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PREFÁCIO 

 

O planejamento urbano e regional foi direcionado por questões relacionadas a compreender 

a cidade do futuro, especialmente pela visão intervencionista do Estado como formulador e promotor 

do desenvolvimento no Brasil, que era norteado pela recente industrialização. Apenas 40 anos 

depois, a década de 1990 mostrou outro horizonte para área de planejamento urbano e regional: a 

compreensão sobre o futuro da cidade. A distância entre a cidade do futuro e o futuro das cidades 

se concretiza na falta de recursos hídricos, na crise energética, na dificuldade de implementar a 

gestão de resíduos com máximo de aproveitamento e menor custo ou desperdício, no aumento da 

densidade demográfica nas metrópoles em detrimento a grandes vazios de ocupações, entre outros 

problemas.  

A situação se particulariza em cada região, especialmente em um país continental como o 

Brasil, que se caracteriza como uma terra de desiguais em termos de oportunidade e de condição 

de vida. Neste aspecto, a pesquisa na área de Planejamento Urbano e Regional/Demografia 

(PLURD) tem uma importância ímpar no país para refletir sobre o desenvolvimento de cada região 

a partir de forte entrelaçamento com o ensino e extensão nas universidades. Por esse motivo os 

programas de pós-graduação na área PLURD têm especial contribuição para o desenvolvimento do 

Brasil, devido seus diferentes olhares para regiões específicas, que se constituem em territórios 

adensados demograficamente, com delimitações e condições próprias de recursos naturais, 

povoada por uma população que construiu laços culturais e que moldaram suas instituições formais 

e informais. Esta dinâmica local constituiu uma dinâmica socioespacial e econômica própria da 

história da região, que condiciona o pensar sobre o futuro e o presente desses espaços, trazendo 

luzes aos desafios e oportunidades que se hão de percorrer.  

O “I Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional no Semiárido (I ENAPUR-

SEMIÁRIDO)” representou muito bem o esforço da pesquisa na área PLURD em buscar 

alinhamentos para contribuir no processo de desenvolvimento dessa região tão particular, 

representada normalmente pelos desafios, mas que em realidade deveria ser exposta pelas 

oportunidades. Este esforço foi coordenado pelos professores do Programa de Pós-graduação em 

Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido (PLANDITES), Campus de Pau dos Ferros, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em conjunto com outras instituições 

parceiras e departamentos da própria universidade. Estas parcerias demonstram que uma 

característica importante destes encontros é a capacidade de aglutinar diferentes pesquisadores 

em torno de uma temática, com diferentes olhares e proporcionar reflexões diversas para a região.  

Neste contexto, o evento trouxe à tona discussões sobre as novas dinâmicas urbanas e 

regionais no Semiárido, com temática própria do planejamento, das políticas públicas e da gestão 

do território, que integram a produção do espaço urbano e regional a partir de questões transversais 

como os recursos hídricos, saneamento e gestão das águas, saúde, cultura, educação, cidadania, 

esporte e lazer e a própria formação da cultura, memória e identidade no Semiárido. Além disso, 

temas como o meio ambiente que caracteriza o território e influencia no processo de formulação e 

implementação de políticas públicas.  Este conjunto de temas e olhares diversos alinhados em na 

compreensão da dinâmica territorial de uma região para a reflexão sobre os caminhos ou 

descaminhos daquele lócus de pesquisa constituem o principal desafio dos pesquisadores da área: 

um olhar multidisciplinar. Este olhar multidisciplinar envolve efetivamente a contribuição de 

pesquisadores de diferentes formações ou graduações básicas, mas especialmente o 

entrelaçamento e a integração destas diferentes formações na produção de pesquisa, ensino e 

extensão em outra dimensão. Esta característica também foi um elemento forte das discussões no 
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evento porque trouxeram pesquisadores de diferentes formações para discutir uma abrangência de 

temas em torno de um território: o Semiárido brasileiro.  

O legado deixado por um evento desta natureza se retrata em documentos que registram a 

riqueza da pesquisa e do debate realizado, na criação de laços entre os pesquisadores e diferentes 

instituições, e em buscar que aquele território não seja mais visto da mesma forma depois do evento. 

Não significa que o território mudou, mas o olhar dos pesquisadores muda e da própria sociedade, 

a partir do momento em que se lançam luzes diferentes para enxergar problemas, desafios e 

oportunidades não vistos antes. Este olhar não é mais dimensional, disciplinar, mas se torna 

multidisciplinar e transcende discussões antes postas sobre aquele território. A apropriação daquele 

conhecimento e discussão é relevante para todos da região. Para os pesquisadores porque aporta 

um novo estágio de reflexão e criam nos problemas de pesquisas que orientam as suas 

contribuições, seja por meio da formação de recursos humanos (ensino), ela própria pesquisa ou 

pela extensão ou, principalmente, pela própria tríade (ensino-pesquisa-extensão) conjunta e que 

caracteriza a contribuição da universidade para a região. A sociedade se beneficia por este novo 

olhar e interação da universidade, mas o conhecimento também gera uma nova e melhor 

capacidade de integração da população com o processo de desenvolvimento local. Os governantes, 

em meio aos seus desafios municipais e de integrações com outras esferas regionais, estaduais e 

nacionais, têm a oportunidade de olhar com outro prisma sobre as oportunidades e os desafios, 

bem como a integração e a responsabilidade do setor público e do privado. Desta forma, o legado 

é maior que os e-book e anais do evento: trata-se de um novo olhar sobre aquele território. 

Essa contribuição ímpar, que é própria da área de planejamento urbano e regional, eleva os 

eventos para um patamar acima da congregação de pesquisadores da área, pois trata da 

congregação de diferentes pessoas de formações e níveis educacionais com um tema em comum: 

o desenvolvimento daquela região. Um país mais equitativo, sem miséria, com capacidade de 

crescimento econômico alinhado com o equilíbrio ambiental e constituído por relações culturais que 

sustentam instituições fortes para o processo de desenvolvimento é o desafio que se constitui na 

mola propulsora de tantos pesquisadores da área, que congrega diferentes olhares, ideologias e 

formações, muitas vezes contraditórias ou controversas, mas com um olhar comum: o 

desenvolvimento do nosso país.  

Este é o legado do “I Encontro Nacional de Planejamento Urbano e Regional no Semiárido” 

para a região e por isso a área de planejamento urbano e regional se fez representar com muito 

êxito pelo PLANDITES para semear o ideal de executá-lo. Seguramente para todos os envolvidos 

no evento e para os que se apropriaram do que foi produzido pelo mesmo, a visão sobre a região é 

diferente e os propósitos mencionados anteriormente de um evento desta natureza se cumpriram 

para diferentes atores e instituições. Essa contribuição expande o alcance por meio do registro das 

diversas pesquisa neste livro. Assim, abre-se espaço para a contínua reflexão e a consolidação 

deste território por olhares que irão fortalecer o planejamento urbano e regional no Semiárido. Estes 

olhares já possuem ponto de encontro e demandam periodicidade para aumentar a sua interação. 

Assim, já contamos com os próximos encontros para avançar com a contribuição da área para este 

território. 

Curitiba-PR, dezembro de 2016. 

 

Prof. Dr. Christian Luiz da Silva 

Coordenador dos Programas Profissionais da área de Planejamento Urbano e Regional e 

Demografia – CAPES 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PPGTE, PGP e DAGEE)  
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente e-book é mais um produto fruto do 1º Encontro Nacional de Planejamento 

Urbano-Regional (I ENAPUR-Semiárido), promovido pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros-RN, através do Programa de Pós-Graduação em 

Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido (PLANDITES) e instituições parceiras.  

 

Os principais objetivos desse evento acadêmico foram: a) fomentar, socializar e divulgar 

pesquisas nas áreas de planejamento urbano e regional, com foco na região do Semiárido brasileiro; 

b) proporcionar trocas de saberes/conhecimentos/experiências entre pesquisadores brasileiros e; 

c) promover a integração entre a graduação, a pós-graduação e profissionais liberais, estimulando-

os na busca de novas referenciais sobre a região do Semiárido.  

 

Conseguimos atingir nossos objetivos na medida em que o evento constituiu-se num espaço 

de diálogo inter-transdisciplinar sobre a região semiárida a partir de discussões e reflexões acerca 

das formas de convivência com a seca e demais desafios e perspectivas expostos em nossa 

realidade socioambiental.  

 

Vale ressaltar que através do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas 

Territoriais no Semiárido (PLANDITES), o Campus da UERN em Pau dos Ferros, busca se tornar 

uma referência institucional que possa dar respostas e subsídios acadêmicos, técnicos e de 

inovação às esferas governamentais e à sociedade nos caminhos para o planejamento e 

desenvolvimento territorial Semiárido. Temas clássicos e caros à reflexão nordestina e semiárida 

brasileira como seus recursos hídricos, sua dinâmica urbano-regional, suas redes de trocas e 

abastecimentos ao setor terciário, suas zonas fronteiriças internas, sua precariedade e parca 

assistência de serviços públicos e privados, além de políticas deficientes em várias áreas, foram 

discutidos em conferências e mesas redondas por pesquisadores de renome nacional, e nos grupos 

de trabalhos por pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação. 

 

Parte dessa discussão encontra-se nesse e-book, trazendo-nos à memória quão ricos são 

esses encontros, agora registrados através desse documento. 

 

Foram nove (09) grupos de trabalhos (GT) que versaram sobre as principais temáticas do 

semiárido na perspectiva do planejamento urbano e regional, a saber: 1) novas dinâmicas urbano-

regionais no semiárido; 2) planejamento, políticas públicas e gestão do território no semiárido, 3) 

produção do espaço urbano e regional no semiárido, 4) recursos hídricos, saneamento e gestão das 

águas no semiárido, 5) políticas públicas, saúde, cultura, esporte e lazer no semiárido, 6) cultura, 

memória e identidade no semiárido, 7) educação, cidadania e direitos humanos, 8) políticas públicas 

de desenvolvimento rural, e 9) meio ambiente e políticas públicas no semiárido. 

 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer mais uma vez aos coordenadores dos GT pela 

seleção dos trabalhos aqui escolhidos para compor o e-book, a todos os palestrantes e 

conferencistas pela presença e contribuições intelectuais. Agradecemos especialmente aos autores 

dessa obra, aqui representados pelos professores Christian Luiz da Silva e João Mendes da Rocha 

Neto, que acreditaram que o I ENAPUR-Semiárido seria um espaço onde a construção do 
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conhecimento semiárido regional seria abordado de forma múltipla, sem preconceitos ou amarras 

paradigmáticas. 

  

Espera-se que o presente livro oportunize registros e reflexões da atual e futura realidade 

semiárida brasileira, no sentido de se tornar subsídio à novas pesquisas sobre essa região tão 

singular no território nacional. 

 

Pau dos Ferros-RN, novembro de 2016. 

 

Larissa da Silva Ferreira Alves 

Joseney Rodrigues de Queiroz Dantas 

Alcides Leão Santos Júnior 
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PARA INICIAR O DEBATE... 

 

POLÍTICAS DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO SEMIÁRIDO: 

SEPARADOS PELO LAPSO DO PLANEJAMENTO 

 
João Mendes da Rocha Neto 

Prof. Dr. do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade de Brasília (UNB) e 
especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão 
E-mail: jmdrn@uol.com.br  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

É possível afirmar que a pobreza e a desigualdade constituem-se em elementos 

fundamentais a compreensão do modelo de desenvolvimento de cada país e suas formas de 

integração ao modo de produção capitalista. Assim, a pobreza e a desigualdade são vistas como 

algo “naturalizado” no âmbito do processo histórico das nações, com dinâmicas de intensidade 

diversas, que se expressam no território tornando algumas de suas frações mais viáveis a 

acumulação e outras menos, aquelas que são denominadas “regiões problema”. 

Esta seria uma das muitas abordagens da questão regional, cuja origem envereda por uma 

complexa rede de questões, as quais resultam em desigualdades espaciais, em escalas distintas. 

É importante entender que tais questões estão relacionadas a aspectos de toda ordem, tais como 

econômicas, sociais, culturais, políticas, institucionais, dentre outras. 

Nesse sentido é importante entender que o Semiárido brasileiro acumula uma dupla visão 

de “região problema”, pois insere-se majoritariamente na Macrorregião Nordeste do país, 

historicamente considerada problemática nas suas questões socioeconômicas; além de se 

configurar em uma sub-região assolada, de forma mais severa, pelas históricas estiagens. 

Em tempos recentes a questão regional do semiárido tornou-se complexa, ao se verificar 

a crescente seletividade espacial do capital, que tem “optado” por determinados espaços em 

detrimento de outros, configurando um processo de regionalização interna em que o Estado (via 

instrumentos institucionais e legais) e o mercado produzem territórios diferenciados e competitivos, 

que apesar da proximidade geográfica se apresentam de forma disjunta. 

Assim, as interfaces da desigualdade regional no Semiárido resultam de um processo 

histórico em que as oportunidades concentradas resultam em pobreza individual e espacial, que se 

manifesta coletivamente, reforçando uma região cada vez mais paradoxal. 

Esta breve análise pretende discutir quais os desafios que se colocam para o ordenamento 

do territorial e o desenvolvimento regional do Semiárido, partindo de um conjunto de acontecimentos 

históricos que se cristalizaram na região, mas, sobretudo das novidades relacionadas às cidades 

de porte médio e seu papel no contexto socioeconômico atual.  

 

CONTRIBUIÇÕES (E PERTURBAÇÕES) HISTÓRICAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO 

SEMIÁRIDO 

 

Antes de fazer qualquer inferência sobre a concepção de desenvolvimento regional, 

necessário se faz o entendimento que a região como conceito deve ser uma produção intelectual 

com aplicabilidade diversificada. A consequência disso reflete-se no seguinte fato: a constituição de 

uma região deve ser compreendida como resultante de processos históricos o que inclui o papel 

mailto:jmdrn@uol.com.br
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fundamental do Estado no planejamento territorial. Isso demanda um esforço teórico que passa pelo 

reconhecimento das dinâmicas que balizam a questão regional.  

Um dos melhores exemplos que se tem no país é a região Nordeste e sua histórica 

subordinação a uma Divisão Internacional do Trabalho, no primeiro momento, e inter-regional, em 

momentos mais recentes. Os redimensionamentos havidos nessa divisão do trabalho que resultou 

na baixa competitividade desses produtos no mercado, em dados momentos, levaram o Nordeste 

a um quadro de crise econômica com graves repercussões na esfera social. Aliado a esse cenário 

de instabilidade da economia regional, o fenômeno natural da estiagem, que acontece ciclicamente 

acentuou um quadro de subdesenvolvimento em extensas porções da região, sobretudo, no 

Semiárido.  

Assim, forja-se uma imagem do Nordeste compreendido como uma região deprimida, com 

limitadas possibilidades de desenvolvimento e reduzidos espaços de ativação econômica, marcada 

pelo desinteresse do capital privado e fortemente dependente dos investimentos estatais. Essa 

visão muito contribuiu para construir uma imagem do Nordeste como “região problema”, que se 

perpetuou até algumas décadas atrás. 

No entanto, em tempos recentes se observa um conjunto de mudanças no Semiárido que 

revelam a heterogeneidade interna e rompem definitivamente com a visão fatalista/determinista que 

colocava a região numa posição de subordinação frente às demais sub-regiões do país. Esse 

conjunto de acontecimentos, fenômenos e processos, se reflete, também na reestruturação 

territorial e nas conexões que se redefinem, considerando que já não se pode expressá-los 

isoladamente em determinadas áreas sem considerar suas interfaces com espaços que lhes são 

exteriores. Dessa forma, a associação de um número cada vez mais amplo de fatores e processos 

dificulta explicações reducionistas e torna complexa a análise espacial. Neste sentido, Santos 

(2002) citando Ruelan pontua: 

 

“[...] a geografia é uma ciência que procura definir as associações de fatos na sua 
forma sintética, para melhor apreender suas relações complexas, isto é, para 
compreender um conjunto coerente de manifestações da vida física e humana na 
superfície do globo. Convém, pois, marcar com precisão a extensão dos fenômenos 
que entram na sua composição de um meio geográfico, procurar suas causas e 
consequências e traçar sua evolução” (p. 145) 

 

Assim, a análise espacial feita sob uma ótica mais complexa permite analisar os fenômenos 

nas suas diversas escalas e interfaces. Por vezes ao investigar um mesmo fenômeno, as 

conclusões serão diferenciadas. Dessa forma, Haesbaert complementa: “Para diferenciarmos a 

interpretação geográfica [...], devemos conceber um ‘conteúdo’, um caráter minimamente conceitual 

(e não puramente descritivo) [...] e inserir [...] o caráter da dinâmica (política, econômica, cultural) 

que a região envolve o que exclui a definição de limites estanques [...]” (2002, p. 104). 

No caso do semiárido um conjunto de processos e fenômenos contribui para essa 

transição. O primeiro aspecto a ser mencionado, são as novas/velhas (modernizadas) atividades 

econômicas, que nos anos 1980 e, sobretudo a década de 90 se instalaram na região, 

(re)configurando o espaço regional, sem, no entanto, deslocar os centros hegemônicos (metrópoles) 

regionais. Há uma incorporação de áreas que tradicionalmente não participavam da economia 

regional nem nacional; mas, que são “chamadas” a participar nessas redes e fluxos, 

desempenhando variados papeis. Nesse sentido o semiárido tem se destacado, sobretudo, na 

moderna agricultura que se instala nos vales dos rios da região e na área oeste do estado da Bahia, 

do Ceará, do Rio Grande do Norte e ao sul do Piauí e do Maranhão. Esse processo de 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 

no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 
 

 

E-book                   ISBN: 978-85-61693-15-2 

23 
inovação/renovação das atividades vem acompanhado da entrada de capitais externos na região, 

que se expandiu rapidamente, nos centros urbanos de maior expressão da região semiárida, e nas 

suas hinterlândias imediatas. Nesse sentido a contribuição de Santos ao reportar que: 

 

[...] as forças da modernização impostas do interior ou do exterior são extremamente 
seletivas, em suas formas e em seus efeitos. As variáveis modernas não são 
acolhidas todas ao mesmo tempo nem têm a mesma direção. Trata-se de uma 
historia espacial seletiva. A cada modernização, novos pontos ou novas zonas são 
conquistados ao espaço neutro e tornam-se uma nova porção de espaço 
operacional [...] Disso resulta uma instabilidade na organização do espaço com 
repetidos desequilíbrios e ajustamentos. (1994, p. 15) 

 

Um segundo aspecto apresenta alguma interface com o anterior, é a mudança dos fluxos 

migratórios – Nordeste-Sudeste -, que pulverizaram-se alimentando um movimento interno a região, 

notadamente para as metrópoles, além de outras cidades de porte médio que até os anos 1980 que 

apresentavam intenso crescimento. A rede urbana da região não modifica sua gênese, mas se 

reelabora a partir da ampliação do numero de centros urbanos que ganham maior expressividade. 

Esse processo de crescimento acelerado das cidades médias do Semiárido, adquire contorno de 

problema na medida em que, concomitante a chegada das atividades econômicas modernas, 

grandes áreas periféricas se formam. 

Tal fato denota por um lado o fortalecimento da rede urbana interior da região, mas, 

também, mostra um alto grau de concentração em poucas cidades. Trata-se de um movimento 

cíclico, que tem levado investimentos para cidades que já dispunham de alguma infraestrutura 

capaz de suportar as novas economias que se instalam e mais, foram essas cidades que receberam 

investimentos governamentais na dotação de serviços públicos mais elaborados em um primeiro 

processo de desconcentração dos investimentos públicos, um bom exemplo disso são os campi das 

universidades federais e dos institutos federais abertos nas cidades do interior nordestino. No 

entanto, isso não foi capaz de modificar o modelo de concentração em determinadas áreas urbanas, 

a exemplo do que ocorre no restante do país, conforme demonstra o Quadro seguinte. 

 

Quadro 1 – Vinte maiores municípios do Semiárido 

MUNICÍPIOS 1991(Hab.) 2010(Hab.) Crescimento em % 

Arapiraca 164.921 214.006 29,76% 

Campina Grande 326.307 385.213 18,05% 

Caruaru 213.697 314.912 47,36% 

Caucaia 165.099 325.441 97,12% 

Crato 90.519 121.428 34,15% 

Feira de Santana 406.447 556.642 36,95% 

Garanhuns 103.341 129.408 25,22% 

Iguatu 75.649 96.495 27,56% 

Itapipoca 77.263 116.065 50,22% 

Jequié 144.772 151.895 4,92% 

Juazeiro 128.767 197.965 53,74% 

Juazeiro do Norte 173.566 249.939 44,00% 

Maranguape 71.705 113.561 58,37% 

Mossoró 192.267 259.815 35,13% 

Patos 81.298 100.674 23,83% 
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Paulo Afonso 86.619 108.396 25,14% 

Petrolina 175.406 293.962 67,59% 

Santa Cruz do Capibaribe 38.332 87.582 128,48% 

Sobral 127.489 188.233 47,65% 

Vitória da Conquista 225.091 306.866 36,33% 

Fonte: Censos, 1991 e 2010 (IBGE). 

 

A partir do que foi dito anteriormente revela-se um terceiro aspecto no contexto regional: 

considerando que algumas dessas áreas historicamente não receberam investimentos e no 

momento vivido que se pauta pela competitividade espacial, existe uma tendência para que elas 

continuem relegadas a um plano secundário, pois já não disputam somente com as grandes 

metrópoles nordestinas, passam a disputar recursos públicos e investimentos com outras cidades 

de maior expressão que emergem no cenário da região nas ultimas décadas. 

Um quarto aspecto, é o enfraquecimento do paradigma de Planejamento Regional, 

considerando que as políticas de desenvolvimento regional foram substituídas por políticas de 

cunho setorial, que “selecionaram” espaços da região Nordeste e neles promovem transformações 

pontuais. Essas intervenções usam o território para reprodução do capital privado e tiveram um 

“reforço” adicional, quando no final da década de 1990, as mais importantes instituições de 

Planejamento Regional no Brasil foram extintas. A partir de então, há uma ausência de coordenação 

das ações publica-privadas levando a um processo de reconcentração econômica, reproduzindo a 

estrutura que privilegia determinadas frações territoriais em detrimento de outras. Esse modelo que 

apregoa a seletividade dos espaços não foi capaz de promover saltos significativos para o conjunto 

da região. Nesse sentido o semiárido ficou órfão, considerando que nunca teve uma 

institucionalidade especifica para o seu desenvolvimento, e as poucas que tinham alguma 

ascendência sobre seu território estavam sobremaneira enfraquecidas, a exemplo da SUDENE, 

DNOCS e CODEVASF.    

 

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO SEMIÁRIDO: UM NOVO DESAFIO 

 

A heterogeneidade do semiárido se manifesta e reproduz na escala interna os instrumentos 

resgatando a dinâmica perversa que marcou o desenvolvimento do país e o reforço dos 

desequilíbrios regionais. Revela-se assim, uma “amostra” contraditória e dramática da falta de 

solidariedade espacial e do enfraquecimento da federação, pautada pela corrida desenfreada por 

investimentos do setor produtivo, aliada a ausência de políticas de planejamento regional. Sob tal 

aspecto Santos aponta: 

 

[...] reorganiza-se o espaço, recriam-se as regiões, redefinem-se as diferenciações. 
É dessa maneira que se estabelecem novas dinâmicas regionais, criando, 
sobretudo nos países onde as desigualdades sociais são grandes, aquelas que são 
apenas regiões do fazer, do fazer sem o reger [...] na definição atual das regiões, 
longe estamos daquela solidariedade orgânica que era o próprio cerne da definição 
do fenômeno regional. O que temos hoje são solidariedades organizacionais. As 
regiões existem porque sobre elas se impõem arranjos organizacionais, criadores 
de coesão organizacional baseada em racionalidades de origens distantes, mas que 
se tornaram o fundamento da existência e da definição desses subespaços [...] 
(1994, p. 92). 
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Nesse sentido, o diagnóstico revelado pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

aponta para um padrão de fatos que estão presentes no Semiárido nordestino, tais como: 

coexistência de sub-regiões dinâmicas e competitivas, com elevados rendimentos médios e outras 

com precárias condições de vida e traços de estagnação; presença de dinâmicas microrregionais 

demográficas e de crescimento do PIB, caracterizando um território disperso e marcado pelo baixo 

crescimento econômico; e a amplitude de níveis de rendimento. A PNDR assume que esse quadro 

“[...] é resultante da dinâmica assimétrica do crescimento capitalista, que se concentra em alguns 

espaços, enquanto condena outros à estagnação e ao desperdício de fatores produtivos...” e vai 

além ao apontar que, a esse processo: “[...] soma-se a desigualdade de acesso a serviços públicos 

de qualidade, o que reforça as iniquidades e reduz as perspectivas de desenvolvimento dos 

territórios com frágil base econômica” (Brasil, s/d, p. 11). Essa parece ser uma discussão 

endereçada ao Semiárido que historicamente foi associado a instabilidade sócioeconômica e a 

pauperização dos indivíduos e do território como algo dado pelas suas condições naturais. 

Como espaço social, o Semiárido se constitui em um campo de forças políticas e 

econômicas conflituosas, com estruturas de poder e de dominação diferenciadas, que se manifesta 

em arranjos institucionais do poder, abrigando conflitos de interesses e com formas heterogêneas 

de ação coletiva.  

É importante esclarecer que, em linhas gerais, a intervenção pública se organiza em torno 

de duas lógicas – a lógica territorial e a lógica setorial – cada uma com uma racionalidade própria. 

Na lógica setorial, o Estado procura regular a reprodução de uma entidade mais abstrata constituída 

por um domínio de atividade delimitado verticalmente (como indústria, saúde, agricultura). Na lógica 

territorial, o sistema social a ser regulado pela ação do Estado é uma circunscrição espacial, uma 

zona com status particular ou também um componente territorial de uma política global. (MULLER, 

1982, p. 166) 

Logo, as intervenções governamentais setoriais nada mais são que respostas dadas às 

diferentes demandas. Criando mais uma questão no âmbito do planejamento regional, visto que 

esses diferentes atores agem e reagem em uma dinâmica constante que privilegia aqueles com 

maior capacidade de mobilização e representatividade nas instâncias de poder. 

Com isso se deseja pontuar que os processos de planejamento regional enfrentam 

obstáculos que do ponto de vista institucional parecem ser estruturais uma vez que são políticas 

públicas, mas que apresentam pouca capacidade de mobilização em torno de si. É, portanto, na 

maior parte das vezes, um conjunto de ações setoriais esvaziadas de articulação e nexo. Assim, o 

planejamento regional adquire conotação ideológica como instrumento para superação dos 

problemas; mas, em verdade, é uma política, legitimada por documentos (planos) que traduz 

interesses setoriais, corporativos, institucionais e espaciais. Constitui-se, dessa forma, um espaço 

(geográfico e de poder) em que as políticas federais pouco dialogam e com isso potencializam o 

descrédito da sociedade em torno do projeto de desenvolvimento. 

Revela-se assim, um cenário que está longe de ser harmônico, uma vez que essa 

reestruturação se deu pontualmente e acentuou as desigualdades intra-regionais, potencializadas 

pelo discurso da competitividade espacial, em que as “escolhas” do capital, cada vez mais passam 

a considerar sua capacidade de reprodução. Essa seletividade resulta em uma hierarquização entre 

espaços subordinadores e subordinados, que não é nova no sistema, mas sujeita a concorrência 

acirrada entre os territórios, “mediada” pelo Mercado que segundo Offe (p. 135) confere primazia a 

espaços em que: “[a] eficiência, [...] e as vantagens competitivas venham como um prêmio por 

melhores métodos de produção e melhores produtos [...]”. 
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Nesse sentido, cumpre mostrar que a localização dessas políticas setoriais, embora 

revestidas do discurso de desenvolvimento regional, se dá em conexão com a rede urbana litorânea 

e com os espaços exteriores, e estão predominantemente localizadas nas cidades ou nas suas 

proximidades. Dessa forma, evidencia-se o padrão de concentração em alguns pontos da região 

semiárida e perpetuam um espaço que confere primazia ao urbano. Isso resulta em um processo 

de concentração que em nada se diferencia como a trajetória histórica do desenvolvimento brasileiro 

e sua dimensão regional.  

 

PARA (NÃO) FINALIZAR 

 

Acredita-se que o caminho para o desenvolvimento do Semiárido está no elo espacial 

perdido que conduz à interseção no território entre o recorte espacial e o recorte setorial. Esta 

mediação é decisiva nas duas dimensões como uma forma de tornar efetiva uma política de 

desenvolvimento regional e ordenamento do território.  

Nesse sentido, as cidades além de se constituírem em espaços privilegiados desse novo 

momento, também são pontos focais onde se desenvolvem novas relações de poder mediadas por 

um conjunto de fatores de ordem política, econômica, social e cultural. 

Essas cidades as novas áreas de drenagem da população do semiárido, reproduzindo 

internamente todos os processos já vivenciados pela região em relação ao centro-sul do país; ou 

seja, são áreas de intensa recepção de população, são áreas de crescimento e periferização 

aceleradas, são áreas onde convivem riqueza e pobreza, o moderno e o arcaico, o novo e o velho. 

No entanto, essa divisão do trabalho, em tempos recentes revelou na região, espaços em 

que algumas modernas atividades reproduzem o ciclo de acumulação do capital e outras “velhas” 

atividades passam por um processo de modernização, alimentando esse ciclo. 

Essas mudanças expressam as heterogeneidades do Semiárido e rompem definitivamente 

com a visão fatalista/determinista que colocava a região numa posição de subordinação frente às 

demais regiões do país, mas lhes apresentam novos problemas e desafios para o desenvolvimento. 

Assim, as considerações resultantes deste trabalho são apenas uma contribuição para a discussão 

de planejamento regional articulado com as políticas setoriais e de desenvolvimento regional, com 

foco nas cidades do semiárido. 
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Resumo: As diferenciações estruturais produtivas no Brasil foram imprimidas de longa data. Isso pode 
culminar em regiões que concentram uma renda superior à média nacional (ou estadual), atividades 
econômicas correlatas que se aglomeram para auferir os benefícios das economias de escala, como também, 
essas regiões estão mais propícias a atrair mão-de-obra qualificada, desembocando nas consequentes 
aglomerações urbanas. Tendo em vista a importância da identificação dessas estruturas e das mudanças 
nelas ocorridas, este trabalho utilizou o Índice de Concentração Normalizado (ICN) para descrever a 
concentração de atividades produtivas do Rio Grande do Norte (através da variável emprego) no ano 2002 e 
comparar com 2014, visando a promoção de novos estudos mais robustos. Identificou-se que três regiões 
possuem concentrações: no Oeste, a Indústria extrativa mineral é destaque nos dois anos estudados 
apontando uma tendência a desconcentração; a indústria de calçados apresentou concentração apenas em 
2002. Na região central, há uma tendência a concentração apenas no ano de 2014 na indústria extrativa e 
atuação forte na produção de mineral não metálico. No Agreste, há uma concentração da indústria de 
calçados. Infere-se que os dados apontam novos problemas merecedores de estudos: em primeiro lugar, as 
concentrações do emprego potiguar não sinalizam um alto desempenho setorial, pois boa parte das atividades 
que concentram emprego não são detentoras de um número expressivo de empregos nem de 
estabelecimentos em atividade.  A pesquisa encontrou que muito do emprego potiguar ainda ter caráter de 
desconcentração, sinalizando heterogeneidade de produção.  

  
Palavras-chave: Concentração produtiva. Especialização. ICN. Estrutura produtiva do Rio Grande do 
Norte.  

  

1. INTRODUÇÃO   

  

A configuração espacial do Brasil no período posterior a chegada dos portugueses ao 

território, mas especificamente nos primeiros quatro séculos, era um arquipélago de regiões, na 

visão de Oliveira (1981). Isto porque durante todo o período primário-exportador, que vai do século 

XVII até o final do século XIX, o país era composto por ilhas regionais, cuja dinâmica era definida 

a partir dos mercados externos e da produção predominante de cada região. É no final da primeira 

metade do século XX que emerge a questão regional, retratada por conflitos sociais e explicitada 

no documento do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN. É neste século 

que segundo Araújo (2006), revela-se uma importante mudança na vida da nação: o Brasil passa 

da condição de país primário exportador para um país de base industrial importante. Sobretudo, o 

mercado interno passa a comandar a dinâmica econômica do país, internaliza-se portanto o 

comando da acumulação.  

Nesta fase, a intensificação das relações entre a principal região do Brasil com as demais, 

teve consequências negativas principalmente para o Nordeste. De acordo com Furtado (2009), a 

relação entre uma região industrializada e as demais regiões de economias primárias tendem 

sempre a forma de exploração. Desta forma, surge o que Furtado chama de questão regional.   

Em 1956 sob o Governo de Juscelino Kubitschek, formou-se o GTDN, cujo relatório preconizou 

reformas estruturais na economia nordestina. A SUDENE norteou-se por essa teoria, que 
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preconizava a implantação de estruturas produtivas modernas em pontos específicos do território, 

induzindo o desenvolvimento regional. Através dela houve a implantação de grandes 

empreendimentos no Nordeste, como o Polo Petroquímico de Camaçari (Bahia), o Complexo de 

Carajás (Maranhão), o Polo de fertilizantes (Sergipe) e o Polo de produção de barrilha (Rio Grande 

do Norte).  

No caso específico do Rio Grande do Norte, de acordo com Araújo (2009) a SUDENE teve 

papel decisivo para o desenvolvimento econômico do estado, pois em período anterior, a economia 

potiguar ancorava-se numa estrutura produtiva com baixos níveis de diversificação e de integração, 

com forte vínculo a atividades agropecuárias e extrativas e fundada em reduzido número de 

produtos. Além da produção agropecuária para autoconsumo, constituíram-se nas principais 

atividades da economia potiguar a cotonicultura, a pecuária bovina, a canavieira e o extrativismo 

do sal marinho e da scheelita.  

Para Silva (2008), a atuação do Estado Desenvolvimentista no Brasil seria decisiva para a 

incorporação do Rio Grande do Norte ao processo de expansão capitalista em curso no país, 

possibilitando a reestruturação de atividades preexistentes e o estímulo à novas atividades 

econômicas.  

Ainda durante o período de atuação da SUDENE, fora instalado um polo industrial têxtil e 

de confecções na área que abrange desde a capital potiguar até o seu entorno, com o propósito de 

articulação à cotonicultura estadual. Na década de 1970, em decorrência das ações do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (II PND), o petróleo passou à condição de objeto de exploração com 

a instalação da Petrobras no Rio Grande do Norte, no ano de 1976. Na realidade, a perfuração de 

poços nesta unidade federativa ocorreu na década de cinquenta, entretanto, somente após a 

denominada primeira crise do petróleo, o Estado brasileiro empreendeu esforços decisivos para o 

provimento interno de combustíveis em atender à crescente demanda nacional, sendo esse o 

contexto que marcou a emergência e afirmação da atividade petrolífera no Rio Grande do Norte. 

(SILVA, 2008).  

Para Araújo (2009), a atuação da SUDENE no estado aprofundou a especialização 

industrial, isto é, a industrialização do tipo tradicional. A supremacia da indústria de transformação 

no Nordeste e no Rio Grande do Norte esteve (e está) lastreada pelas indústrias têxteis, de minerais 

não-metálicos (no caso do Rio Grande do Norte), de vestuário e de calçados etc.  

Os anos 1980 no Brasil foram marcados pela crise fiscal do Estado, fruto da exaustão das suas 

fontes de financiamento, com a eclosão da crise da dívida externa provocada pelo aumento brutal 

das taxas de juros pelo Federal Reserve System (FED). Estes fatos contribuíram para a insatisfação 

popular e para a redemocratização do país, abrindo espaço para a entrada de jovens intelectuais 

que ocuparam espaços dentro das instituições do Governo Federal. Esses intelectuais 

disseminaram a ideologia neoliberal, já dominante em escala mundial. Desta forma, os governos 

brasileiros na década de 1990, apoiados nas teses neoliberais, conseguiram promover até o limite, 

a estabilização monetária, aprofundaram a abertura comercial e financeira, aceleraram o processo 

de privatização das empresas estatais e desmontaram o aparelho de Estado comprometido com o 

desenvolvimento econômico (MARQUES, 2010).  

Segundo Bernal (2006), com a ausência do Estado no planejamento econômico regional, 

ficou um vazio que foi preenchido pela guerra fiscal. Nesta fase de incentivo fiscais foi criado no 

Rio Grande do Norte o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial (PROADI), pela Lei 7.075, 

de 11 de outubro de 1985, com o propósito de apoiar o desenvolvimento industrial do estado.  O 

programa teve como base renúncias diferenciadas do ICMS, as empresas que se instalassem na 

área metropolitana de Natal receberiam concessões de financiamentos equivalentes a 60% do 
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ICMS devido e, para as demais, em direção ao interior do estado, aquele percentual subiria para 

75%. O PROADI todavia, não se resume apenas a um Programa de industrialização, dado que tem 

contribuído para o desenvolvimento de outras atividades e setores como o de turismo (litoral) e o 

agropecuário (fruticultura irrigada). Até o final da primeira década do século XXI, o PROADI era 

considerado o maior fator atrativo de empresas do estado (ARAÚJO, 2009).  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é identificar as modificações da estrutura produtiva 

ocorridas nas mesorregiões do Rio Grande do Norte tomando por base o ano de 2002 e realizando 

o comparativo com o ano de 2014, através da identificação das suas concentrações na estrutura 

do emprego formal. A justificativa para este estudo é a de que há atividades produtivas no estado 

Potiguar responsáveis pelo crescimento das mesorregiões que as compõem. Nesse tocante, é 

relevante apontar qual (ou quais) atividade(s) estaria(m) impulsionando o crescimento das regiões 

mais dinâmicas. Esse fato pode contribuir significativamente para o planejamento regional, a partir 

do aproveitamento do potencial endógeno potiguar, buscando a realização e formulação de 

planejamento territorial baseado em iniciativas assertivas e que vão ao encontro das propostas de 

crescimento e desenvolvimento nas mais diversas escalas. Outra vantagem nesse tocante seria a 

base para uma propositura de reestruturação produtiva, em que pese os potenciais locais para 

reformular os planos e projetos de desenvolvimento, imbricando as diversas escalas nacionais.  

A identificação dos diferenciais locais podem contribuir tanto com as políticas de 

desenvolvimento regional atuais, com foco no atendimento pontual de necessidades, como servir 

de base para propostas vindouras. O período dos anos de 2002 e 2014 foi selecionado, por 

simbolizar o período posterior ao lançamento de políticas públicas no Brasil de bastante relevância 

(década de 1990), destacando as de atração de investimento.  

Vê-se pois como motivo basilar deste trabalho, descrever as modificações estruturais 

produtivas a nível de emprego nas mesorregiões do Rio Grande do Norte nos anos 2002 e 2014, 

subdivido na construção teórica tri particionado, onde no primeiro tópico, no intuito de relembrar as 

teorias locacionais, faz-se alguns sintetismos e apontamento das mais conhecidas, não 

esquecendo as críticas elencadas sobre elas, abordadas por Brandão (2012); no tópico seguinte 

descreve-se as medidas metodológicas adotadas para mensuração das concentrações do 

emprego, proposta por Crocco et. al. (2003) que é o Índice de Concentração Normalizado (ICN) e 

utilizada em trabalho como o de Pinheiro, Sobreira e Rapini (2008), Silva  et. al. (2015) e  Cruz dos 

Santos et. al. (2015); ao final relata-se os achados da pesquisa.  

  

2. AS TEORIAS LOCACIONAIS EM ECONOMIA REGIONAL E A CRÍTICA SOBRE 

HOMOGENEIDADE    

  

A região Nordeste carrega em seu histórico tempos de flagelo desde a época imperial 

brasileira. O que ocorre é que os favorecimentos oriundos dos planejamentos regionais da década 

de 1950 não a beneficiaram com a riqueza instaurada no país da época, além das condições 

climáticas também contribuírem por longos períodos com o aumento do desinteresse em 

desenvolver atividades produtivas na região, haja vista não serem visualizados retornos financeiros 

como outrora ocorriam na região centro-sul do pais, tanto pela não especialização local, quanto 

pela falta de oportunidades de investir localmente o capital nela gerado pelas exportações.  

De acordo com Diniz (2009, p.228), a tomada de consciência das desigualdades regionais, 

bem como, a mudança na percepção da atuação estatal a partir da revolução keynesiana e do 

avanço das técnicas e métodos de planejamento “promoveram a criação de políticas de redução 
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das desigualdades regionais e de reordenamento do território em vários países, com a criação de 

instituições específicas para a implementação dessas políticas”.  

Diniz (2009, p. 233) ainda complementa em seu estudo que   

 

A preocupação com o problema regional no Brasil esteve presente desde o século 
XIX, embora não tivesse essa denominação, em função das consequências sociais 
das secas, no Nordeste, e da necessidade de controle do território da Amazônia, 
como retratam as várias comissões e tentativas de políticas realizadas desde 
aquele século.  

 

Esta passagem ocorrida no Brasil corrobora com o que diz Souza (2009) apud Gonçalves 

Junior e Galete (2010). A autora afirma que o crescimento regional se deve a fatores regionais, que 

são oriundos das características especiais locais para determinados setores e que desembocam 

em vantagem locacionais. Outro fator que contribui com o crescimento, ainda segundo a autora, 

seria de natureza nacional, que “são determinados pelo fato de existir na economia local atividades 

que nacionalmente apresentam dinamismo” (SOUZA, 2009 apud GONÇALVES JÚNIOR; GALETE, 

2010, p. 150). Essas especificidades locais contribuíram para o crescimento em larga escala de boa 

parte das regiões mais dinâmicas do Brasil1.  

Segundo Silva (2004), o interesse sobre questões espaciais na economia é historicamente cíclico. 

Como pioneiros, ele destaca James Steuart (1767), Adam Smith (1776) e Condillac (1776), este 

último leva em conta a influência da geografia e da distância nos seus estudos. Essas teorias 

passaram mais de um século em hibernação, no campo que agora se conhece como geografia 

econômica.   

Para Silva (2004), o trabalho de Thünen (1826), considerado o fundador da economia 

espacial, não teve muita apreciação em seu tempo. Corrêa (1986) apud Braga (2008, p.168) 

destaca para o seu trabalho intitulado “o Estado Isolado”, papel de pioneirismo em trabalhos 

locacionais sistematizados.   

Outros autores são destacados por Braga (2008), como Cantillon (1755) e Reynaud (1836-

1841). Lalanne é apresentado como estudioso da organização espacial devido à esta expansão 

(BRAGA, 2008). Braga ainda pincela sobre as teorias neoclássicas, indicando os posicionamentos 

teóricos de Weber sobre determinação das normas de localização das empresas e o equilíbrio 

parcial de Lösch. Segundo ele, a escola neoclássica caracteriza-se por “a) encontrar a melhor 

localização para a instalação de uma empresa; b) minimizar os custos totais; c) o fator determinante 

é o custo de transporte, buscando-se aquelas localizações onde este seja menor. Nesta corrente a 

contribuição dos economistas é decisiva” (BRAGA, 2008, p.169).  

As contribuições realizadas por Marshall que se circunscreve através da teoria dos distritos 

industriais que aponta o aproveitamento pelas empresas das economias de escala geradas pela 

aglomeração. Isard é considerado criador da ciência regional, sua defesa parte de que a ciência 

regional é uma “teoria integradora, não analisa isoladamente cada fator locacional” buscando 

estratégias otimizadoras, de redução de custo e maximização de lucro. (Costa, 2002, p.5 apud 

Braga, 2008).  

Observa-se algumas similaridades entre as teorias locacionais defendidas nos países 

europeus, e os planos de desenvolvimento criados e em parte, implementados no Brasil. A questão 

central se circunscreve a partir da tomada de consciência de que a heterogeneidade do país, 

juntando-se as dimensões continentais do território, levam a certa ingenuidade dos planejadores 

                                                             
1 Casos como o de São Paulo, Minas Gerais e polos na região centro-oeste.  
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regionais na implementação e acompanhamento desses projetos. Brandão (2012) foi tomado por 

referência neste trabalho por ser um fervoroso crítico das teorias locacionais. Para ele, é um desafio 

realizar a crítica à literatura que se filia a uma “interpretação orientada” das teorias de 

desenvolvimento local/endógeno. Ele entende que “o enfrentamento dessa visão, hoje 

hegemônica, passaria pela discussão de propostas alternativas e pelo tratamento adequado da 

articulação de todas as escalas geográficas” (BRANDÃO, 2012, p.45).  Ele aponta interpretações 

alternativas a essas visões. O autor não reconhece o caráter homogêneo das regiões, tratada na 

ciência regional.   

  

2.1 Metodologia do índice de concentração normalizado – ICN de análise de concentração 

regional  

  

Nesse estudo, foi utilizado o cálculo do Índice de Concentração Normalizado (ICN) que 

permite identificar a concentração das atividades produtivas e apontar quais possuem maior 

representatividade na economia do Rio Grande do Norte. Os dados foram analisados através da 

variável emprego, por ter estabilidade temporal (não tem variação com o passar do tempo)2. O 

cálculo do QL é dado pela equação (1):   

 

QL= 
Eij

E.j

Ei.

E..
⁄   (1) 

Onde:  

Eij – Emprego no setor “i” na região “j”;  

E.j – Emprego total na região “j”;  

Ei. – Emprego do setor “i” em todas as regiões;  

E.. – Emprego total nacional  

  

Monastério (2011) afirma que os valores de ICn maiores do que 1, significam que mais 

especializada é essa região em relação ao setor. Em contrário, os valores menores que um indicam 

que a região é importadora do bem produzido naquele setor, pois o mesmo tem uma menor 

representação na região do que no Estado.  

Neste trabalho, utilizou-se o nível de desagregação do emprego IBGE Subsetor que contém 25 

subsetores de classificação. Serão apresentados e discutidos apenas os que apresentarem ICN 

igual ou maior que 1. Esses dados foram extraídos do site do Ministério do Trabalho e Emprego – 

MTE, na guia RAIS, vínculos.  

Já para calcular o IHH, foi utilizada a seguinte equação (2):  

  

 IHH =           (2)  

  

  

                                                             
2 Um emprego hoje será um emprego daqui a 10, 100, 1000 anos.  
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Para McCann (2001) apud Monastério (2011)   

 

O IHH indica o quanto um setor está concentrado espacialmente. Ele se assemelha 
ao coeficiente de localização3, mas os afastamentos das regiões em relação à 
estrutura produtiva do país são elevados ao quadrado. Dessa forma, o IHH, que 
varia entre 0 e 2, é mais sensível a tais afastamentos do que o CL.   

 

O resultado positivo deste índice indica que o Rio Grande do Norte estará concentrando a 

produção do setor em análise e por isso ele terá maior poder de atração econômica devido ao seu 

nível de especialização. No trabalho de Crocco et. al. (2003) este índice é utilizado sem elevação 

ao quadrado, mas no presente trabalho acredita-se que a elevação ao quadrado capta a maior 

sensibilidade ao afastamento entre as regiões como explica McCann (2001) apud Monastério 

(2011).  

O PR destaca o grau de participação do setor da região estudada. Este índice tem variação 

entre zero e um, onde quanto mais próximo de um, maior a representatividade da atividade na 

estrutura do Estado. É adquirido através da equação (3).  

  

 PR =  Eij / E.j  (3)  

  

Os indicadores acima relacionados são capazes de apresentar os dados necessários para 

a elaboração de um único indicador de concentração do subsetor de atividade econômica, o Índice 

de Concentração Normalizado (ICN).   

A metodologia utilizada por Crocco et. al. (2003) propõe uma combinação linear dos três índices, 

separada para cada subsetor da região estudada, que segue na equação, utilizando-se pesos para 

cada indicador (4):   

  

ICni
j = θ1 QLni

j + θ2 PRni
j + θ3 HHni

j   (4) 

    

Os θ são os pesos para cada índice correspondente. Este índice visa corrigir algumas falhas 

de análise que por ventura os demais índices em separado possam demonstrar (CROCCO et. al., 

2003, p. 7). Esses pesos foram extraídos a partir da análise de componentes principais (ACP).  

Faz-se a normalização dos indicadores através da fórmula:   

 In = (Ii – IMédia) / IDesvio_padrão                   (5)  

Onde   

In = Indicador normalizado  

Ii = Valor do Indicador no setor correspondente  

IMédia = Média do Indicador  

IDesvio_padrão = Desvio Padrão do Indicador  

  

Nos casos que não foi possível utilizar ACP em detrimento de índices KMO não significantes 

(resultados abaixo de 0,5), calculou-se os pesos pela média aritmética dos indicadores 

normalizados.   

                                                             
3 O CL (coeficiente de localização) é um índice que mensura o quanto um setor está concentrado 
espacialmente (quanto mais próximo de 1). Para monastério (2011) o IHH tem uma maior precisão em 
relação ao CL. Grifo nosso.  
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Com base no exposto acima, este trabalho irá identificar os setores responsáveis pelo 

crescimento (ou não) das mesorregiões do Rio Grande do Norte, bem como apresentar os 

resultados obtidos com essa metodologia, descrevendo os setores que foram responsáveis por 

alterações na estrutura do emprego e a partir desses resultados, apresentar possíveis estudos que 

poderão ser realizados a partir das identificações obtidas.  

Como esse método é apenas de caráter descritivo (SIMÕES, 2006), ou seja, que não 

identifica as causas e os condicionantes das diferenças do crescimento entre uma região e outra, 

a captação dessas informações será feita através do método cientifico dedutivo, que segundo 

Prodanov e Freitas (2013, p.127) “sugere uma análise de problemas do geral para o particular, 

através de uma cadeia de raciocínio decrescente”. Exatamente com embasamento documental, 

bibliográfico em livros, revistas e boletins que tenham a capacidade de explicar esses fenômenos 

é que será montada a estrutura que desvenda o processo de formação dos potenciais endógenos 

Potiguar.  

  

 3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

  

Abaixo apresenta-se os resultados obtidos a partir do cálculo do ICN proposto na 

metodologia. Foram calculados, como dito anteriormente, os índices para os anos de 2002 e 2014, 

de forma que possa facilitar a compreensão e se possa comparar os dois períodos e identificar 

transformações quando houver. Pode-se observar na Tabela 1 o ICN do período proposto pela 

pesquisa.  

 

Tabela 01: Índice de Concentração Normalizado (ICN) acima de 1 para as mesorregiões potiguares no ano 

de 2002 e 2014. 

Coluna 
Oeste Potiguar Central 

Potiguar 

Agreste Potiguar 

IBGE Subsetor 2002  2014 

 

2002  2014 
 

*  * 01-Extrativa Mineral 0,98** 

02-Prod. Mineral Não 

Metálico 

*  * 1,18  2,18 *  * 

03-Indústria 

Metalúrgica 

1,04  * *  * *  * 

12-Indústria Calçados *  * *  * 2,15  4,00 

  Fonte: Elaboração própria com dados extraídos da pesquisa    

* De acordo com o método, esses dados não são significativos ou não apresentação concentração.   

** apresenta tendências a especialização             

  

A região oeste potiguar possuía duas atividades especializadas, a extrativa mineral (1,2) e 

a indústria metalúrgica (1,04), permanecendo a concentração no ano fim da pesquisa somente da 

indústria extrativa mineral (1,01) com tendência a desconcentração (variação negativa de 

aproximadamente 16%). No ano de 2002, o emprego formal ativo em 31/12 da região oeste 

registrou um total de 65.710, sendo a maior concentração deles em números absolutos no setor de 

serviços de administração pública (36,32%), seguido da agricultura (14,33%) e do comércio 

(11,72%). Juntos, esses três setores representaram 62,37% do emprego total da mesorregião.   

A especialização nos dois setores elencados no ano de 2002 se dá em detrimento de alguns 

aspectos: a) em se tratando da indústria extrativa mineral, 74,08% do emprego do Estado (4185) 

1 20 ,   1 01 ,   *   
2002   2014   



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

36 
estava ali registrado, apontando alto índice de concentração regional. Essa concentração elevou o 

ICN, que garantiu para a atividade a representatividade de aglomeração. Mesmo a atividade não 

tendo uma representação numérica expressiva no emprego mesorregional, (só representa 6,37% 

do emprego mesorregional), atribui-se ao número reduzido de empregos no estado a implicação 

de concentração da atividade, já que essa região detém uma parte expressiva do emprego no setor. 

O mesmo acontece com a indústria metalúrgica. Ela representava apenas 1,14% do emprego 

mesorregional (751), mas quando se compara o nível de emprego setorial, ele compõem 64,3% 

em valores relativos. Isso também denota poder local de concentração da atividade.   

A exclusão do setor metalúrgico do ranking das concentrações do oeste se deu em 

detrimento da redução da participação relativa do setor na mesorregião no ano de 2014 (representa 

0,39% do emprego da região), e em comparação com as demais regiões, detém 27% do emprego 

formal ativo em 31/12 no mesmo ano.    

Na Tabela 2 é descrito o número de estabelecimentos registrados nos subsetores de 

atividades do IBGE no Estado do Rio Grande do Norte no recorte temporal investigado.  

 

Tabela 02: - Número de Estabelecimentos do Rio Grande do Norte e a variação entre os anos de 2002 e 

2014 

Coluna Oeste Potiguar Central 

Potiguar 

Agreste 

Potiguar 

Leste Potiguar  Tota

l 

 

IBGE 

Subsetor 

200

2 

201

4 

% 200

2 

201

4 

% 200

2 

201

4 

% 200

2 

201

4 

% 200

2 

201

4 

% 

01-

Extrativa 

Mineral 92 129 40% 35 58 66% 0 8 - 28 41 46% 155 236 52% 

02-Prod. 

 

Mineral 

 não 

Metálico 76 104 37% 83 139 67% 9 32 

256

% 86 142 65% 254 417 64% 

03-

Indústria 

Metalúrgi

ca 

30 92 207

% 

7 32 357

% 

1 8 700

% 

67 201 200

% 

105 333 217

% 

12-

Indústria 

Calçado

s 

5 2 -

60% 

6 9 50% 3 2 -

33% 

6 5 -

17% 

20 18 -

10% 

Total da 

região* 

430

3 

1025

6 

138

% 

220

3 

517

7 

135

% 

923 252

9 

174

% 

149

93 

2928

5 

95% 224

22 

4724

7 

111

% 

Fonte: RAIS/TEM  

Nota: * - o total soma todos os setores da região e não somente os apresentados na tabela.  

  

Observa-se pela Tabela 02, que em 2002, o número de estabelecimentos no setor extrativo 

mineral era concentrado na região oeste (59%), o que acaba corroborando com os dados de 

concentração do emprego. A indústria metalúrgica na região oeste possuía em 2002 o equivalente 

a 29% do total de estabelecimentos no setor, ficando na segunda posição no ranking, logo atrás da 

região leste (64%). Apesar de não possuir o maior número de estabelecimentos no setor, a região 

oeste se destaca na concentração do emprego formal, no recorte temporal ora apresentado. Isso 
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também não significa dizer que simboliza concentração de atividade apenas pelas variáveis 

emprego e número de estabelecimentos, mas dá indicativos de que a região se apropria, nestes 

setores, de potencial atrativo e de mercado devido as fatores de economia de escala.  

Observando a região central potiguar, identifica-se apenas um setor especializado nos dois 

anos: Prod. Mineral não metálico (1,18 em 2002 e 2,18 em 2014) apresentando indícios de 

tendência à especialização no setor com variação de 85%. Este setor em 2002, representa 5% do 

emprego total da região (1376) e esta região detém 29% do emprego total do setor. Já em 2014, a 

representação do setor na região diminui para 4% (mas aumenta em número absolutos para 2261)4 

e aumenta participação do setor da região no setor do estado, passando a representar 31%. Pode-

se inferir pela metodologia apresentada que a captação de concentração de emprego neste setor 

e nesta região foram aplicados significativamente, pois os valores absolutos de emprego setorial e 

regional não são os maiores, simbolizando e ratificando que o método suaviza essas disparidades. 

Isso se repete com o número de estabelecimentos: na região centro, o setor mineral não metálico 

detinha em 2002 somente 33% do total de estabelecimentos (83) do estado, o que se altera em 

2014 para 139 estabelecimentos, crescendo 67%, com média anual de 5,58%.  

A região agreste potiguar apresentou um alto índice de concentração do emprego formal no 

setor calçadista (2,15) no ano de 2002, com tendência ascendente em 2014 (4,0). Em 2002, a 

região registrou 17611 empregos formais ativos em 31/12, e o setor calçadista detinha 3% do total 

desse emprego (574). Em comparação setorial com as demais regiões do estado, o setor 

concentrava 36% do total de empregos somente nessa região. 3 dos 20 estabelecimentos 

calçadistas (15%) do estado estavam instalados na região central.   

No ano de 2014, a região era responsável por 30594 empregos formais, destes, ínfimos 

0,7% estão no setor calçadista (200), distribuídos em 2 estabelecimentos. O que vale destacar é a 

concentração do emprego no setor e não os valores absolutos. Essa comparação indica que, 

apesar de outros setores possuírem maior representatividade absoluta nas regiões, estão melhores 

distribuídos, mais equitativamente, entre as regiões, afastando as possibilidades de concentração. 

Também é notório que algumas das concentrações apresentadas não indicam quaisquer indicativo 

de produtividade, pois o termo produção aqui não foi citado nem estudado com detalhamento. Por 

isso, a concentração apresentada neste trabalho dá apenas um norteamento de atividades que 

aglomeram determinados setores a partir da variável emprego.   

A região leste apresentou-se mais diversificada em relação a empregos, sem indicação de 

concentrações setoriais.  

Observa-se pois, que a concentração setorial do emprego pode estar atrelada ao poder de atração 

de outros empreendimentos para a região, mais do que propriamente, números absolutos em um 

determinado setor, bem como a inclusão do IHH no índice pode apresentar poder de mercado, ou 

market share como é mundialmente conhecido.  

A tabela 2 mostra que a região que registrou a maior variação absoluta de crescimento do 

número de estabelecimentos foi a região agreste, cerca de 174% representando um crescimento 

médio anual de 14,5%, seguida da região oeste com variação de 138% em 12 anos (média de 

11,5% anual). Em terceiro lugar no ranking, a região centro potiguar apresentou crescimento de 

135% (11,35% ao ano). Essas três regiões tiveram um crescimento acima da variação estadual 

(111%, que representa 9,25% a.a.), onde somente a região Leste apresentou crescimento inferior 

às demais, num percentual de 95% (aproximadamente 8% ao ano).  

                                                             
4 Isso acontece porque o emprego no setor no Estado também aumenta no período estudado, passando de 
4718 em 2002 para 7299 em 2014, expressando um crescimento de 35%.   
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Percebe-se que os dados descritos nas duas tabelas corroboram com o que foi apresentado na 

introdução, que as políticas industriais adotadas pelo estado do Rio Grande do Norte aprofundou a 

especialização industrial, isto é, a industrialização do tipo tradicional. A supremacia da indústria de 

transformação no Rio Grande do Norte esteve (e está) lastreada pelas indústrias de minerais não-

metálicos, extrativa mineral e de calçados. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Pode-se inferir que os dados descritos apontam para novos problemas a serem estudados: 

em primeiro lugar, as concentrações do emprego potiguar não sinalizam um alto desempenho 

setorial, pois boa parte das atividades que concentram emprego não são detentoras de um número 

expressivo de empregos nem de estabelecimentos em atividade. Importante destaque deve ser 

aplicado ao volume de desconcentração setorial: dos 25 setores estudados, apenas 4 são 

detentores de concentração. Isso pode demonstrar que o Estado do Rio Grande do Norte prioriza 

a heterogeneidade das atividades produtivas, onde a descentralização em somente um setor 

poderia comprometer uma determinada cadeia em momentos de crise e recessão. Essa pluralidade 

numa ótica otimista, pode ser encarada como fruto da diversificação produtiva da base 

empregatícia do Estado.   

As concentrações do emprego no Estado podem também sinalizar possíveis e futuras 

aglomerações, mas no momento sem força para desenvolvimento. Vale destacar o grande número 

de empregos formais na administração pública nos dois anos estudados, o que aponte extrema 

dependência do emprego formal para os estabelecimentos públicos. Todas as regiões 

apresentaram números expressivos do emprego nesse setor, tanto em números absolutos, quanto 

relativos.  

Esse fato abre questionamentos para estudos futuros acerca da dependência do estado do 

emprego formal público, pois, acredita-se pelos número apresentados, que há uma forte tendência 

a sobrecarga do desse setor em detrimento do emprego no setor privado, em todas as 

mesorregiões estudadas no recorte temporal e espacial ilustrado.   
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RESUMO: Desde o início do século XXI o Brasil tem passado por profundas mudanças econômicas, sociais 
e políticas, onde é notável o estímulo à distribuição de renda, criando um mercado consumidor de massa que 
em muito se expandiu devido ao investimento em programas sociais. Diante deste cenário, o presente estudo 
direciona o olhar para a cidade de Pau dos Ferros-RN, município do interior do Rio Grande do Norte, com o 
objetivo de realizar um mapeamento das famílias de baixa renda na área urbana, a partir da identificação das 
famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família – PBF. Para tanto, o trabalho foi desenvolvido com base 
em estudos bibliográficos da literatura especializada, dentre as quais se destacam (ALVES, 2011; CASTELLS, 
2014; DANTAS, 2014; FURTADO, 2004; HARVEY, 2007; LIMA, 2014; MARICATO, 2013; POCHMANN, 
2013). Além dessas obras, foram utilizados dados secundários do IPEA, IBGE, OIT e MDS e realizou-se uma 
pesquisa documental com dados obtidos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social de Pau dos 
Ferros/RN.  Como principais resultados, percebeu-se, a partir da análise dos dados, que as famílias de baixa 
renda na área urbana de município pesquisado estão concentradas especialmente nos bairros com maior 
índice de famílias beneficiarias pelo PBF, com destaque para o Bairro Manoel Deodato.  
Palavras-chave: Baixa renda; Área Urbana; Programa Bolsa Família  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A distribuição de renda no Brasil é historicamente desigual, originária da forma como ocorreu 

a colonização e, posteriormente, reforçada pela condução da industrialização e por fatores políticos. 

Entretanto, nos anos 2000, a desigualdade caiu consideravelmente, embora em termos absolutos 

ainda se mantenha elevada. Dados coletados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

apontam, entre os anos de 2001 e 2005, uma queda de 4,6% no coeficiente de Gini, (BARROS; 

CARVALHO; FRANCO; MENDONÇA, 2007). Essa desconcentração de renda levou a uma 

expressiva redução da pobreza e da extrema pobreza: estudos feitos pela Fundação Getúlio Vargas 

- FGV apresentam uma queda de 19,18% no número de miseráveis, entre os anos de 2003 e 2005 

(NERI, 2006). Dados preliminares da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD de 2007 

divulgadas pelo IPEA mostram que 13,8 milhões de brasileiros mudaram de estrato social entre 

2001 e 2007. 

 Essa melhoria distributiva também é evidente quando se observa a parcela da renda das 

famílias apropriada por faixa de renda em que a participação dos 50% mais pobres cresceu 

consideravelmente, enquanto a dos 10% mais ricos perdeu participação. 

Embasados por essa discussão, direciona-se o olhar para a cidade de Pau dos Ferros, 

município do interior do Rio Grande do Norte-RN, com o objetivo de mapear as famílias de baixa 

renda na área urbana, a partir da identificação das famílias beneficiadas pelo PBF, o qual tem 

suscitado uma série de estudos por acadêmicos e técnicos do governo preocupados em avaliar sua 

efetividade enquanto política pública.  

mailto:anailzafeitoza@gmail.com
mailto:juniorgameleira@gmail.com
mailto:vanuzapontes@gmail.com
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O interesse para estudar a classe de baixa renda e usá-la como referência dessa 

investigação decorre da atual e pertinente discussão sobre a queda na desigualdade de renda e a 

expansão do consumo popular ocorridos nas últimas décadas, levando a um grande debate sobre 

a interação entre distribuição de renda e padrões de consumo no Brasil, o que justifica, portanto, a 

relevância desse estudo.  

Foram tomadas por base algumas referências bibliográficas (ALVES, 2011; CASTELLS, 

2014; DANTAS, 2014; FURTADO, 2004; HARVEY, 2007; LIMA; 2014; MARICATO, 2013; 

POCHMANN, 2013; entre outros) e utilizados dados secundários do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e Organização 

Internacional do Trabalho - OIT. Realizou-se também uma pesquisa documental a partir de dados 

solicitados à Secretaria Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros/RN, com base na 

utilização da folha de pagamento do PBF, do MDS, através do Sistema de Benefícios ao Cidadão- 

SIBEC, a fim de obter a quantidade das famílias que participaram do estudo.  

Após autorização da secretaria foi realizada uma filtragem das famílias beneficiadas pelo 

programa por bairro. Os dados utilizados são referentes ao mês de março de 2016, correspondendo 

a um universo de 3.329 famílias. Para esse estudo foi considerado somente os beneficiários da área 

urbana, totalizando 2.872 famílias. 

Diante do exposto, além da introdução e das considerações finais, o desenvolvimento do 

artigo está estruturado com três  tópicos, onde inicialmente se fazem alguns apontamentos sobre o 

modo de (re)produção capitalista e o espaço urbano; em seguida, apresenta-se algumas 

informações  sobre o município em estudo; e, finalmente, traz em seu âmago um mapeamento das 

famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa Família na área urbana de Pau dos Ferros-RN.  

 

2 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O MODO DE (RE)PRODUÇÃO CAPITALISTA E O 

ESPAÇO  URBANO   

 

É próprio da dinâmica do modo de produção capitalista atravessar por crises e 

transformações a fim de assegurar a reprodução do capital. A última reestruturação significativa 

desse modo de produção ocorreu em meados da década de 1970 e suscitou a mudança do modelo 

de produção pautado na lógica fordista para a produção flexível, caracterizada pela preocupação 

com o mercado de consumo e com estratégias de redução de custos, o que reflete em modificações 

na espacialização do sistema de produção e das empresas, bem como na concretização de 

modificações econômicas, políticas e financeiras em diferentes escalas.  

De acordo com Harvey (2007, p.140), essa nova forma de produção: 

 

[...] é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na 
flexibilização dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 
padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 
intereiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, 
novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovações 
comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 
mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre setores como 
entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento de emprego 
no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente 
novos em regiões até então subdesenvolvidas. (HARVEY,2007, p.140) 

 

Aliado a esse processo, temos a perspectiva neoliberal que abre um leque de oportunidades 

para o investimento no âmbito do mercado, pois os serviços que antes eram geridos pelo Estado 
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passam a sofrer a influência da privatização, que ganha força com os argumentos da qualidade e 

eficiência.  

Além das transformações no modo de produção, a década de 1970 igualmente foi balizadora 

no processo de urbanização, que a partir desse momento passou por significativas modificações, 

qualquer que fosse o tamanho territorial ou demográfico das cidades. Nesse sentido, o espaço 

urbano, entendido enquanto a condição, meio e produto das ações realizadas pela sociedade ao 

longo do tempo, apresenta-se em constante reestruturação, segundo as imposições do modo 

capitalista de produção, haja vista que o padrão clássico de segregação urbana, decorrente da 

reprodução das relações sociais da sociedade capitalista, que se traduzia na oposição entre centro 

rico e periferia pobre, vem se modificando. 

Se da década de 1930 até meados da década de 1970 tínhamos o clássico modelo de centro 

rico e periferia pobre, nas últimas décadas, vem se construindo uma nova forma de separação - 

esse novo padrão de segregação influi na reprodução das desigualdades sociais como alerta 

Castells (2014):  

 

A distribuição dos locais residenciais segue as leis gerais da distribuição dos 
produtos e, por conseguinte, opera os reagrupamentos em função da capacidade 
social dos indivíduos, isto é, no sistema capitalista, em função de suas rendas, de 
seus status profissionais, de nível de instrução, de filiação étnica [...] (CASTELLS 
2014, p.249) 

 
Whitacker (2003) apud Alves (2011) explica que “a cidade é cristalização da urbanização e 

essa, enquanto processo, não é definida, in fine, mas se articula à produção ampla e restrita”. Com 

efeito, nota-se a concretização de transformações na configuração da rede urbana, bem como na 

estrutura interna das cidades.  

Nessa perspectiva, as desigualdades se concretizam no contexto do arranjo urbano. Quanto 

maiores às disparidades socioeconômicas entre as classes sociais, maiores são as diferenças nas 

moradias, nos serviços públicos e na qualidade de vida. Portanto, a segregação urbana é decorrente 

da reprodução das relações sociais da sociedade capitalista, concretizada no espaço através da 

diferenciação de áreas ou das condições habitacionais. As localizações que são disputadas no 

espaço intraurbano, seja em sua produção quanto consumo, são as responsáveis pela segregação 

socioespacial de modo a explicitar as novas centralidades na perspectiva da relação centro e 

periferia. Essa desigualdade, porém, como sugere Maricato (2013), não surgiu somente com a 

restruturação produtiva e com recuo das políticas sociais. Ela remonta do passado histórico 

tradicionalmente desigual. 

Na lógica do capitalismo está a distribuição de renda, assim como outros elementos 

(produtos, riquezas) que caracterizam o sistema de estratificação social ocorrido no espaço urbano 

através da relação espaço – tempo.  

Conforme já mencionado, embora a distribuição de renda no Brasil tenha se mantido 

desigual, é perceptível uma melhoria distributiva nos anos 2000. Segundo o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, o percentual de brasileiros em situação de pobreza caiu 

22,5% em seis anos. Para a Organização Internacional do Trabalho - OIT, a parcela de indigentes 

reduziu-se de 25% da população em 2001 para 17,4% em 2009. Foram retiradas da pobreza 23 

milhões de pessoas (OLIVEIRA, 2014). 

De acordo com Pochmann (2012) essa redução da disparidade de renda se explica 

principalmente pelo crescimento econômico regular que levou ao aumento das contratações nos 
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postos de salário base, das quais uma parte considerável era representada por ocupações formais, 

como contrapartida, o grau de informalidade caiu de 55,3% em 2001 para 48,7% em 2009.  

Dória (2014) acrescenta a essa explicação os incentivos do Governo Federal na expansão 

do alcance de seus programas de transferência de renda (essencialmente o Bolsa Família) e a 

prática de uma política de valorização do salário mínimo, bem como uma política de valorização do 

crédito, a qual por sua vez foi impulsionada pela valorização do salário mínimo e do aumento da 

formalização no mercado de trabalho.  

Ressalta-se que a pobreza no Brasil possui maior concentração na região Nordeste, no 

espaço rural e periferias de grandes cidades. Por sua vez, a cidade de Pau dos Ferros, localizada 

no semiárido potiguar, embora apresente dinâmica semelhante a uma cidade média, ainda é 

marcada pela concentração da pobreza em algumas áreas.  

 

3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE PAU DOS FERROS 

 

A origem do nome do município de Pau dos Ferros é explicada por Luís da Câmara Cascudo, 

com apoio da cultura oral sertaneja local que passou a recontar a história: os vaqueiros que 

transitavam pela zona e tinham por hábito repousar à sombra das frondosas oiticicas, que se 

erguiam à beira de pequena lagoa, gravavam no tronco de uma delas, com ferro em brasa, as 

marcas das respectivas fazendas, a fim de torná-las conhecidas, facilitando assim a identificação 

das reses tresmalhadas. A árvore ficou conhecida como Pau dos Ferros, nome que se estendeu à 

fazenda e, posteriormente, à freguesia e ao Município (IBGE, 2016). 

Dantas (2014) relata sobre o processo de formação econômica do município, afirmando que 

a cidade de Pau dos Ferros teve sua origem no movimento de circulação do capital mercantil; 

primeiro, pela expansão da pecuária nordestina, através dos chamados caminhos do gado; depois, 

com a expansão da produção algodoeira, assumindo uma posição importante para a 

comercialização do algodão na região. 

Com a crise do algodão, datada dos anos 70 do século passado, as regiões sertanejas que 

dependiam da cultura do algodão, assim como Pau dos Ferros, perderam seu principal produto 

agrícola e, com a baixa incidência de chuvas e ocorrências cíclicas de seca, os municípios do 

semiárido enfrentaram diversos problemas passando a contar com a ajuda do Estado após a 

constituição de 1988. 

 

Numa região pobre, onde historicamente, predominou a agricultura de subsistência, 
o fato de não haver encontrado uma cultura que substituísse o algodão, reduziu a 
importância do setor primário. Concomitante a esse fenômeno, o aumento das 
transferências de receitas públicas institucionalizadas após a Constituição de 1988 
fez com que o setor de comércio e serviços tivesse a sua participação relativa 
aumentada e, além disso, mais recentemente, esses setores de comércio e serviços 
foram ainda mais dinamizados com os chamados programas governamentais de 
“transferência de renda”. (DANTAS, 2014, p. 22) 

 
A cidade de Pau dos Ferros está localizada no Oeste do Rio Grande do Norte, distante quase 

400 quilômetros da capital do estado, na região de fronteira com os estados do Ceará e Paraíba. 

Segundo o IBGE (2011) sua população no ano de 2010 era de 27.745 habitantes, e tinha uma 

população estimada para 2015 de 29.954 habitantes.  O Produto Interno Bruto (PIB) do município 

para o ano de 2011 era da ordem de R$ 241 milhões, e participava com 0,7% do PIB do Rio Grande 

do Norte – em 2005, tal participação era de 0,6%.  
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A ampliação da rede urbana do município, que se deu em especial à interiorização da 

educação superior, através das políticas públicas datadas do início do governo Lula a partir do ano 

de 2003; e à descentralização dos serviços de saúde, contribuiu para a atração de investimentos 

privados nas respectivas áreas. Fato que alavancou consideravelmente a economia da cidade. 

(DANTAS, 2014) 

A cidade sofre ainda, influência da economia de outros municípios da região, pois as pessoas 

se deslocam do seu local de origem, para utilizarem alguns serviços ofertados em Pau dos Ferros.  

De acordo com o pensamento de Dantas (2014), a sua localização estratégica “no interior da Raia 

Divisória Rio Grande do Norte-Paraíba-Ceará, tem permitido que a cidade se constitua num 

entroncamento de vias de circulação e nó de tráfego”.  Assim a posição geográfica, e o fato de estar 

distante da capital, faz com que o município, de acordo com a autora, seja o destino do fluxo de 

“pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços” desempenhando segundo ela, o papel de 

uma “cidade média”. 

Na (Figura 01), pode-se visualizar essa localização estratégica de Pau dos Ferros, o que 

faz com que o município tenha uma dinâmica com outros municípios do Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Ceará: 

 

Figura 01: Raia Divisória RN-PB-CE formada pelos entroncamentos viários 

 

Fonte: Dantas (2014). 
 

A área de influência de Pau dos Ferros, segundo Dantas (2014) tinha uma população em 

2010 de 242.021, se somados os 37 municípios que fazem parte da dinâmica da abrangência da 

polarização do município. Se considerarmos o número de habitantes no total, pode-se infringir que 

esse conglomerado de pessoas que tem características socioeconômicas comuns, pode-se, a partir 

das constatações do estudo de Dantas (2014) formular políticas de desenvolvimento regional que 

abranjam essa área de influência do município de Pau dos Ferros. 

Lima (2014) realizou um estudo socioeconômico da cidade de Pau dos Ferros e detectou 

onde estavam localizados os chefes de família sem rendimento do município é o que mostra a 

(figura 02).  

 

 
  



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

46 

Figura 02: Chefes de família sem rendimentos em Pau dos Ferros em 2010. 

 

 

Fonte: Lima (2014). 

 
De acordo com a (Figura 02), pode-se visualizar que no ano de referência da pesquisa, eram 

755 chefes de família sem renda na cidade de Pau dos Ferros. Há também os setores em vermelho 

na parte leste do município que segundo Lima (2014), correspondem aos bairros Riacho do Meio, 

margeando a parede do açude 25 de Março e também uma parte do bairro Centro (ruas Quintino 

Bocaiuva e 13 de Maio) já próximo ao bairro Riacho do meio. Enquanto os setores em vermelho 

mais a oeste do município correspondem a maior parte do bairro Manoel Deodato e o final do bairro 

Princesinha do Oeste já para iniciar o Manoel Deodato, de acordo com a autora da pesquisa.  

A pesquisa realizada por Lima (2014) evidenciou ainda que o bairro Manoel Deodato é um 

dos mais pobres do município em estudo, haja vista que abriga também um número expressivo de 

chefes de família sem rendimento. A partir dessas informações, como desdobramento da pesquisa 

em questão, foi possível levantar questionamentos se esses bairros, de fato, correspondem aos 

bairros com o maior número de famílias beneficiárias do PBF.  

Ademais, pretendeu-se visualizar se outras localidades que não estão delimitadas na área 

destacada de vermelho possuem um alto índice de beneficiários, constatando, sob essa ótica, a 

baixa renda na área urbana de Pau dos Ferros a partir de seus bairros, é o que mostra o tópico 

seguinte. 

 

4 BOLSA FAMÍLIA E BAIXA RENDA: UM MAPEAMENTO NA ÁREA URBANA DE PAU DOS 

FERROS-RN  

 

4.1  Considerações gerais sobre o Bolsa Família 

No que concerne às políticas públicas, em especial àquelas de caráter social, o Estado 

desempenha um papel de significância atuando como agente responsável por melhorias, 

atendendo, deste modo, às demandas da sociedade. Não obstante, vale ressaltar que, ações 

conduzidas pelo Estado e Governo para atenuar os problemas sociais passaram a ser vistas como 

uma atribuição a partir da Constituinte Federal de 1988, que assegura o dever do desenvolvimento 
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de políticas mais eficazes para enfrentar as desigualdades que culminaram em um expressivo índice 

de pobreza extrema no país. (LIMA, 2014). 

Como um desdobramento desse contexto, atualmente, encontra-se o PBF com uma grande 

abrangência no cenário nacional, que objetiva, principalmente, a redução da fome e da pobreza, 

articulando-se com ações sociais inseridas na Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

Instituído pela Medida Provisória nº 132, em outubro de 2003 e regido pela Lei nº 10.836 de 

9 de janeiro de 2004, o PBF se constitui enquanto um programa federal de transferência direta de 

renda destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com o intuito maior de 

combater a miséria e exclusão social através da redução das desigualdades e possibilitar a garantia 

de direitos humanos básicos de alimentação, educação e saúde. (WEISSHEIMER, 2006).  

É mister salientar que o PBF resulta-se como uma abrangência maior do Programa Fome 

Zero, aglutinando em suas ações programas que outrora eram desenvolvidos, como o Auxílio 

Alimentação, Auxílio Gás, Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, PETI e, a posteriori, o PROJOVEM. O 

objetivo em atuar de modo unificado surgiu para oferecer maior agilidade na liberação do dinheiro 

e gestão dos recursos. (LIMA, 2014). 

Para classificar os patamares de pobreza e extrema pobreza, público atendido pelo PBF, 

utiliza-se um limite de renda per capita para definir estes dois grupos, conforme mostra o (quadro 

01), No primeiro grupo, o de famílias que vivem em situação de pobreza, atualmente enquadram-

se aquelas com renda per capita entre R$ 77,01 e R$ 154 mensais, desde que tenham em sua 

composição crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. Por sua vez, o segundo grupo, que abrange 

famílias em situação de extrema pobreza, considera aquelas com renda per capita de até R$ 77,00.   

 

Quadro 01: Renda mensal per capita das famílias aptas ao benefício do PBF em 2004 e 2016 
Situação das Famílias Renda mensal per capita em 

2004 

Renda mensal per capita em 

2016 

Famílias pobres R$ 60,00 à R$ 120,00 R$ 77,01 a R$ 154,00 

Famílias extremamente 

pobres 

Até 60,00 Até 77,00 

Fonte: BRASIL/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a fome (MDS), 2004/2016. Adaptado pelos 
autores. 

 
Saliente-se que, existe ainda um critério denominado de regra de permanência, onde 

beneficiários que ultrapassam a linha da pobreza, mas possuam renda per capita inferior a meio 

salário mínimo, podem continuar a ser contemplado por um período máximo de dois anos. Tal 

medida foi adotada em 2010, o que incentiva a revisão cadastral periódica e evita cancelamentos 

imediatos de famílias que possam, porventura, voltar à linha de pobreza e extrema pobreza num 

curto espaço de tempo.  

É importante frisar que os valores do benefício passam por reajustes à medida que o 

programa se torna sobremaneira descompassado em relação ao salário mínimo e o valor da cesta 

básica. Isto significa dizer que a renda per capita mínima que serve para enquadrar os beneficiários 

no programa também passa por relativas alterações, conforme especifica o MDS.  

Embora o PBF tenha aumentado o número de beneficiários, garantindo uma abrangência 

nacional e a entrada das famílias pobres e extremamente pobres no programa, este ainda apresenta 

limites, no que concerne o alcance de todos os pobres, pois estima-se que existem cerca de 800 

mil famílias fora do cadastro único e que vivem em condições de vulnerabilidades.  (IPEA, 2012). 
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No entanto, pelo histórico de atuação de essencial combate à pobreza e à fome, constitui-se, 

indubitavelmente, como uma conquista da população mais carente do país. 

Em se tratando da cidade de Pau dos Ferros, acredita-se que o PBF tenha atuado de forma 

significativa no sustento dessas famílias, uma vez que existe um número alto de pessoas em 

situação de vulnerabilidade econômica no município que necessitam da renda para suprir, no 

mínimo, aquilo que consideram mais emergencial. 

 

4.2 Demonstração e análise dos dados  

 

Conforme mencionado na introdução no mês de março de 2016, segundo dados obtidos no 

Cadastro Único (CadÚnico) de Pau dos Ferros,  3.329 famílias são beneficiárias do PBF no 

município, sendo que, deste universo, uma maioria de 2.872 famílias residem na zona urbana. 

O (quadro 02) apresenta o percentual de beneficiários por bairro na zona urbana de Pau dos 

Ferros, em termos da qualificação de pobreza, extrema pobreza, e a regra de permanência.  

 

Quadro 02: Famílias beneficiárias do PBF por bairros na área urbana de Pau dos Ferros (%). 

BAIRROS DA ZONA 

URBANA EXTREMA POBREZA POBREZA REGRA DE PERMANÊNCIA TOTAL 

ALTO DO AÇUDE 2,10 0,42 0,21 2,85 

ALUÍZIO DIÓGENES 0,12 0,03 - 0,15 

ARIZONA 0,51 0,06 0,03 0,60 

BELA VISTA 0,51 0,15 - 0,66 

CARVÃO 0,15 0,10 - 0,25 

CENTRO 4,90 1,21 0,30 6,41 

CHICO CAJÁ 0,60 0,12 - 0,72 

DOM BOSCO 0,60 - - 0,60 

DOMINGOS GAMELEIRA 0,90 0,42 0,03 1,35 

DR. MANOEL ALVES 

PESSOA 0,30 0,12 - 0,42 

FREI DAMIÃO 0,90 0,30 0,12 1,32 

JOÃO XXIII 4,60 1,12 0,60 6,32 

MANOEL DEODATO 18,40 2,30 0,45 21,15 

MANOEL DOMINGOS 2,70 0,72 0,12 3,54 

MARECHAL DUTRA (COHAB) 0,30 0,06 - 0,36 

NAÇÕES UNIDAS 0,90 0,30 0,12 1,32 

NOVA PAU DOS FERROS 0,21 0,03 - 0,24 

PARAÍSO 3,42 0,90 0,30 4,62 

PRINCESINHA DO OESTE 3,30 0,90 0,21 4,41 

RIACHO DO MEIO 9,00 1,42 0,72 11,14 

SÃO BENEDITO 11,60 2,12 1,30 15,02 
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SÃO GERALDO 7,52 1,30 0,60 9,42 

SÃO JUDAS TADEU 4,90 1,12 0,42 6,44 

SÃO VICENTE DE PAULA 0,81 0,12 0,03 0,96 

ZECA PEDRO 0,18 0,06 - 0,24 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

 

De um total de 25.551 habitantes existente na zona urbana de Pau dos Ferros, conforme o 

censo 2010, tem-se que 13,02% são beneficiários do PBF, inclusos nos estratos mais pobres da 

sociedade brasileira, mas que estão conseguindo aumentar a renda e o consumo.   

De acordo com o Portal Brasil (2015) nenhuma das 13,9 milhões de famílias atendidas pelo 

programa no País vive abaixo da linha, definida pelas Nações Unidas como a de renda inferior a R$ 

77 por mês por pessoa da família. Com um gasto anual de apenas 0,5% do Produto Interno Bruto 

(PIB), o programa beneficia aproximadamente um em cada quatro brasileiros, ou seja, 50 milhões 

de pessoas, tirando desde sua criação 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema. 

Com base nos dados do (quadro 02) a maior concentração de beneficiários do PBF na área 

urbana de Pau dos Ferros está nos bairros Manoel Deodato (21,15%), São Benedito (15,02), Riacho 

do Meio (11,14) e São Geraldo (9,42), onde, juntos, somam um percentual de 56,7% das famílias 

beneficiadas no município. 

Quando se considera a classificação do MDS (2016) em termos da renda mensal per capita 

das famílias aptas ao benefício do PBF é licito admitir  que as famílias  de baixa renda na área 

urbana de Pau dos Ferros estão concentradas especialmente  nos bairros com maior índice de 

famílias beneficiarias pelo PBF, com destaque para o Bairro Manoel Deodato  com mais de 20% 

das famílias, sendo  que 18,40%  se enquadram na linha de extrema pobreza.  

O fato do bairro Manoel Deodato ser composto pelo maior número beneficiários corrobora 

com pesquisa de Lima (2014), ao comprovar uma relação direta com o número de chefes de família 

sem rendimento, exposto anteriormente na (Figura 01), que por sua vez afirma que a localidade é 

a vulnerável e exposta às condições de pobreza. A mesma análise aplica-se aos bairros Riacho do 

Meio e São Geraldo, que em menores proporções e embora com certas peculiaridades, apresentam 

características semelhantes. 

Um dado interessante é o fato do bairro São Benedito ocupar o segundo lugar no número 

de beneficiários. Contudo, acredita-se que embora seja um bairro considerado com uma área 

habitada pela classe média, mas está situado em uma zona de transição entre o centro e o bairro 

Manoel Deodato, de modo que muitas das ruas estão próximas às áreas de maior vulnerabilidade. 

Atrelado a este fator, o bairro São Benedito é um dos mais populosos da cidade, o que pode 

influenciar proporcionalmente no número de beneficiários. 

Vale ressaltar que apesar da queda expressiva da desigualdade de distribuição de renda, 

entendida como aumento da renda dos mais pobres, verificada no Brasil nos últimos anos, essa 

queda não se converte, necessariamente, em melhoria nas outras dimensões da pobreza tais como 

acesso a bens públicos, capital social e humano, autonomia e participação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desde o início do século XXI o Brasil tem passado por profundas mudanças econômicas, 

sociais e políticas, onde é notável o estímulo à distribuição de renda criando um mercado 

consumidor de massa que em muito se expandiu devido ao investimento em programas sociais. As 

classes de baixa renda passaram a experimentar, em caráter até então inédito, os benefícios do 

consumo e movimentar, por ano, bilhões de reais em nosso país.  

Em meio a esse contexto, incentivos do Governo Federal figuram por intermédio de 

programas de transferência de renda, em especial o PBF, que tem se sobressaído no tocante ao 

combate à pobreza e desigualdade social. 

Neste ínterim, a partir do estudo realizado, que se propôs a discutir a baixa renda na área 

urbana de Pau dos Ferros sob a perspectiva do número de famílias beneficiadas pelo PBF por 

bairro, o que se percebe é que o bairro Manoel Deodato apresentou o maior percentual (21,15%), 

corroborando o estudo de Lima (2014), haja visto que esse bairro é também o que possui o número 

mais expressivo de chefes de família sem rendimento. Muito embora o fator renda não traduza por 

si só a pobreza de uma família, gera vulnerabilidades que leva a uma vida marcada por limitações. 

Nessa perspectiva, entende-se que o PBF é significativo no contexto das famílias beneficiarias que 

necessitam da renda para suprir, no mínimo, aquilo que consideram mais emergencial.  

Diante do exposto, vale ressaltar, no que concerne à segregação, o reforço à ideia de Lima 

(2014) que a pobreza no município convive lado a lado com a riqueza, onde é mínima a distância 

física entre as áreas em que há maior concentração de pobreza e vulnerabilidades e outras em que 

se encontram as famílias de maior poder aquisitivo.  

É necessário, portanto, um investimento em políticas públicas para uma distribuição de renda 

mais justa que considerem os demais condicionantes de vida, caso contrário será difícil enfrentar 

de maneira mais estrutural a extrema desigualdade de distribuição de renda e de acessos. 

Por fim, a partir do estudo realizado, sugere-se que outras pesquisas possam ser efetivadas 

para elucidar questionamentos que são de interessantes discussões, como os padrões de consumo 

das famílias de baixa renda em Pau dos Ferros; destinação da renda dos beneficiários pelo PBF; 

mudanças de vida ocasionadas a partir do PBF; dinamização do consumo e novas centralidades na 

área urbana de Pau dos Ferros; entre outros. 
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Resumo: O processo de urbanização acelerado iniciasse no Nordeste predominantemente, após o 

processo de industrialização e modernização da agricultura desenvolvida no país. Podemos 

identificar nos dados fornecidos pelo IPEADATA, que a partir dos anos 1930, mesmo com a 

participação da ocupação se dando predominantemente no campo, já visualizasse um movimento 

de inversão deste quadro. Observando este processo, este trabalho tem como objetivo levantar 

alguns fatores que influenciaram a recente urbanização da região Nordeste. Fazendo um relato 

histórico deste movimento, referenciando-se em trabalhos já desenvolvidos na mesma temática 

como os de BRANDÃO (2007), DINIZ (2005), CARVALHO (2014), FERRAZ (2003) além de dados 

fornecidos pelo IPEADATA. Após a apresentação destes fatores, identificaremos também alguns 

fatores adversos que se encontram nesta região.   

Palavras-chave: Urbanização; Nordeste; Interiorização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 O contexto histórico não tem sido favorável para o Nordeste, além dos problemas 

enfrentados há anos com as secas rotineiras, que foi um dos principais motivos para a migração de 

parte de sua população para outras regiões, a mesma se encontra com alto grau de desigualdade 

quando comparado com outras regiões do Brasil. Essas dificuldades impulsionaram o Governo a 

tomar medidas que ocasionassem investimentos e estruturações do Nordeste. Este trabalho tem 

como objetivo levantar alguns fatores que influenciaram a recente urbanização da região Nordeste. 

Além de apresentar alguns fatores adversos neste processo de urbanização. 

 Passando de uma análise mais nacional, observamos que este movimento de migração da 

maioria da população residente dos campos paras as cidades, vem sendo visualizado em um 

contexto nacional e não só especificamente no Nordeste, algumas ações dos governos podem ser 

caracterizadas como alguns dos fatores responsáveis por essa transição da zona rural para a zona 

urbana, pelo fato, de que, esses programas serem em grande parte responsáveis pelas 

modificações estruturais em determinado território, que atraem a população visando uma melhor 

qualidade de vida e condições de sobrevivência. 

 As diferentes atividades econômicas que se localizavam nas outras regiões do país, foram 

também fatores que estimularam a urbanização, pois havia todo um complexo econômico ao seu 
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redor. Cabe ressaltar dois complexos econômicos responsáveis por essa urbanização: a economia 

cafeeira principal responsável e financiadora, mesmo que de forma indireta, do processo de 

industrialização brasileiro; e a pecuária que foi uma das grandes responsáveis pela interiorização 

dos territórios, antes, não abitados. 

 No Nordeste podemos identificar que este processo de urbanização tem se dado em 

proporções maiores que a média nacional, onde as políticas setoriais de infraestrutura e as de 

redistribuição de renda tornam-se fatores condicionantes para este processo de urbanização. Esse 

processo se evidencia no Nordeste a partir dos anos 70, onde é possível identificar uma 

superioridade da participação da população residente urbana e relação a população residente total. 

Cabe destacar que o Nordeste ainda enfrenta muitas dificuldades e muitos problemas 

estruturais. Mesmo com as diversas políticas que têm como principal intuito proporcionar uma 

melhor igualdade entre as regiões e modificar estruturalmente as regiões, ainda encontramos 

diversas situações adversa neste processo de urbanização. 

Para realização deste trabalho foi necessário fazer um levantamento bibliográfico e debates 

em grupo acerca do assunto a ser estudado. Também, fez-se necessário utilização de dados 

secundários de fontes como IBGE, IPEA e DIEESE, onde os mesmos foram organizados em 

tabelas, gráficos e quadros de forma que demonstrassem a evolução dessa urbanização. 

 

2 OCUPAÇÃO BRASILEIRA E OS DIFERENTES TIPOS DE PRODUÇÃO  

 

2.1 Relação urbano/rural no território brasileiro, as diferentes atividades econômicas e suas 

importâncias para a interiorização e urbanização nacional 

 

 De acordo com os dados obtidos no IPEADATA, o Brasil vem identificando uma grande 

migração do campo para as cidades, ou seja, do rural para o urbano, processo que é denominado 

de urbanização. Em 1940 a população rural representava 68,76% da população total residente no 

país, já os demais 31,24% da população residiam nos centros, fato que vem se revertendo nos anos 

seguintes, chegando a revertesse dos anos 60 para 70, e dando continuidade a este trajeto nos 

anos posteriores. Analisados no gráfico 01, no ano 2010 verifica-se um quadro completamente 

distinto do verificado no início, a população residente urbana representando 84,36% da população 

total brasileira, contra apenas 15,64% residindo nos campos. 

Até os anos 50 o Brasil era um país em que sua população se destacava por ser 

predominantemente, rural. Apresentava um perfil agrícola-exportador, onde tínhamos como 

principais atividades, a economia cafeeira, a economia da mineração e os plantios de cana de 

açúcar e algodão que se predominou no Nordeste, entre outras diversas atividades econômicas 

desenvolvidas em todo o território nacional.  
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Gráfico 01: População Residente no Brasil (1940 – 2010) 

 

Fonte: IPEADATA, 2016. 

 As regiões se encontravam em locais distantes e desconexos uns dos outros, dificultando o 

processo de comercialização, formando assim economias isoladas, onde cada uma se 

especializava em sua específica economia, formando suas estruturas próprias. 

 

A imensidão territorial apresentava enormes descontinuidades geográficas, 

impermeáveis ao avanço do progresso material. As formas mercantis um pouco 

mais sólidas se encontravam intercaladas pelo território, com pouca continuidade, 

conexão e contato entre si. Esse mosaico de economias locais e regionais 

fragmentadas foi sendo cristalizado em processos de longa duração associados ao 

nascimento, auge e declínio dos diversos movimentos cíclicos regionalizados, com 

a marca da fronteira móvel e da apropriação territorial contínua. (Brandão, 2007, P. 

94) 

  

O deslocamento da população do campo para as cidades foi impulsionado, principalmente pelo 

processo de industrialização que iniciasse em 1930, além também de outros fatores como o 

processo de mecanização do campo.  

 O Processo de industrialização promovido por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek 

intensificou a urbanização brasileira, inicialmente por Getúlio, pois com os poderes quase ilimitados 

pôde começar a pôr em prática, políticas de modernização no país. Já no governo JK, destacamos 

a importância do Plano de Metas, que tinha o famoso lema: “Cinquenta anos em cinco” que 

proporcionou uma modernização estrutural e uma diversificação e crescimento econômico no país, 

principalmente pelas suas 31 metas que se destinavam a cinco áreas principais, que eram: energia, 

transportes, alimentação, indústria de base, educação, além da principal meta, que era, a 

construção de Brasília. 

 O mercado nacional conseguia se estruturar, mesmo com as imensas desconexões entre as 

diversas regiões, ocupadas e destinadas as suas específicas atividades econômicas. As principais 

economias brasileiras, encontravam-se separadas umas das outras, dificultando de certo modo o 

mercado interno. 

 

O país se constituía de inúmeras "células exportadoras" espalhadas e dispersas, 

formando um compósito de unidades regionais esparsas: o todo não era maior do 

que a soma das partes, como o será numa economia integrada. Assim, tivemos a 
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produção açucareira nordestina nos séculos XVI e XVII; a mineração mineira, 

goiana e mato-grossense, no século XVIII, a pecuária estendendo-se pelo hinterland 

e terras rio-grandenses; a madeira e o mate em áreas paranaenses e do Centro-

Oeste, no século XIX, e outras menos importantes e mais localizados. Essas 

experiências mobilizavam enormes contingentes populacionais que, passando o 

auge do ciclo, deveriam encontrar novas formas de sobreviver. (Brandão, 2007, P. 

102) 

  

Algumas dessas economias tiveram um papel importante para o processo de crescimento e 

desenvolvimento econômico brasileiro. Podemos destacar a economia cafeeira como uma grande 

responsável, primeiro para a acumulação de capital que posteriormente iria fomentar o processo de 

industrialização local, segundo pelo seu caráter expansivo, no que se refere ao deslocamento 

frequente de locais de plantação para outros, onde acarretava impulsionando a urbanização destes 

novos locais, gerando um complexo econômico que alimentava o comercio local. 

 

O complexo cafeeiro capitalista será a matriz e o núcleo central que erguerá a 

singular urbanização do estado de São Paulo, que por sua vez articulará e exercerá 

a dominação do processo de urbanização do país [...] (Brandão, 2007, P. 106) 

  

 Outra atividade econômica que merece uma ênfase, é a pecuária. Está foi uma das 

atividades mais importante no processo de interiorização do país, por ter uma característica 

itinerante, e ser extensiva no que se refere a ocupação de terra. Tal atividade proporcionou interligar 

as diversas regiões, pois, os caminhos utilizados para fazer o deslocamento desses animais 

estavam interligados por pontos de apoios, principalmente em locais que se caracterizava com 

condições favoráveis para a criação, que posteriormente se tornaram cidades, e ainda hoje 

interligam essas regiões.  

 

A ocupação da terra era extensiva e até certo ponto itinerante. O regime de águas 

e as distâncias dos mercados exigiam periódicos deslocamentos da população 

animal, sendo insignificante a fração das terras ocupadas de forma permanente. As 

inversões fora do estoque de gado eram mínimas, pois a densidade econômica do 

sistema em seu conjunto era baixíssima. Por outro lado, a forma mesma como se 

realiza a acumulação de capital na economia criatória induzia a uma permanente 

expansão - sempre que houvesse terras por ocupar - independentemente das 

condições da procura. A essas características se deve que a economia criatória se 

haja transformado num fator fundamental de penetração e ocupação do interior 

brasileiro. (Furtado, 2005, P. 61) 

  

 Brandão (2007) já destacava que a pecuária desempenhou papel fundamental e pioneiro 

na congênita itinerante e extensividade da acumulação mercantil que se vai desenhando no Brasil. 

 

3 A EVOLUÇÃO DA URBANIZAÇÃO NO NORDESTE 

 

Ao chegar no território brasileiro os portugueses se deparam com um solo e clima favorável 

para a plantação da cana de açúcar – Portugal já tinha experiência, pois há anos vinha plantando a 

cana em outras regiões. Assim, começa a ocupação do território brasileiro e, principalmente, do 

Nordeste. Segundo Furtado (2005), “O início da ocupação econômica do território brasileiro é em 

boa medida uma consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas demais 

nações europeias”. Portugal passou a administrar o território nacional no sistema de capitanias 
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hereditárias, onde nobres ligados a coroa ficavam responsáveis pelas terras, as quais passariam de 

pai para filho de forma hereditária, assim, existindo essa ocupação e defesa, não mais seria 

pressionado pelos seus rivais (CARVALHO, 2014; FURTADO, 2005). 

A ocupação do Nordeste se inicia pelo êxito que Portugal passa a ter com a exportação da 

cana, assim, passa a ser povoado o litoral nordestino, já que era onde ficava a produção da cana-

de-açúcar e também pelos portos marítimos. Quando a Holanda é expulsa do Nordeste e leva os 

conhecimentos técnicos para a produção e comercialização da cana nas Antilhas, Portugal se 

depara com a perca de espaço no mercado internacional, onde o preço do açúcar passa a 

despencar. 

A pecuária iniciou nos estados do Nordeste durante o século XVI. De início, a atividade 

pecuária era uma cultura destinada apenas para a subsistência, alimentação dos agricultores 

(criação de gado) e como meio de “transporte”, e tração para as primeiras e rústicas maquinas que 

processavam a cana-de-açúcar. Porém, houve um crescimento do rebanho de gado além da 

demanda dos engenhos, que acabou causando problemas no interior das plantações de açúcar, 

com parte de sua plantação destruída pela ação desses animais. 

 

Esses dois elementos, açúcar e pecuária, foram os principais responsáveis pela 

ocupação territorial, construindo uma “região” não homogênea, com vários 

subespaços marcados por condições naturais diferenciadas e por atividades 

econômicas particulares (algodão, babaçu, cacau, carnaúba, coco, fumo, sal), que 

determinavam relações de produção singulares e que formariam o mosaico regional 

nordestino. (CARVALHO, 2014) 

 

Assim como a pecuária, o algodão passou a definir a importância econômica do Nordeste, 

sendo mais um fator que proporcionou a ocupação das terras interioranas. O plantio, colheita, o 

beneficiamento, era realizado por muitos trabalhadores, devido a que na época não existiam 

maquinas para essa atividade no nordeste brasileiro, ocasionando a ocupação de novas terras, 

formando-se cidades, e melhorando as condições das já existentes através de pequenas indústrias 

que produziam basicamente vestuários simples, redes para dormi. 

Apesar do Nordeste ter enfrentado umas das maiores secas, e da coroa portuguesa mudar 

a capital para o Rio de Janeiro visando a mineração nas minas gerais e já o início do plantio do café, 

o Nordeste também se depara com o êxodo para o Norte com a forte expansão da extração do 

látex. Entretanto, segundo Carvalho (2014): 

 

O Nordeste, no século XIX, diminuiu paulatinamente sua participação relativa na 

economia nacional, sem, no entanto, deixar de ser uma importante área exportadora 

brasileira, principalmente de açúcar e algodão; e, além disso, detinha peso político 

importante, na medida em que concentrava metade da população do País. Na época 

do primeiro recenseamento brasileiro (1872), o Nordeste possuía 47% da população 

brasileira, e o Norte, apenas 3%. E isso significava uma representação decisiva na 

composição política nacional, tanto no parlamento como no governo imperial.  

 

Afim de eliminar os desequilíbrios regionais, o governo nacional começar a integrar o 

Nordeste em seus debates. Devastado pela seca que iniciava em 1958, o planejamento nordestino 

passou a ser moldado além das obras contra a seca que ficavam a cargo do DNOCS. O nordeste 

brasileiro passa a sofrer grandes transformações em seu planejamento, muito se deve a forma como 

antes era: o planejamento no Nordeste nada mais era do que a construção de um número maior de 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

57 
oferta de água. Com a crise que se alastra durante todo o ano de 1958 as políticas de planejamento 

recebem enfoque diferente, a partir daí não se voltariam mais a oferta de água, mas adotariam um 

conjunto de mudanças que buscariam uma transformação estrutural na região. Desses diálogos 

surge SUDENE, órgão que será responsável pela coordenação de tais medidas.  

O primeiro esforço para transformação da região foi realizado pelo Banco do Nordeste – já 

que o mesmo tinha como missão estimular o crescimento da região –, onde elaborou pesquisas 

econômicas para coletar o maior número de informações possíveis. Assim, é colocado os termos 

para o Nordeste superar os níveis de disparidades econômicas em relação as outras regiões. 

A avaliação do trabalho da SUDENE pode ser feita em três partes: a concepção dos 

problemas apontados no relatório do GTDN – Grupo de Trabalho para Desenvolvimento do 

Nordeste –, os problemas de execução dos planos e avaliação dos resultados obtidos. 

O relatório do GTDN, em primeira parte, apresenta um diagnóstico da região que se 

configura com algumas problemáticas: disparidade de renda entre o Nordeste e as outras regiões, 

transferência de recursos, escassez de inversões do setor privado, produção sazonal, mal 

planejamento do setor público – visto que a única forma de planejamento era a ampliação da oferta 

de água. Ligado a isso o grupo propunha um plano de ação baseado nas seguintes premissas: 

aproveitamento dos solos; reorganização da economia; com a reorganização da economia buscar 

um desenvolvimento voltado para a indústria; superar os gargalos de oferta de energia elétrica; 

aumento na oferta de alimentos nos centros industrias; assistência técnicas disponibilizada pelos 

governos; maximizar a utilização dos recursos da região com base no aproveitamento das novas 

tecnologias. Essas medidas visavam assegurar a interdependência setorial, e promover o 

crescimento da região (BARROS, 1978). 

Da seguinte forma se explica o fluxo de renda que essas medidas buscavam: a oferta de 

alimentos transformaria o setor de produção agrícola de uma economia de subsistência para 

comercial, elevando assim o nível de renda, também aumentaria a oferta no setor urbano, 

eliminando a pressão nos preços dos alimentos. A indústria também receberia estimulo, e o efeito 

dos investimentos elevariam a renda do setor urbano, aumentando a demanda por produtos 

industriais.  

3.1. Alguns indicadores sobre a urbanização do Nordeste  

 

Tabela 01: Nordeste: evolução da população 1940/2010 

 Brasil Nordeste 

1960 
Urbana 32.004.817 7.680.681 

Rural 38.987.526 14.748.192 

1970 
Urbana 52.904.744 11.980.937 

Rural 41.603.839 16.694.173 

1980 
Urbana 82.013.375 17.959.640 

Rural 39.137.198 17.459.516 

1991 
Urbana 110.875.826 25.753.355 

Rural 36.041.633 16.716.870 

2000 Urbana 137.755.550 32.929.318 
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Rural 31.835.143 14.763.935 

2010 
Urbana 160.925.792 38.821.246 

Rural 29.830.007 14.260.704 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE (2016). 

 Nota-se que no perídio de 1940-1970 a população do Nordeste se concentrava na área rural, 

isso por que a forte expansão da região sudeste iniciada pela industrialização, voltava os 

investimentos para essa região. Já no censo de 2010, o Nordeste apresenta um avanço na 

população urbana, entretanto a população rural compreende-se praticamente inalterada. O Brasil 

que foi um país praticamente agrícola até meados de 1970, se depara com uma taxa de urbanização 

crescente ao longo das décadas, onde em 2010 já apresente 84,36% de urbanização. O Sul-

Sudeste impulsionados pelos investimentos internos e externos, e pela industrialização que se 

seguiu, representa uma urbanização muito superior as demais regiões. O Nordeste também seguiu 

esse curso, teve uma taxa de urbanização crescente, isso se deve, além da urbanização, aos 

investimentos governamentais voltados para a região. Assim, o Nordeste que em 1940 apresentou 

23,42% de urbanização, em 2010 já contava com 73,13% de urbanização, um aumento de cerca 

de 50%. 

 

Figura 01: População presente total: 1940-2000 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia; IBGE, Diretoria de Pesquisas, 

Coordenação de População e Indicadores. 

 O cartograma acima representa as áreas onde se concentra a população brasileira. Onde, 

até 1940 a população ainda tinha características litorâneas, ocupando em grande número o Sudeste 

do país, seguido do Nordeste. Nota-se que a região Norte e Centro-Oeste apresenta pouca ou 

nenhuma ocupação. No período de 2000 a ocupação do território brasileiro já é mais dispersa, 

apesar de ainda ter concentração no Sudeste do País, o território passa a ser ocupado de forma 
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mais efetivo do Rio Grande do Sul ao Maranhão, abrangendo todos os Estados do Nordeste e 

alguns do Centro-Oeste. Ressalta-se que a ocupação do Nordeste passa a ser mais efetiva a partir 

de 2000, onde em 1940 ver-se um Nordeste mais litorânea, em 2000 o Nordeste passa a ser 

ocupado ao longo do seu território, havendo uma interiorização da ocupação. 

 A tabela abaixo demonstra em valores relativos a população presente e residente nas 

regiões brasileira. A região sudeste apresenta dominância, compreendendo quase metade da 

população brasileira, isso se deve ao fluxo migratório das demais regiões para o sudeste, 

impulsionados pela forte expansão da industrialização. O Nordeste brasileiro que muito foi afetado 

por grandes períodos de secas (fator esse inerente a região), assistiu grande parte da população 

migrar para o Sudeste em busca de oportunidades, deparando-se com uma espécie de 

esvaziamento da população.  

 

Tabela 02: População presente e residente 1920-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

3.2 Fatores Determinantes no Processo de Urbanização do Nordeste 

 

Alguns fatores podem ser citados como influentes para o crescimento dessa urbanização no 

Nordeste: O Programa de Aceleração ao Crescimento – PAC, que investiu milhões de reais em 

obras de infraestrutura em todo território nacional, inclusive no Nordeste; a mecanização da 

agricultura por qual passou o país, liberando um enorme contingente de agricultores para o setor 

urbano; o aumento das universidades, e a interiorização das mesmas; a priorização do transporte 

rodoviário; e por fim as obras para a Copa do Mundo 2014. 

A industrialização ao iniciar-se num país e ou região, e posteriormente ao intensificar-se, 

apresenta as ferramentas para a promoção de mudanças significativas, como o surgimento da 

urbanização. Com a introdução da industrialização ocorre uma busca incessante por novas 

tecnologias, que ao serem implementadas promovem uma aceleração na produção, diversificação, 

maior qualidade, rápida entrega, que posteriormente apresentam-se como poupadora de mão de 

obra. Cabe destacar que a industrialização se infiltra inclusive no setor produtivo do campo, 

mecanizando-o reduzindo a necessidade de grande contingente de mão de obra e com isso 

promovendo o desemprego, conduzindo ao êxodo rural, ou seja, a um movimento de migração da 

população do campo para a cidade (FERNANDES; ARAÚJO; MOREIRA, 2011). 

Região 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Norte 4,7 4 3,9 4,1 4,4 5,6 7 7,6 8,3 

Nordeste 36,7 35 34,6 31,6 30,3 29,2 28,9 28,1 27,8 

Sudeste 44,6 44,5 43,4 43,8 42,7 43,4 42,7 42,6 42,1 

Sul 11,6 13,9 15,1 16,8 17,7 16 15,1 14,8 14,4 

Centro-

Oeste 2,5 2,7 3 3,8 4,9 5,8 6,4 6,9 7,4 
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A industrialização no Nordeste sempre esteve ligada a atividades menos necessitadas de 

teor tecnológico, produções como têxtil, processamento de alimentos entre outras. Entretanto, 

movimentos recentes passaram a expandir a industrialização no Nordeste brasileiro, e um desses 

movimentos é a descentralização ou a interiorização das industrias das regiões Sul-Sudeste para o 

Nordeste, as quais veem nos incentivos fiscais a possibilidade de reduzir seus custos. Ao se 

instalarem no Nordeste essas industrias influenciam o crescimento urbano, isso porque os 

indivíduos passaram a se aglomerar nas cidades em busca de empregos. Outro ponto importante é 

que as instalações de industrias no Nordeste gera um fator migratório de retorno para os Estados 

nordestinos, isso porque os indivíduos que buscaram oportunidade no Sul-Sudeste veem 

oportunidade em sua terra natal, o que acaba por influenciar o crescimento urbano.  

 

Tabela 03: Nordeste: desempenho do emprego industrial no período de 2003 a 2009 

Anos 
Emprego 

no NE 

Crescimento 

Anual (%) 

 

Emprego 

no BR 

Crescimento 

anual (%) 

% do NE 

no BR 

2003 744.649 - 5.798.033 - 12,84 

2004 823.320 10,56 6.395.084 10,3 12,87 

2005 867.701 5,39 6.623.012 3,56 13,10 

2006 937.498 8,04 7.122.536 7,54 13,16 

2007 1.009.471 7,68 7.632.278 7,16 13,23 

2008 1.048.693 3,89 7.891.146 3,39 13,29 

2009 1.105.325 5,40 7.955.299 0,81 13,89 

Fonte: Fernandes; Araújo; Moreira, 2011. 

   Ao analisar a tabela, percebe-se que o emprego industrial vem crescendo no Nordeste 

principalmente a partir de 2004 (devido ao bom desempenho da economia). De 2007 a 2008, 

observa-se uma queda do emprego industrial do Nordeste como fruto da crise, porém é perceptível 

que mesmo nesse período o crescimento do emprego no Nordeste esteve superior ao crescimento 

do emprego no Brasil, e ao analisar a participação do emprego industrial do Nordeste em relação 

ao Brasil (sexta coluna) apresenta-se um crescimento continuo. 

A mecanização da agricultura por qual passou o país e que afetou todas as regiões, expulsa 

o agricultor do campo, isso por que no processo de mecanização prevaleceu os investimentos 

intensivos em capitais, ou seja, a maquinaria pesada na agricultura. Isso beneficiou os grandes 

proprietários, em contrapartida para o pequeno produtor – que via uma maquinha substituir cerca 

de 10 homens – só lhe restava vender sua mão-de-obra, assim aumentando ainda mais o 

aglomerado urbano. Destaca-se dessa situação a precarização do emprego, e das relações capital 

x trabalho, aumentando as formas de informalidade do emprego. Segundo Diniz e Lemos (2005):  

 

O tecido urbano estendeu-se para além das cidades, gerando e integrando diversas 

centralidades e periferias urbano-rurais, estendendo também as relações de 

produção capitalista e as condições de produção urbano-industriais por, 

virtualmente, todo o espaço nacional. 
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A priorização dos transportes rodoviários também influenciou para o crescimento urbano, 

isso porque a expansão da malha viária por qual passa o Brasil integrou o mercado nacional, que 

foi por muitas décadas disperso. Essa integração abre novas oportunidades, surgem novas 

fronteiras e cidades. Criam-se cidades através das várias BR’s que surgiram – cidades essas que 

servem muitas vezes como escoamento de mercadorias, ou de ponto de repouso para muitos 

indivíduos. 

Outro fator que se destaca nesse crescimento urbano é a expansão do ensino superior, ou 

seja, a criação de mais universidades no território nacional. Um dos pontos fundamentais nesse 

processo de expansão das universidades foram as interiorizações que passaram a ocorrer. Por 

muito tempo as universidades somente eram privilegio da região litorânea – das grandes metrópoles 

–, reduzindo a oportunidade de quem morava no interior e sequer tinha condições financeiras de 

poder cursar um ensino superior. Para ultrapassar essa barreira o governo propôs a interiorização 

e expansão do ensino superior e técnico para as regiões mais distantes, ou seja, passou a explorar 

as oportunidades do interior. Além de novas oportunidades para as famílias mais carentes – ver os 

membros familiares cursando ensino superior – a interiorização das universidades também acaba 

por valorizar a região, já que além dos residentes, a região/localidade passara a receber mais 

indivíduos em busca de curso um ensino superior – nota-se que a interiorização das universidades 

é mais uma oportunidade – assim, acaba por influenciar o crescimento urbano.  

O processo de gentrificação é notável, a introdução de uma universidade em pequenas 

cidades do interior muda totalmente a dinâmica da região, passando a valoriza-la cada vez mais. 

Na fase de construção de uma universidade necessita-se de um grande número de trabalhadores 

nas obras de construção civil, aumentando o número de empregos de determinada região e com 

isso aumenta-se o consumo da mesma. Ao se instalar demandará professores, técnicos e também 

alunos, os quais demandarão residências, dinamizando também o setor imobiliário. Assim, a 

interiorização tanto contribui para a formação de renda e dinamização da economia local, como 

também contribui para o crescimento urbano. 

Outra influência é o programa Minha Casa Minha Vida, com a necessidade de moradia dessa 

massa populacional, o governo lançou o programa afim de atender a população de baixa renda, de 

uma forma que todos pudessem adquirir sua casa própria. A de se destacar também o Programa 

de Aceleração ao Crescimento – PAC, que promoveu diversas obras de infraestrutura, como, por 

exemplo, aceleração das ações do programa para atender as demandas da FIFA para as obras 

referentes a Copa do Mundo de 2014. Apesar de estarem voltadas para as regiões metropolitanas, 

as obras demandam grande contingente de empregos, contribuindo para a formação de novas 

oportunidades, moldando o espaço, melhorando ainda mais a infraestrutura das cidades. Os 

recursos provenientes do PAC também favoreceram a construção de plataformas de petróleo e 

também a construção naval em algumas metrópoles do Nordeste, ofertando um grande número de 

emprego, fazendo com que haja um fluxo de indivíduos para essas metrópoles em busca de 

empregos, contribuindo para a urbanização. Cabe salientar a obra de integração do Rio São 

Francisco, que beneficiará o Estado do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e também 

Pernambuco, onde passará a desenvolver as cidades mais próximas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A região Nordeste por muitos anos foi mal planejada, a ideia de combate à seca não 

completava todas as dificuldades que passava a região. O diagnóstico realizado pelo GTDN, e as 

ações do BNB e da SUDENE buscaram reduzir o desequilíbrio existente nessa região, como 

também desenvolvê-la. 

 A modernização da agricultura e a interiorização das indústrias, e mais tarde do ensino, 

promoveu uma crescente migração para a área urbana do Nordeste, isso porque o agricultor que 

foi expulso do campo pela modernização passou a oferta sua força de trabalho na área urbana. O 

crescimento da urbanização também se deveu as ações do PAC que realizaram diversas obras de 

infraestrutura e de beneficiamento de algumas atividades – construção naval, por exemplo. 

Apesar da nítida evolução da região Nordeste em se tratando de melhorias nos fatores 

citados acima, a região ainda enfrenta alguns problemas uns de exclusividade da região e outros 

nem tanto. A massa populacional que forma o exército industrial de reserva não é absorvida pela 

indústria na mesma proporção que a mesma cresce, como também não é absorvida por outros 

setores, gerando cada vez mais um maior grau desemprego, e assim, contribuindo para a 

precarização do trabalho. Isso também contribui para uma economia informal, o que acaba por gerar 

situações de subemprego. 

 

A modernização capitalista acelerada desencadeou um processo avassalador de 

migração, urbanização e burocratização que moeu os alicerces em que se erguia a 

vida nacional. [...] A lógica do proveito próprio, com baixíssima capacidade de 

suporte e normas de convívio, acaba por consolidar o imediatismo do presente, sem 

valores do passado e “perspectiva” de futuro. (Brandão, 2007, P. 168) 

 

Mesmo tendo avanço, as região Sul-Sudeste ainda concentram o maior grau de inversões 

de capital, influenciando ainda a desigualdade regional – essa ainda tentando ser combatida. O 

agravamento da desigualdade social causado por esses fatores, influenciam a violência, e esse por 

sua vez é agravado pela ineficiência da segurança pública. 

O crescimento desproporcional da cidade em relação a infraestrutura, acaba muitas vezes 

por gerar problemas estruturais nas cidades, como: lixo e esgotos ao céu aberto, má qualidade do 

transporte público, iluminação deficiente. Essas variáveis ainda são mais agravantes nas regiões 

periféricas, as quais são formadas e aumentadas devido a esses fatores adversos. Os programas 

sociais, como é o caso do Bolsa-Família, acabam por não ser suficiente, sendo, muitas vezes, a 

única renda de uma família. 
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Resumo: A instalação da indústria do petróleo no estado do Rio Grande do Norte nos anos 1970 trouxe 
mudanças significativas na dinâmica da economia potiguar, provocando uma diminuição da participação das 
atividades agrícola e pecuária e elevando o peso dos setores secundário e terciário, repercutindo 
positivamente no meio urbano e rural, com geração de emprego e renda, além de impulsionar o crescimento 
das receitas do estado e dos municípios produtores de petróleo e gás natural, bem como daqueles localizados 
no entorno das áreas de reservas de hidrocarbonetos. Dessa forma, o presente trabalho tem o propósito de 
estudar os impactos causados pelas receitas dos royalties do petróleo e gás nas finanças e no 
desenvolvimento dos municípios de Mossoró, Macau e Guamaré, localizados no estado norte-rio-grandense, 
no período de 2000 a 2014.  
Palavras-Chave: Royalties; Investimento; Crescimento.  

 
1 INTRODUÇÃO  

 

O objetivo deste artigo é estudar os impactos causados pelas receitas de royalties do 

petróleo e gás nas finanças e no desenvolvimento dos municípios norte-rio-grandenses de Mossoró, 

Macau e Guamaré, no período de 2000 a 2014. Estes são responsáveis pela maior participação na 

produção e no recebimento de royalties, dentre os dezesseis produtores existentes atualmente no 

Rio Grande do Norte (RN) e mais de noventa que recebem recursos oriundos da exploração de 

hidrocarbonetos no estado.  

A palavra royalty origina-se do termo inglês royal, que significa “da realeza” ou “relativo ao 

rei” e representa uma compensação financeira sobre a produção de petróleo e gás, tendo sido 

introduzida no Brasil pela Lei 2.004 de 03 de outubro de 1953, que criou a Petrobras. Essa Lei, em 

seu artigo 27, estabeleceu que 4% do valor da produção terrestre seriam pagos aos estados e 1% 

aos municípios em cujo território se localizasse jazidas de petróleo. Os royalties constituem uma 

remuneração paga à sociedade pela extração dos seus recursos minerais escassos e não 

renováveis e têm fortes impactos na arrecadação dos entes federativos, inflando suas receitas e 

elevando a capacidade de financiamento dos mesmos. 

Até a descoberta de petróleo no mar brasileiro, em fins da década de 1960, a política de 

distribuição dos royalties não sofreu alterações. Com a promulgação da Lei 7.453 de 27 de 

dezembro de 1985, se estabeleceu que a exploração marítima também ficasse sujeita ao 

pagamento de royalties, cujo percentual permaneceria em 5%. No entanto, os critérios de 

distribuição foram alterados, sendo 1,5% transferidos aos estados confrontantes com poços de 

petróleo, enquanto os municípios produtores e aqueles localizados em áreas geoeconômicas 

ficariam com 1,5%, ao Ministério da Marinha seria repassado 1% e mais 1% para formação de um 

Fundo Especial a ser distribuído com todos os estados e municípios da Federação.  

Após a publicação da Lei 9.478 de 06 de agosto de 1997, a qual ficou tradicionalmente 

conhecida como Lei do petróleo, a alíquota dos royalties foi elevada para 10%, permanecendo ainda 

em vigor atualmente. Não obstante, a critério da Agência Nacional de Petróleo (ANP), esta alíquota 

pode ser reduzida até o limite mínimo de 5%, dependendo dos riscos geológicos, da expectativa de 

mailto:jose.elesbao@uol.com.br
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produção e de outros fatores inerentes à exploração de petróleo. Cabe ressaltar que, embora a 

legislação tenha avançado em termos de distribuição dos royalties aos estados, ao Distrito Federal, 

aos municípios produtores e àqueles localizados no entorno de áreas portadoras de jazidas de 

hidrocarbonetos, no que concerne à aplicação dos recursos oriundos da exploração desse mineral 

não existe qualquer vinculação predefinida, ficando sob a responsabilidade dos governantes 

decidirem como essas receitas serão utilizadas. 

Dessa forma, o desenvolvimento do trabalho baseou-se em um levantamento de dados 

sobre as reservas provadas de petróleo e gás natural, existentes no RN, na quantidade de poços 

em operação, produção de barris por ano e pagamento de royalties ao estado e municípios 

produtores e àqueles localizados em áreas geoeconômicas. Os dados foram coletados junto aos 

Anuários Estatísticos da ANP. Além disso, foram coligidas informações nos Relatórios do IBGE e 

do Banco Mundial. Também foram coletados dados referentes às transferências constitucionais para 

a esfera municipal junto ao Portal da Transparência, Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de 

Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte e Secretaria de Tributação do Estado do Rio 

Grande do Norte.  

Quanto aos efeitos no desenvolvimento dos referidos municípios, foi feita uma compilação 

dos Indicadores de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), publicados nos Relatórios de 1991, 

2000 e 2010, do PNUD (2013), bem como dos dados do IBGE, com a finalidade de observar se os 

recursos provenientes de royalties impactaram positivamente na melhoria da qualidade de vida da 

população dos referidos municípios. Para verificar a evolução dos indicadores sociais que indicam 

o desenvolvimento dos municípios utilizamos basicamente os seguintes índices: i) IDHM-Educação, 

IDHM-Renda e IDHM-Longevidade5.  

O texto está organizado em seis seções, incluindo esta introdução e as considerações finais. 

Na segunda seção discute-se sobre a instalação da indústria petrolífera no estado norte-rio-

grandense e seus efeitos na economia local. A terceira trata das reservas provadas de petróleo e 

gás natural, do volume de produção e dos royalties transferidos ao estado do RN. A quarta é 

dedicada aos municípios com maior participação na produção de petróleo e nas receitas de 

royalties. Na quinta discute-se sobre os impactos dos royalties nas finanças e no desenvolvimento 

municipal. A sexta e última seção é dedicada às considerações finais. 

 

2 A INSTALAÇÃO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO TERRITÓRIO POTIGUAR 

 

As duas crises do petróleo, ocorridas em 1973 e 1979, provocaram mudanças significativas 

no cenário internacional, notadamente na Europa e Estados Unidos, em virtude da restrição da 

oferta e elevação do preço do barril do “ouro negro”. A primeira crise de 1973 foi resultado de uma 

medida tomada pelos países que compunham a Organização de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), criada em 1960, pela Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kwait e Venezuela, durante uma 

Conferência ocorrida em Bagdá, cujo propósito era elevar os preços do barril praticados pelas 

corporações Standard Oil, Royal Dutch Shell, Mobil, Gulf, Standard Oil of California e Chevron, que 

asfixiavam os países produtores, impondo rebaixamento de preços no barril petrolífero. O segundo 

choque, ocorrido em 1979, embora desencadeado por uma ação isolada do Irã, segundo maior 

                                                             
5 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é calculado com base em três componentes: 
longevidade, renda e educação. Sua escala varia de 0 (zero) a 1 (um) e quanto mais alto for o índice melhor 
é o nível de desenvolvimento do município. 
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produtor mundial de petróleo, também elevou os preços do barril às alturas causando grande 

turbulência na economia mundial. 

O boicote da OPEP fez com que o preço do barril de petróleo cotado em US$ 1,80 em fins 

da década de 1960, aumentasse para 11 em 1973 e depois para 44 em 1974, atingindo US$ 80 em 

1979. Essa escalada nos preços provocou uma desestabilização na economia mundial, sobretudo 

nos Estados Unidos e Europa, que eram grandes dependentes de petróleo, obrigando-os à busca 

de novas alternativas para lidar com o quadro adverso engendrado pela aceleração dos preços do 

principal combustível das indústrias.   

O Brasil não ficou imune aos efeitos daninhos da crise internacional do petróleo. Por ocasião 

do primeiro choque, o país chegou a importar 75% do petróleo consumido internamente, sendo o 

mesmo responsável por quase metade (48%) da eletricidade que utilizava, tendo consequências 

danosas para o funcionamento de sua economia. Em que pese os fatores adversos engendrados 

pela crise, o governo brasileiro imediatamente colocou em prática uma política de expansão da 

exploração e produção de petróleo para atender a demanda interna, além de estimular a 

substituição de eletricidade proveniente de petróleo, bem como a ampliação e diversificação da 

matriz energética (LESSA, 1998). A partir daí, intensificaram-se as pesquisas em exploração 

petrolífera em todo território nacional.  

Foi nesse contexto que se deu a instalação de uma unidade da Petrobras no estado do Rio 

Grande do Norte, em 1973, após a três décadas de intensas pesquisas. A realização desse 

empreendimento visando à exploração de petróleo e gás natural onshore e offshore (terra e mar) 

proporcionou a consolidação da indústria petroleira em terras potiguares, cujas expectativas foram 

confirmadas em termos crescimento das reservas e da produção. 

Embora as pesquisas sobre a existência de petróleo no RN tenham sido iniciadas ainda em 

1943, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, as dificuldades de acesso à tecnologia 

adequada para retirar o óleo do solo e a baixa produtividade dos poços tornavam a exploração da 

atividade petrolífera antieconômica. Por outro lado, o baixo preço do “ouro negro” prevalecente no 

mercado internacional também tornava o investimento no setor pouco atrativo, cenário que só seria 

alterado com a primeira crise do petróleo em 1973. A alta dos preços internacionais, que fez o preço 

do barril explodir, contribuiu para que a exploração se tornasse viável em termos econômicos. A 

partir daí, foram realizados grandes investimentos pela Petrobras na exploração de jazidas 

petrolíferas em todo território nacional, sendo o RN contemplado com volumosas inversões em 

novas pesquisas de hidrocarbonetos.     

Com a viabilização econômica, os investimentos se intensificaram no território potiguar e em 

1973 se deu a primeira descoberta de petróleo do campo de Ubarana, localizado na costa marítima 

do município de Guamaré/RN, tendo a produção iniciado três anos depois. Em 1974, outra grande 

descoberta de jazidas petrolíferas ocorreu em Macau/RN, cujas perspectivas foram bastante 

favoráveis. As pesquisas foram intensificadas e em 1981 já eram produzidos 157 barris/dia na Bacia 

Potiguar. Em 1983, a produção elevou-se para 39 mil barris/dia, em 1986 atingiu 71 mil, saltando 

para 97 mil barris/dia em 1994, colocando o Rio Grande do Norte na condição de segundo maior 

produtor de petróleo do Brasil e primeiro na produção em terra, naquele ano. O crescimento da 

produção de petróleo no estado norte-rio-grandense fez com que a Petrobras elevasse seus 

investimentos no território potiguar nos anos 1980 e 1990, dando início à instalação do Polo 

Industrial de Guamaré/RN em 1983 e, dois anos depois, colocando em operação a primeira Unidade 

de Tratamento e Processamento de Gás Natural e o Gasoduto Nordestão.  

Segundo relatório da ANP (2002), os municípios situados no estado do Rio Grande do Norte, 

começaram a receber royalties a partir de 1983, como forma de compensação pela exploração de 
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jazidas de petróleo em seus territórios. De acordo com os dados da tabela 1 na sequência, podemos 

observar que no período de 1983 até 2000, os municípios potiguares receberam 91,72 milhões de 

dólares em pagamento de royalties como recompensa pela exploração de jazidas petrolíferas, 

enquanto o estado foi contemplado com um volume de US$ 198,43 milhões, totalizando um 

montante de US$ 290,15 milhões. 

 

Tabela 01: Pagamento de royalties (mil US$) 

Ano Municípios do RN Governo 

RN 

Total 

1983 0,20 1,00 1,20 

1984 1,00 4,20 5,20 

1985 1,20 4,60 5,80 

1986 1,50 6,20 7,70 

1987 1,90 7,60 9,50 

1988 2,90 8,90 11,80 

1989 1,90 8,00 9,90 

1990 5,60 8,60 14,20 

1991 5,10 10,00 15,10 

1992 4,30 9,00 13,30 

1993 4,20 8,40 12,60 

1994 4,70 9,40 14,10 

1995 4,03 7,90 11,93 

1996 4,43 9,19 13,61 

1997 4,48 9,51 13,99 

1998 5,88 12,25 18,12 

1999 15,65 29,43 45,07 

2000 22,76 44,26 67,02 

Total 91,72 198,43 290,15 

Fonte: ANP (2002). 

Como podemos verificar ao longo do período de 1983 a 2000, houve um crescimento 

significativo do volume de royalties repassado ao governo do estado do RN, bem como aos 

municípios produtores e àqueles localizados em áreas geoeconômicas. A partir de 1998, nota-se 

um crescimento vertiginoso das receitas transferidas ao estado e municípios devido à publicação 

da Lei 9.478 de agosto de 1997, que elevou as alíquotas de participações dos royalties dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios brasileiros, de 5 para 10%, conforme já se fez referências antes. 

Em termos gerais, os dados revelam que há uma forte influência dos royalties provenientes do 

pagamento pela exploração de petróleo tanto em nível de estado como dos municípios produtores 

e adjacentes. 

A indústria do petróleo trouxe mudanças significativas na dinâmica da economia potiguar, 

passando de uma economia baseada eminentemente na agricultura, pesca e pecuária, para uma 

economia com forte participação industrial, repercutindo positivamente no setor urbano e rural, com 

geração de emprego e renda, além de impulsionar o crescimento das receitas dos municípios 

produtores e daqueles localizados em áreas geoeconômicas. Além das externalidades positivas, a 

exploração do chamado “ouro negro” resultou na geração de uma nova fonte de recursos colocada 

à disposição dos entes subnacionais, mediante o pagamento de royalties inflando as receitas dos 

cofres públicos dos mesmos.  
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3 RESERVAS PROVADAS DE PETRÓLEO E GÁS, PRODUÇÃO E PAGAMENTO DE 

ROYALTIES 

 

Segundo a ANP (2015), dentre os 11 estados produtores de petróleo e gás no país, o RN 

ocupa a primeira posição na produção em terra atualmente, ficando à frente dos estados da Bahia, 

Sergipe e Espírito Santo. No que diz respeito à produção marítima, RN ocupa a quinta posição, 

perdendo para Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Sergipe.  

 

Tabela 02: Estados mais produtores de petróleo (Terra e mar, pré-sal e pós-sal) (Mil barris) 

U

F  

Localiza

ção 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

R

J 

Mar 501.

772 

529.

627 

520.

922 

547.3

48 

605.

213 

594.

804 

568.5

57 

561.4

82 

532.

037 

563.

233 

E

S 

Terra 6.33

8 

6.10

3 

5.96

3 

5.108 4.58

7 

4.80

1 

5.179 5.435 5.35

0 

5.23

5 

Mar 5.94

5 

16.7

59 

36.1

97 

37.13

3 

31.3

71 

75.2

32 

110.6

89 

107.6

66 

108.

034 

128.

739 

S

P 

Mar 514 457 724 302 333 5.27

8 

13.98

4 

10.92

1 

25.2

74 

59.2

36 

R

N 

Terra 23.0

31 

20.4

35 

19.6

76 

19.20

8 

18.2

95 

17.8

68 

18.59

5 

18.96

6 

19.1

16 

18.3

47 

Mar 4.15

3 

3.73

1 

3.14

1 

3.124 3.01

2 

2.91

4 

2.808 2.785 2.70

8 

2.61

5 

B

A 

Terra 16.1

44 

15.7

03 

15.5

25 

15.15

6 

14.6

42 

15.5

51 

15.77

6 

15.71

2 

15.7

77 

15.6

32 

Mar - - 134 284 338 343 247 307 385 356 

S

E 

Terra 11.9

09 

12.0

44 

12.8

89 

12.37

1 

12.5

83 

12.0

20 

11.74

5 

11.54

7 

10.6

27 

10.1

33 

Mar 2.30

7 

2.30

0 

2.40

4 

4.823 3.51

5 

3.06

3 

3.586 3.200 3.62

0 

4.83

9 

Fonte: ANP (2015, p. 79). 

Os dados acima revelam um declínio da produção marítima de petróleo no Rio Grande do 

Norte, entre 2005 e 2014, cujo percentual de redução foi de 37% nos dez anos. Em 2005 o RN 

ocupava a terceira colocação na produção em mar, perdendo para os estados do RJ e ES. De 2005 

a 2010, SP elevou sua participação, de quinto, para terceiro lugar, desbancando o RN para quinta 

posição na produção marítima, colocações que foram mantidas em 2014, respectivamente. O 

destaque ficou com o estado do ES que aumentou sua produção em mais de dois mil por cento no 

período de 2005 a 2014, sobretudo em função da descoberta dos campos de pré-sal. 
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Gráfico 01: RN - Reservas provadas de petróleo 2000-2014 (milhões de barris). 

 
Fonte: ANP (2010 e 2015). 

 

Se a redução das reservas terrestres, ainda que se observe um aumento das reservas 

marítimas até 2011, constitui uma indicação de ameaça à economia potiguar, a queda na 

produtividade dos poços somada à diminuição do volume de produção abre um cenário bastante 

preocupante para municípios que têm na atividade petroleira uma importante fonte de geração de 

emprego e renda e, inclusive, de receitas tributárias para ampliação de investimentos.  

 

Gráfico 02: RN - Reservas provadas de gás natural 2000-2014 (milhões de m³) 

 
Fonte: ANP (2010 e 2015). 

 

Os dados dos gráficos 1 e 2 acima revelam que o cenário para a economia norte-rio-

grandense não parece muito promissor, no que tange às perspectivas advindas da exploração de 

recursos minerais, notadamente de hidrocarbonetos, tendo em vista a redução nas reservas 

provadas de petróleo e gás natural. De 2004 a 2008, verifica-se uma queda drástica das reservas 

de gás marítimo, cujo percentual foi de 52,7%. Depois de um curto período de estabilização, volta 

a cair em 2011, até atingir a cifra de 5.254 milhões de m³, em 2014. Esse valor representava 71% a 

menos do volume de gás em mar registrado em 2000. Em relação às reservas provadas de gás em 

terra, a redução do estoque foi de 64,5%, entre 2000 e 2014. 
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Gráfico 3: RN - Número de poços de petróleo e gás em terra e mar 2000-2014 

 
Fonte: ANP (2010 e 2015). 

O gráfico 3 demonstra que a quantidade de poços em operação em terra e mar em 2014 era 

inferior à existente em 2003, quando atingiu um total de 3.940 poços funcionando no RN. A queda 

que se observa em 2004, deve-se ao encerramento de vários poços que entraram em estado de 

exaustão. Não obstante, se verifica um acréscimo na abertura de novos poços que começaram a 

operar a partir de 2005. Em relação aos poços marítimos, também tem se observado uma 

diminuição ao longo do período de 2000 a 2014. Essa queda no número de poços (em terra e mar) 

em operação no território potiguar se deve fundamentalmente à queda na produtividade, causada 

pelo envelhecimento de grande parte das unidades produtoras. 

 

Gráfico 04: RN - Produção de petróleo em terra e mar 2000-2014 (milhões de barris/ano) 

 
Fonte: ANP (2010 e 2015). 

 

Como podemos observar, a produção de petróleo no estado do RN, tanto em terra quanto 

em mar, tem diminuindo gradativamente ao longo dos últimos anos, conforme demonstra o gráfico 

4. Essa queda na produção deve-se basicamente a quatro fatores básicos: i) amadurecimentos de 

poços em operação no território potiguar; ii) queda na produtividade dos poços antigos; iii) aumento 

dos custos de produção, sobretudo com equipamentos; e iii) mudança no foco dos investimentos da 

estatal petrolífera em favor dos campos do pré-sal, onde o custo de produção do barril é bem menor, 

em relação ao petróleo de terra. 
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Gráfico 5: Preços médios anuais no mercado spot de petróleo 2000-2014 (US$/bbl) 

 
Fonte: ANP (2010 e 2015). 

Nota: Dólar em valor corrente. *West Texas Intermediate (WTI). 

 

No gráfico 5 podemos verificar que entre 2002 e 2012, houve uma ascensão exponencial 

dos preços do barril de petróleo no mercado internacional, em função do crescimento da demanda, 

excetuando-se a queda drástica ocorrida em 2008/9, em virtude da crise internacional. Em 2002 o 

preço do barril tipo Brent foi cotado a US$ 24,98, chegando a atingir 111,67 em 2011, não obstante 

tenha caído 61,67 em meados de 2009. A partir daí teve uma ligeira recuperação, para depois voltar 

a cair, chegado a ser cotado a 55 dólares o barril, em dezembro de 2014, conforme se observa no 

gráfico 6 abaixo.  

 

Gráfico 06: Preços médios mensais do petróleo no mercado spot dos tipos Brent e WTI/2014 

(US$/bbl) 

 
Fonte: ANP (2010 e 2015). 

Nota: Dólar em valor corrente. 

 

No gráfico abaixo podemos observar a evolução das receitas de royalties provenientes da 

produção de petróleo e gás, que inflaram os cofres da economia norte-rio-grandense, entre 2000 e 

2014. Em todo o período percebe-se um crescimento vertiginoso das receitas dos royalties do 

petróleo e gás, excetuando-se apenas os anos de 2007 e 2009, em decorrência da crise 
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internacional que afetou profundamente a indústria petrolífera nacional. Convém ressaltar, que o 

aumento das receitas do governo do estado do RN no referido período deveu-se mais à elevação 

da cotação do preço da commoditie mineral no mercado internacional e à mudança na legislação, 

que permitiu um aumento das participações nos royalties de estados e municípios, do que 

propriamente à expansão do investimento e da produção.  

 

Gráfico 07: Receitas de royalties do governo do RN 2000-2014 (Mil R$) 

 
Fonte: ANP (2010 e 2015). 

 

As receitas de royalties são provenientes da produção de óleo e gás natural e representam 

uma compensação financeira que é paga aos estados, Distrito Federal e municípios produtores e 

àqueles que se encontram localizados nas zonas geoeconômicas. Esses recursos são derivados 

de uma atividade finita, uma vez que o petróleo é um recurso natural não renovável. Sendo assim, 

os estados e municípios contemplados com esses recursos precisam utiliza-los eficientemente na 

execução de políticas públicas que resultem não somente na melhoria da qualidade de vida do seu 

povo, mas também no sentido de prover outras rendas, pois que essa bonança de recursos tende 

a acabar, uma vez que o petróleo é um recurso esgotável. Por outro lado, é preciso levar em conta 

que o tempo de vida útil de um poço de petróleo, é em média de 30 anos (ROSS, 2015). 

 

4 MUNICÍPIOS PRODUTORES DE PETRÓLEO E DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES 

 

No estado do RN mais de noventa municípios são beneficiados com os recursos 

provenientes dos royalties, mas apenas dezesseis produzem petróleo. Dentre estes, Mossoró, 

Macau e Guamaré, destacam-se como os três maiores produtores e beneficiários de royalties, cujas 

receitas constituem uma fonte de renda extra em seus orçamentos, como demonstra a tabela a 

seguir. A elevação nas receitas provém não somente do aumento dos preços do petróleo no 

mercado internacional e da exploração de novas jazidas, mas também da mudança na legislação, 

que elevou a porcentagem de participação de estados e municípios que modernizaram suas 

infraestruturas de serviços, prospecção, produção e transportes.  
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Tabela 03: Receitas municipais de royalties 2000-2014 – R$ Milhões (Valores correntes) 
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Fonte: ANP (2010 e 2015). 

 

As receitas dos royalties do petróleo e gás natural têm uma importância significativa nos 

orçamentos dos municípios potiguares, o que justifica a necessidade de estudos sobre o papel da 

exploração desses minerais para o desenvolvimento, bem como sobre a gestão da política fiscal 

dos entes subnacionais, particularmente do estado norte-rio-grandense e de um grande número de 

municípios, que tem uma forte dependência desses recursos.  

Existe uma lacuna de estudos de impactos econômicos que subsidiem a alocação de 

investimentos em projetos ou atividades econômicas que promovam a melhoria da qualidade de 

vida da população e uma maior diversificação das bases produtivas locais para a criação de novas 

alternativas de desenvolvimento sustentável para os municípios, considerando que o petróleo tende 

a se exaurir no longo prazo. No caso em particular do RN, o quadro se torna ainda mais complexo, 

tendo em vista a redução das reservas petrolíferas e a queda na produção, em virtude do 

envelhecimento e exaustão dos poços em operação na região, bem como da diminuição dos 

investimentos da Petrobras. 

 

5 IMPACTOS DAS RECEITAS DE ROYALTIES NAS FINANÇAS MUNICIPAIS   

 

Quando comparamos a participação das receitas dos royalties com os recursos provenientes 

de transferências constitucionais, podemos observar claramente que há um impacto significativo 

dos recursos originados pela exploração de petróleo e gás nas receitas dos municípios de Mossoró, 

Macau e Guamaré, os mais beneficiados dentre os produtores. 

Essa bonança de recursos monetários cria um colchão de reservas extraordinário, colocado 

à disposição dos agentes públicos municipais que dispõem da prerrogativa de dar o destino que lhe 

convier a essas receitas. Não obstante, o que se observa na maioria das vezes, é um desvio de 

conduta na aplicação dos mesmos, cujos resultados só encontram explicação quando ocorre 

alguma ação do judiciário. 
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Tabela 04: Transferências constitucionais e receitas dos royalties/2000-14 

Mossoró Macau Guamaré 

Anos Transferências 

constitucionais 

Receitas 

Royalties 

Royalties/ 

Transf. 

Const. 

(%) 

Transferências 

constitucionais 

Receitas 

Royalties 

Royalties/ 

Transf. 

Const. 

(%) 

Transferências 

constitucionais 

Receitas 

Royalties 

Royalties/ 

Transf. 

Const. 

(%) 

2000 21.155

.999,3

6 

4.995.84

6,74 

23,61 3.614.986,

98 

5.037.28

8,75 

139,34 1.730.584,

66 

7.346.87

6,95 

424,53 

2001 25.338

.479,5

4 

6.367.78

5,43 

25,13 4.432.039,

51 

5.691.67

5,13 

128,42 2.100.935,

18 

6.995.02

6,41 

332,95 

2002 31.092

.258,9

4 

10.058.2

05,29 

32,35 5.566.070,

51 

12.113.3

57,12 

217,63 2.644.461,

55 

10.656.4

31,91 

402,97 

2003 32.437

.353,6

3 

15.680.0

22,64 

48,34 5.958.920,

12 

16.665.7

33,51 

279,68 2.864.626,

49 

16.337.6

91,76 

570,32 

2004 35.942

.865,6

3 

24.285.1

60,43 

67,57 6.748.702,

47 

18.159.3

48,28 

269,08 3.612.242,

00 

18.607.4

04,72 

515,12 

2005 42.145

.851,9

9 

26.585.0

83,46 

58,33 8.430.142,

57 

22.362.0

10,42 

265,26 4.567.567,

87 

22.334.3

32,28 

488,97 

2006 48.341

.581,9

1 

24.834.1

59,54 

51,37 9.647.829,

21 

22.377.5

62,99 

231,94 5.409.113,

50 

22.318.3

91,10 

412,61 

2007 54.781

.441,8

4 

18.813.2

70,08 

34.34 11.432.95

2,12 

19.064.0

39,41 

166,75 6.385.974,

99 

18.142.0

93,51 

284,09 

2008 71.783

.505,1

6 

26.382.4

49,45 

36,75 14.477.72

9,46 

23.654.9

53,88 

163,39 9.748.476,

83 

23.397.7

68,23 

240,01 

2009 69.310

.771,2

4 

17.004.8

69,64 

24,53 14.390.47

2,98 

16.591.0

95,04 

115,29 9.899.581,

54 

15.740.0

80,96 

158,99 

2010 76.160

.154,6

2 

18.095.3

08,42 

23,76 15.846.86

7,87 

22.316.0

91,04 

140,82 10.992.49

8,96 

20.946.8

05,77 

190,55 
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2011 94.513

.693,9

4 

23.364.1

61,02 

24,72 19.055.83

4,11 

28.165.5

49,41 

147,80 13.499.88

0,49 

27.176.6

83,89 

201,31 

2012 99.342

.381,6

6 

30.234.2

29,72 

30,43 19.598.90

0,72 

33.527.2

53,05 

171,07 14.091.93

1,18 

31.336.0

15,94 

222,37 

2013 105.30

6.335,

47 

37.676.1

53,81 

35,78 20.735.19

0,60 

32.597.2

39,05 

157,20 14.742.87

4,97 

31.794.9

62,06 

215,66 

2014 111.56

3.678,

96 

37.330.8

20,14 

33,46 23.758.07

2,71 

37.474.9

37,84 

157,73 17.467.10

3,81 

34.745.3

17,54 

198,92 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional; SET-RN; SEPLAN-RN; ANP (2010 e 2015). 

 

Nos municípios de Macau e Guamaré, por exemplo, pode-se observar que a participação 

dos royalties supera em larga margem o volume das transferências constitucionais, que 

compreendem todos os recursos transferidos pela união aos entes subnacionais, conforme tabela 

4 acima.  Apesar de ter ocorrido uma redução drástica a partir do início dos anos 2000, ainda assim, 

a participação dos royalties em relação aos recursos provenientes de transferências constitucionais 

representava cerca de 200% no caso de Guamaré e mais de150% para Macau, em 2014, tendo 

representado 570% e 280% em 2003, respectivamente.  

Embora a disponibilidade de recursos monetários colocados à disposição dos agentes 

públicos municipais permita a elevação da capacidade de investimentos, não se observa uma 

correspondência entre a gestão fiscal dos royalties e os indicadores de desenvolvimento local. 

Destarte, quando observamos os indicadores de desenvolvimento humano municipal, 

podemos constatar uma relativa melhora nos dois decênios compreendidos entre 1991 e 2010. Não 

obstante, não se pode atribuir esses avanços exclusivamente ao crescimento das receitas de 

royalties, tendo em vista que a melhoria desses índices ocorreu em todo o território nacional, com 

os avanços das políticas sociais executadas pelos governos Lula e Dilma.  

 

Tabela 05: Índices de Desenvolvimento Humano Municipal/1991-2000-2010 

 Mossoró Macau Guamaré BR R

N 

An

o 

Re

nd

a 

Lo

ng. 

Ed

uc. 

IDH

M 

Re

nda 

Lon

g. 

Ed

uc. 

IDH

M 

Re

nda 

Lon

g. 

Ed

uc. 

IDH

M 

IDH IDH 

199

1 

0,5

59 

0,6

48 

0,2

86 

0,4

70 

0,5

25 

0,5

96 

0,2

13 

0,4

05 

0,4

79 

0,5

96 

0,1

42 

0,3

34 

0,4

93 

0,4

28 
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200

0 

0,6

12 

0,7

39 

0,4

69 

0,5

96 

0,5

66 

0,7

11 

0,4

26 

0,5

56 

0.5

02 

0,7

11 

0,2

45 

0,4

44 

0,6

12 

0,5

52 

201

0 

0,6

94 

0,8

11 

0,6

63 

0,7

20 

0,6

50 

0,7

92 

0,5

72 

0,6

65 

0,6

32 

0,7

69 

0,5

05 

0,6

26 

0,7

27 

0,6

84 

Fonte: IBGE – elaboração própria. 

 

Observa-se que no Censo do IBGE de 1991, o IDH em todas as esferas (nacional, estadual 

e municipal) encontrava-se abaixo da linha de médio desenvolvimento, indicando um padrão de vida 

bastante rudimentar da população. Em 2000, verifica-se uma pequena melhora nos indicadores, 

especialmente nos itens renda e longevidade. Já entre 2000 e 2010, os avanços foram mais 

significativos, em virtude das políticas sociais, educacionais e de transferência direta de rendas 

executadas por Lula e Dilma, embora não se possa desprezar o papel da indústria petroleira, em 

termos de internalização do efeito renda-emprego. 

A partir dos anos 2000, as ações voltadas para o combate às desigualdades econômicas e 

sociais – com ênfase no crescimento inclusivo e sustentado – levadas a termo pelos governos Lula 

e Dilma provocaram mudanças importantes na economia nacional e regional. Dentre estas, cabe 

destacar as políticas de valorização do salário mínimo (que teve um aumento real superior a 70%, 

entre 2003 e 2014), de expansão do emprego formal e de transferência direta de renda em favor 

das camadas mais frágeis da sociedade, como a ampliação dos benefícios da Previdência Social e 

do Programa Bolsa Família, por exemplo, que juntos beneficiaram mais de 15 milhões de pessoas 

e injetaram um montante de recursos equivalente a mais de R$ 80 bilhões em 2013 (CARVALHO, 

2014).  

Apenas para ilustrar, convém salientar que em 70% dos municípios do Nordeste brasileiro 

os pagamentos efetuados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) eram superiores ao 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e em 90% das localidades os valores dos pagamentos 

dos benefícios foram maiores do que as receitas do INSS em 2012. Assim, a dimensão do alcance 

das políticas sociais executadas pelo governo federal a partir do início dos anos 2000 parece ter 

contribuído mais para a melhora dos indicadores sociais do que a bonança de recursos propiciada 

pela indústria do petróleo nos municípios potiguares. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como podemos verificar pelos dados compilados neste paper, o crescimento da indústria 

petroleira no território potiguar contribuiu significativamente para inflar as receitas do governo do 

estado e de vários municípios produtores de petróleo, bem como daqueles localizados em áreas 

geoeconômicas, colocando à disposição dos agentes públicos um elevado volume de recursos que 

poderiam ser utilizados para melhorar a infraestrutura econômica dos mesmos e criar novas 

alternativas de geração de emprego e renda e, inclusive de desenvolvimento sustentável.  

Observa-se, ademais, que a crise desencadeada na atividade petrolífera nos anos recentes 

tem gerado consequências graves às economias dos municípios que têm grandes dependências 

desses recursos, afetando drasticamente os níveis de emprego com repercussões negativas em 

várias cadeias produtivas. Por outro lado, não parece haver uma relação direta entre as riquezas 

minerais existentes e o desenvolvimento das referidas localidades. 
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Resumo: A importância da educação seja ela básica ou superior sempre exerceu importantes papéis nas 

mais diversas esferas da sociedade. Com o aparecimento das primeiras universidades observou-se que tais 

instituições não somente tinham essa dimensão educadora, mas também exerciam grandes influências nas 

discussões políticas, de cunho social além de influenciar economicamente grande parte das cidades onde 

elas se localizavam já no século XI. Atualmente pode ser constatado que um Campus universitário dentro de 

uma cidade dinamiza, e muito, as suas estruturas comerciais à medida que atrai indivíduos de outras cidades 

e até mesmo unidades federativas, especialmente quando essas unidades são implantadas em cidades 

médias. Sendo assim, a presente pesquisa analisa os impactos e as influências que a expansão do ensino 

superior público trouxe para o setor imobiliário da cidade de Pau dos Ferros-RN. A pesquisa constatou que o 

setor imobiliário sofreu grandes modificações no que diz respeito a valorização dos imóveis principalmente 

nos bairros próximos ou onde se localizam essas universidades e que a previsão para as empresas é que 

esse aquecimento continue ainda por alguns anos, à medida que as novas Instituições se consolidam. 

Palavras – chave: Cidade Média. Universidade. Pau dos Ferros. Imobiliárias. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Desde que o homem passou a modificar a natureza e se auto modificar, o papel da educação 

passou a exerceu grande influência ainda nas sociedades primitivas. Educação essa que não 

possuía nas suas estruturas respaldos epistemológicos, no entanto se fundamentavam em 

costumes socialmente elaborados pelos moldes religiosos ou por códigos morais que eram 

hereditariamente repassados. Podem ser encontrados em registros antigos das primeiras grandes 

civilizações momentos em que as crianças eram instruídas a praticarem as leis dos seus deuses 

como sendo um princípio educacional para aquela nação. 

 

Desde a pré-história humana são encontrados indícios da presença da educação nos 
jovens, seja nas sociedades primitivas selvagens e de povos bárbaros, seja nas 
sociedades mais evoluídas – como as civilizações agrícolas. Entretanto, ainda não 
havia o reconhecimento consciente desta prática educativa, apenas uma tênue 
diferença entre classe docente e discente. [...] Em cada momento histórico, a 
educação exerceu um papel (r)evolutivo. O mundo antigo, por exemplo, promoveu a 
fixação de papéis sexuais e sociais, mas principalmente, com o incremento dos locais 
de aprendizagem. (BOHRER et. al., 2008, p. 2) 

mailto:jackjones2013@bol.com.br
mailto:andre.flu_minense@hotmail.com
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Durante a Idade Média – também conhecida como idade das trevas – que compreendeu 

entre o século V à metade do século XV a educação, apesar de ser controlada pela Igreja, também 

teve o seu espaço e o significativo poder de moldar as condições sociais da época. Um exemplo 

disso é que foi durante esse período que surgiram as universidades. Em todos os casos a educação 

sempre foi relevante e sempre dinamizou sociedades desde a perspectiva subjetiva à objetiva, 

desde princípios morais e sociais aos princípios políticos e econômicos. 

As primeiras universidades do mundo surgiram na Europa, mais precisamente nas cidades 

de Bolonha e Paris. A universidade de Paris serviu como modelo para as outras escolas de ensino 

superior tendo por fundamento os regulamentos da Igreja. Os locais de funcionamento eram nos 

estabelecimentos religiosos como mosteiros e igrejas. 
 

Bolonha e Paris foram as primeiras universidades na Europa. Bolonha, a mais 
antiga, datada de 1088, caracterizada como a universidade dos estudantes por sua 
organização como nações. A de Paris, a mais importante, criada no século XII, 
serviu de modelo para outras instituições, oficializada em 1200, implantada dentro 
dos estabelecimentos religiosos, igrejas ou mosteiros, sendo submetida aos 
regulamentos e disciplinas da Igreja. (BOHRER et al, 2008, p. 2-3) 

 
Embora as primeiras universidades estivessem sobre a soberania eclesiástica isso não 

impedia a influência acadêmica sobre discussões de interesses sociais da época como política e 

temas de cunho teológico. Os debates não alcançavam outros horizontes devido a reduzida oferta 

de licenciaturas que eram disponibilizadas na época. De acordo com alguns estudiosos as únicas 

faculdades eram geralmente Artes, Teologia, Decretos e Medicina. A despeito disso, a universidade 

de Bolonha, por exemplo, seguia outros moldes para poder atender as necessidades municipais. 

De acordo com Bohrer et. al. (2008), enquanto as universidades de Paris e Bolonha se 

rendiam as cobranças e ao poder eclesiástico as instituições que surgiam na Itália, devido às origens 

seculares, exalavam um padrão que, para a época, parecia ser subversivo à medida que era 

motivada pelos anseios da burguesia urbana e se afastavam dos interesses eclesiásticos. Por esta 

razão a faculdade predominante era o direito. 

Com o passar dos séculos, e depois da descoberta do novo mundo, para ser mais preciso, 

no início do século XVI, “o sistema universitário espanhol foi trazido para a América Latina, com a 

criação de universidades no México, Guatemala, Peru, Cuba, Chile, Argentina, etc.” (BOHRER et. 

al., 2008). 

O Brasil entra para a história da civilização ocidental cristã no século XVI com o advento dos 

colonizadores portugueses e com respeito a construção do caminho da educação a sociedade 

brasileira alguns estudiosos fazem questão de mencionarem três principais fases que configuraram 

os períodos colonial, monárquico e republicano respectivamente. No período colonial, por exemplo, 

o ensino as primeiras letras tinham como objetivo fornecer as condições necessárias para o ensino 

da catequese e também para a formação ou imposição dos costumes originários da Europa. 

No período monárquico pode-se observar uma evolução das configurações de ensino como 

o estabelecimento do ensino primário, o curso secundário regular e finalmente a escola superior. 

Na última fase, ou período republicano, alguns estudiosos dizem que as leis que regiam a educação 

foram apenas modificadas sem nenhuma modificação da realidade, o que mostra o pouco 

envolvimento das escolas superiores com a sociedade das épocas passadas. 

 

No período colonial, o ensino das principais letras tinha a função de criar condições 
necessárias à catequese e à imposição dos costumes europeus; no período 
monárquico foi estabelecido, legalmente, o ensino primário, o curso secundário 
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regular e a escola superior; e no período republicano as leis de educação foram 
modificadas ao invés de modificar a realidade. (BOHRER et. al., 2008, p. 6) 

 

A principal responsável pela educação no Brasil por mais de dois séculos foi a chamada 

Companhia de Jesus que tinha como principal meta a difusão e a conservação da fé cristã. Isso se 

devia ao fato – que já foi abordado anteriormente – de que as unidades de ensino latino-americanas 

tinham adotado as tradições francesas onde o ensino deveria obedecer às ordens eclesiásticas e 

somente para esse fim deveria ser exercido. Mais tarde os padres jesuítas – os responsáveis pela 

educação dos povos – foram expulsos do Brasil por se oporem ao controle do governo português. 

Após as reformas feitas pelo Marquês de Pombal as escolas passaram a substituir gradualmente 

os interesses da fé pelos interesses do Estado. A partir daí vem à luz os primeiros benefícios que 

as unidades de ensino ofereciam à uma camada social, que por sua vez beneficiava a sociedade 

como um todo. 

Com respeito ao ensino superior propriamente dito, as alterações mais significativas que 

ocorreram nesse âmbito só foram observadas em 1808 com o advento da família real. Estudiosos 

informam que nessa época Dom João VI veio para a sede do reino Português – que nesse período 

se localizava no Rio de Janeiro – e instituiu uma série de cursos de nível médio e superior, além de 

cursos militares. A principal preocupação da Família Real ao fazer essas modificações era a de 

formar as elites dirigentes do país. Sendo assim, nos diz BOHRER et. al. os graus de ensino 

secundário e superior passaram a exercer um papel privilegiado. Nesse interim pode ser observada 

a cooperação que essas instituições de ensino ofereciam não só às forças estatais mais também à 

sociedade como um todo a partir do momento em que uma elite intelectual se desenvolve em um 

país recém-independente. 

Entretanto, as mudanças foram mais intensas a partir de 1930, quando a educação superior 

sofreu várias e benéficas alterações que levaram, consequente, “à criação e ao funcionamento das 

universidades brasileiras”, afirma BOHRER et. al. (2008, p. 7). Além de cooperar com a capacitação 

a universidade pode ser vista por outros aspectos como a fomentação a pesquisa científica que, por 

sua vez, contribui para a popularidade universitária e também com ganhos sociais como a melhoria 

do bem-estar social, pois uma das vertentes do acervo de conhecimento científico segue essa 

vereda. Nessas condições a universidade passa a ser motivo de discussão política e alimenta uma 

sedenta esperança de transformações de quadros socioeconômicos em todos os países. 

Outros olhares que podem ser lançados sobre as funções e modificações universitárias 

estão relacionados com o papel empreendedor da instituição uma vez que esse empreendimento é 

resultado de políticas locais. Diferentemente da era industrial, onde a universidade servia como 

fábrica de mão de obra à medida que fornecia pessoal qualificado para as instalações fabris, a 

instituição do ensino superior do século XXI está cada vez mais procurando montar as suas tendas 

no espaço social não apenas como coadjuvante e sim como protagonista. Nessa direção, o 

mergulho na pesquisa cientifica tem sido uma opção que tem se mostrado proveitosa e 

colaboradora. 

Tais fenômenos estão ligados a uma chamada “segunda revolução acadêmica” que faz com 

que a universidade desempenhe um novo papel na sociedade emergente que não seja apenas o 

oferecimento do conhecimento acadêmico, pois o que caracteriza a “segunda revolução acadêmica” 

é o acréscimo da função de desenvolvimento socioeconômico e social na atuação das 

universidades. 
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Nesse sentido a “universidade empreendedora” não percorre somente os caminhos do 

ensino, mas também desenvolve veredas para a pesquisa e procura rotas para o serviço dentro da 

sociedade contemporânea. 

 

Acadêmicos desempenham o papel de agregar valor as empresas e este processo 
de aprendizagem melhora a qualidade da educação e o foco da pesquisa. É um 
processo contínuo e fundamental de aquisição, codificação, divulgação e criação de 
conhecimento. (FERREIRA; LEOPOLDI, 2013, p. 63) 

 

No Brasil do primeiro quartel do século XX, por exemplo, a principal preocupação da 

instituição universitária era com o ensino. No entanto a partir de 1990 um novo molde de 

desenvolvimento econômico passou a fomentar a eficiência e a inovação com a função de melhorar 

a competitividade das unidades de produção. A partir de então um incipiente relacionamento entre 

as universidades e as empresas passou a se desenvolver com destaque para serviços de cunho 

tecnológico, projetos de pesquisa em conjunto com as empresas, etc. (FERREIRA; LEOPOLDI, p. 

63).  

A partir da primeira gestão do presidente Lula (2003-2006), a educação como política social 

sofreu importantes mudanças. Além de ter sido reconhecida como uma política pública fundamental 

para a construção da democracia, ela passou a ser entendida, conforme pontuam Gentilli e Oliveira 

(2013), “como um bem público necessário para a ampliação de uma esfera de direitos 

historicamente negados ao povo brasileiro” (p. 253).  

Passou-se a vivenciar uma fase de expansão do Ensino Superior. Inicialmente, isso ocorreu 

com a expansão do acesso pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI), que “possibilitou 

que mais de 1 milhão de jovens pobres se tornassem a primeira geração de estudantes nas suas 

respectivas biografias familiares” (GENTILLI; OLIVEIRA, 2013, p. 257); posteriormente, com a 

criação do Programa de Apoio, Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), cujo objetivo foi ampliar o acesso e a permanência dos jovens nas instituições 

universitárias federais. 

As universidades estaduais também se expandiram. Boa parte de tal expansão aconteceu 

fora dos grandes centros, nas chamadas cidades médias. Esse processo, comumente designado 

por interiorização do Ensino Superior, tem contribuído para o desenvolvimento das cidades em que 

são instalados os Campi universitários, bem como para os municípios do entorno. Araújo (2013, p. 

168) afirma que “a presença desses Campi em cidades médias tem um impacto imediato e 

significativo não somente na vida cultural, mas também no comércio e nos serviços locais”. 

Com a construção de um Campus, por exemplo, pode-se observar em primeira mão uma 

necessidade social daquele espaço para a realização de atividades acadêmicas que, de imediato, 

atende aos anseios de uma determinada região. Em segundo lugar as oportunidades de emprego 

direcionadas à edificação da unidade universitária dinamizam de forma observável o setor da 

construção civil da região possibilitando uma nova movimentação no fluxo circular de renda. 

Sanfeliu (2011) destaca que muitas das novas universidades foram implantadas em cidades 

médias atendendo a um duplo processo: por um lado a necessária descentralização em virtude do 

aumento de estudantes universitários e a notável saturação de alunos nos grandes centros, e, por 

outro lado, o interesse da sociedade e instituições locais em obter centros de estudos superiores. 

Para ela, “la enseñanza superior se convertía así, em um servicio de proximidade” (2011, p. 1). A 

autora destaca ainda que além dos efeitos econômicos, tecnológicos e empresariais, a universidade 

em sua localização física imprime mudanças espaciais na estrutura urbana. 
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Dantas e Clementino (2014) apontaram alguns impactos da expansão do Campus da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) para a dinâmica urbana de Pau dos Ferros. 

Para as autoras, essa nova realidade acentuou a procura por moradias e fez com que os preços 

dos alugueis superassem os índices inflacionários, bem como aumentou a procura nos hotéis e 

pousadas da cidade, uma vez que alguns profissionais optaram pelo retorno semanal ao seu 

município de origem. 

Além da expansão dos cursos na UERN, tivemos também, em Pau dos Ferros, a 

implantação de um Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), em 2009, e a recente implantação de um Campus da Universidade Federal Rural 

do Sem-Árido (UFERSA), em 2012, o que certamente tem contribuído para dinamizar a economia 

da cidade, em especial os setores ligados à construção civil e à ao setor imobiliário. Nesta 

perspectiva, este artigo tem como objetivo identificar as principais modificações na dinâmica 

imobiliária de Pau dos Ferros, em especial nos bairros que se localizam nas proximidades dos 

Campi da UERN, do IFRN e da UFERSA. 

O presente trabalho conta, além dessa introdução, com mais três tópicos, sendo o próximo 

os materiais e métodos, onde será abordado a metodologia utilizada para a realização deste 

trabalho. O terceiro tópico, trata da discussão dos resultados da pesquisa, no qual será tratado o 

impacto da interiorização do ensino superior no setor imobiliário. Por fim, apresenta-se umas 

considerações finais acerca do que foi exposto.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a realização do presente trabalho além da pesquisa bibliográfica sobre a universidade 

e sua atuação regional, foi realizada de uma pesquisa de campo a partir de uma entrevista 

estruturada junto às imobiliárias que hoje atuam nesse nicho de mercado na cidade de Pau dos 

Ferros-RN. 

O universo da pesquisa foram as imobiliárias da cidade de Pau dos Ferros, e, como unidade 

de pesquisa, foram considerados os imóveis com os quais tais empresas trabalham. Sendo assim 

a abordagem quantitativa em três períodos – antes de 2010, em 2010 e 2015 – foi de fundamental 

relevância para que no presente trabalho fosse possível expor as percentagens referentes a 

flutuação na quantidade de imóveis e as flutuações dos preços. 

A aplicação da entrevista ocorreu no mês de agosto, mais precisamente no dia 11/08/2015, 

durante o período diurno, e foram diretamente destinadas às imobiliárias localizadas no centro da 

cidade. 

Quanto a peculiaridade da pesquisa, esta se caracteriza por ser um Levantamento amostral 

que, segundo Gil (2000, p. 58) “caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas [...] acerca do 

problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões 

correspondentes aos dados coletados”. 

Finalmente, as informações quantitativas obtidas na entrevista foram tabuladas e 

organizadas em planilha do Excel, a partir do qual foram selecionadas e extraídas algumas variáveis 

e, a seguir, convertidas em gráficos para serem analisadas conforme os objetivos do presente 

trabalho. 
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3 O ADVENTO DAS IES E A DINÂMICA IMOBILIÁRIA  

 

O advento das novas IES – Instituições de Ensino Superior – contribuiu com o aquecimento 

das relações mercantis no setor imobiliário o que, por sua vez, fez com que muitos proprietários de 

imóveis buscassem mediadores para essa negociação – as imobiliárias. Tal dinâmica no setor se 

apresenta de várias maneiras desde a flutuação de preços a elevações causadas nos níveis de 

negociações feitas por ano, como locação e venda de imóveis. 

Na pesquisa realizada no setor imobiliário que teve por base os questionários apresentados 

nas entrevistas, foram abordadas duas imobiliárias que serão aqui apresentadas como Imobiliária 

A e Imobiliária B. Ambas compartilham entre esse nicho de mercado que nos últimos anos tem 

desfrutado de uma valorização condicionada pelo advento dessas novas universidades. Apesar de 

já existir um Campus da UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte) na cidade de Pau 

dos Ferros-RN, a chegada de mais duas universidades como o IFRN e a UFERSA deram 

continuidade ao impulso imobiliário que já tinha sido dado pela primeira. 

Com respeito às imobiliárias em si puderam ser constatadas que, apesar de haver mais uma 

além das duas entrevistadas, são exatamente essas duas que exercem maiores influências dentro 

da cidade e, como consequência, essas repartições passam a ser as mais procuradas por clientes 

que são naturais de outros municípios ou até mesmo outros estados. Contudo não é à toa que essas 

sejam as mais procuradas. A pesquisa mostra que devido o tempo de existência dessas duas lojas 

(Imobiliária A 12 anos e a Imobiliária B 7) elas passaram a exercer um aparente monopólio, sendo 

que a terceira – que está no mercado há pouco tempo – é resultado das novas flutuações 

econômicas causadas pela chegada das novas universidades. 

Quanto aos imóveis com os quais as empresas trabalham foi observado que a primeira – 

Imobiliária A – trabalha com outros produtos como prédios industriais, comerciais e terrenos além 

de apartamentos e casas. Enquanto isso a segunda empresa – Imobiliária B – trabalha apenas com 

apartamentos e casas. Ambas as empresas trabalham com venda e locação. Por esse motivo a 

pesquisa direciona a ótica apenas para as casas e apartamentos pois são os produtos mais 

acessíveis e utilizados por professores e alunos das diferentes IES.  

No que se refere aos anos escolhidos para coleta de dados no que diz respeito a quantidades 

de imóveis, tais datações não foram escolhidas aleatoriamente a medida que o ano de 2009 foi o 

ano em que a cidade de Pau dos Ferros-RN só possuía os Campi da UERN e do IFRN, sendo que 

esse último – em 2009 – tinha acabado de ser construído e realizado as primeiras seleções. O ano 

de 2010 foi a data em que o IFRN já estava em pleno funcionamento e com uma graduação em 

licenciatura em Química. Foi também por esse período que se começou a construção do Campus 

da UFERSA na cidade. Por fim, o ano de 2015 é uma datação estratégica pois é justamente o ano 

onde todos os campi das IES estão em pleno funcionamento. 

Quando foi perguntado sobre a influência direta do advento das universidades no setor 

imobiliário as empresas apresentaram as mudanças e benefícios para tal nicho de mercado. Em 

primeira mão, o número de imóveis que as imobiliárias trabalhavam sofreu grandes elevações sem 

falar que os portadores de imóveis e grandes construtoras passaram a procurar as imobiliárias para 

estas poderem intermediar os negócios de alocações e vendas. O gráfico 1 representa essa 

modificação:  
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Gráfico 01: QUANTIDADE DE IMÓVEIS NOS ANOS 2009, 2010 E 2015 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

 

Como pode ser observado no gráfico já pode ser notada uma singela elevação na quantidade 

de imóveis entre 2009 e 2010 sendo que, como já foi informado acima, foi o ano onde o IFRN já 

estava em plena atividade. No entanto as elevações foram mais acentuadas no período que 

compreende entre o ano de 2010 até 2015, ano em que todos os Campi das IES – inclusive a 

UFERSA – estavam em atividade. Tais elevações no número de imóveis chegaram a atingir até 

250% na Imobiliária A e aproximadamente 300% na Imobiliária B. Segundo as imobiliárias essas 

elevações só foram possíveis devido à grande demanda de imóveis fomentada pelos alunos e 

professores dos respectivos Campi universitários. As imobiliárias ainda relataram que não foi 

somente a locação dos imóveis que foi aquecida. A Imobiliária A, por exemplo, chegou a vender de 

30% a 40% das casas para professores universitários, alocar de 20% a 25% para professores e 

alunos enquanto a Imobiliária B alocou aproximadamente 70% dos imóveis para professores e 

alunos. 

A despeito disso, a elevação das quantidades de imóveis com os quais as empresas 

trabalham parece ter sido acompanhada de uma elevação nos preços desses imóveis, o que 

obedece a lei da oferta que reza a elevação da quantidade ofertada em consequência da elevação 

dos preços. Como pode ser observado no gráfico 2, entre 2010 a 2015 os apartamentos sofreram 

uma significativa valorização chegando à aproximadamente 150% na Imobiliária A e 133% na 

Imobiliária B.  
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Gráfico 02: PREÇOS DOS APARTAMENTOS 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

 

O gráfico 3 apresenta as elevações nos preços dos aluguéis das casas que chegaram nesse 

período a atingir aproximadamente 57% na Imobiliária A e até 90% na imobiliária B. 

 

Gráfico 03: PREÇOS DAS CASAS 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2015). 

 

Cabe ressaltar aqui que essas valorizações se deram de forma mais acentuada nos bairros 

próximos ou onde se localizam os Campi universitários. São eles: Chico Cajá (UERN e IFRN) e São 

Benedito (próximo a UFERSA). Apesar do campus da UFERSA se localizar no bairro Alto São 

Geraldo, esse não sofreu valorizações. As principais causas são a localização do bairro que se 

localiza numa região periférica e não apresenta infraestruturas comerciais. Em contrapartida o bairro 

São Benedito foi o que se beneficiou dessas valorizações, pois se localiza numa região próxima ao 

Campus, apresenta infraestruturas comerciais além de ficar próximo ao centro. Como consequência 

esse bairro acaba sendo mais demandado por alunos e professores. 
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Em 2015, no período da pesquisa de campo, a UERN e a UFERSA estavam em greve e foi 

questionado às imobiliárias se essa paralisação trouxe impactos sobre suas atividades.  A 

Imobiliária A revela o grande número de devoluções de apartamentos por parte de alunos que 

retornam as suas respectivas cidades, o que reduz o faturamento da imobiliária durante todo o 

período de greve. Já na Imobiliária B a greve não gera tais desconfortos devido a rigidez dos 

contratos que obrigam os locatários repassarem o aluguel durante todo o período representado no 

contrato. 

Segundo as imobiliárias acredita-se que ainda haverá grandes valorizações no setor 

imobiliário principalmente no que se refere a locação de apartamentos e casas. A valorização dos 

imóveis no bairro Alto São Geraldo onde se localiza a UFERSA já começa a ser visto com bons 

olhos pelos donos de imóveis e construtoras apesar de ainda não apresentar tantas elevações de 

preços. Acredita-se também que o setor de locação fique ainda mais aquecido devido a chegada 

de novos cursos de graduação que serão ofertados na UFERSA em 2016. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi mostrado no decorrer do trabalho a educação em si sempre teve um papel 

fundamental na formação do pensamento humano e também no processo civilizatório. A despeito 

disso com o aparecimento das primeiras universidades do mundo se evidenciou que essa não era 

a única função universitária na medida em que naquela época tais instituições já exerciam 

influências tanto nas discussões políticas como na região em que se localizavam pois eram para lá 

que concorriam estudantes de várias partes do mundo. 

No Brasil as primeiras universidades só se consolidaram a parir de 1920 e tais instituições 

já foram criadas com objetivo de fomentar o desenvolvimento de mão de obra qualificada além de, 

mais tarde, contribuírem com as empresas para o desenvolvimento de novas técnicas melhores 

qualificações na produção de bens. A despeito disso foi observado que um Campus universitário 

dinamiza, e muito, a economia de uma cidade, sendo que neste trabalho foi abordado apenas o 

mercado imobiliário. 

Em pesquisa recente, Dantas (2014) afirmou que a existência de um Campus da UERN na 

cidade de Pau dos Ferros, desde o final dos anos 1970, e, especialmente, a expansão dos cursos 

que ocorreu nos anos 2000, foi o grande diferencial para que Pau dos Ferros, com um contingente 

populacional pequeno, menos de 30 mil habitantes, assumisse as funções de uma cidade média. 

Essas funções seriam “oferecer empregos suficientes para acolher a população rural do entorno, 

absorver a população dos núcleos urbanos saturados e facilitar as condições de vida urbana 

(educação, saúde, lazer e moradia) ” (DANTAS, 2014, p. 24). 

Levando-se em conta que além da UERN, atuam no ensino superior em Pau dos Ferros 

duas instituições federais, o IFRN e a UFERSA, a influência na dinâmica urbana e a contribuição 

para o desenvolvimento da região só tende a aumentar. Além da formação de profissionais nas 

áreas das ciências humanas, com foco na formação de professores, teremos também a formação 

de técnicos pelo IFRN e de engenheiros pela UFERSA. Acreditamos também que essa ampliação 

de oportunidades na região vai contribuir para reduzir a saída de jovens para os grandes centros, e 

consequentemente para a fixação de profissionais qualificados numa região tão carente de recursos 

humanos nas mais diversas áreas. 

Em termos do setor em estudo, constatou-se diversas modificações, especialmente no que 

diz respeito à valorização dos imóveis principalmente nos bairros próximos ou onde se localizam 
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essas universidades e que a previsão para as empresas é que esse aquecimento continue ainda 

por alguns anos, à medida que as novas IES se consolidarem no semiárido potiguar. 
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Resumo: A proposta desse artigo é analisar a mesorregião Centro-sul cearense frente ao estado do Ceará, 

utilizando a estrutura produtiva de alguns subsetores selecionados através de um estudo comparado entre os 

anos de 2006 e 2015, com a aplicação do modelo shift-share modificado, para a região, possibilitando fazer 

diagnósticos posteriores de cada atividade subsetorial selecionada na região frente ao estado do Ceará. A 

relevância desse trabalho justifica-se pelo ineditismo quanto a aplicação da metodologia utilizada na região, 

região está pouco explorada no âmbito cientifico. Os resultados indicam que para a mesorregião em estudo 

apresentou variação liquida total (VLT) negativa, ou seja, a região perdeu empregos líquidos interperíodos. O 

efeito diferencial total foi negativo (-3725,31), indicando que subsetores nessa região cresceram a uma taxa 

média inferior à taxa média do estado. Quando analisado o efeito estrutural da região, constatou-se que a 

mesma teve variação negativa (-544,37), assinalando que a mesorregião se especializou em setores menos 

dinâmicos, os quais tendem a crescer menos do que a média. Analisando o efeito alocação com seus 

componentes ver-se que a região – quando analisada pelo total – possui efeito alocação positivo, o que na 

literatura econômica é conhecido como a hipótese do “bônus estrutural”, referindo-se ao fato de que, na 

trajetória do crescimento da economia, trabalho e capital se deslocam de setores menos produtivos para 

setores mais produtivos, gerando uma contribuição extra para o crescimento da produtividade agregada.  

Palavras-chave: Shift-share; Economia Regional; mesorregião Centro-sul cearense. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Ao analisar-se o desenvolvimento regional é necessário tem em mente que existem duas 

principais abordagens teóricas bastante utilizadas – Teoria dos Polos6 e Teoria da Base7. A primeira 

acredita que uma determinada região cresce por forças internas, já no que diz respeito a Teoria de 

Base, as forças são externas à região. O resultado do próprio desenvolvimento da região, torna-a 

exportadora. 

Souza (1996) e Galete (2011, p.56) diz que o crescimento regional é impulsionado tão 

intensamente por fatores externos como internos à região. Sendo então a economia regional 

sensível a todo dinamismo da economia nacional. A produção regional cresce juntamente com sua 

prosperidade econômica, relacionando-se com o aumento da competitividade, favorecida pelo 

                                                             
6 Importante salientar que para Perroux, a noção de polo só passará a ter valor a partir do momento em que 
se torna instrumento de análise e meio de ação de política. 
7 North desenvolveu o conceito de base de exportação para definir os produtos, seja primários, secundários 
ou terciários, exportáveis de uma determinada região. 

mailto:domingos_isaias@hotmail.com
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aumento da produtividade econômica. Para Bonelli (1996), o crescimento da produtiva reflete tanto 

o crescimento da produção quanto a eficiência do processo produtivo incorporado ou não em 

máquinas e equipamentos.  

Objetiva-se no presente trabalho fazer uma análise da mesorregião Centro-Sul cearense 

frente à economia cearense no período envolvido entre 2006 e 2015 com base nos dados de 

vínculos empregatícios contidos na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, disponibilizadas 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego MTE. Informações estas processadas em nível de divisões 

(02 dígitos) da classificação Nacional de Atividades Econômicas – C.N.A.E. O método utilizado no 

trabalho foi o Método Shift-Share Modificado na versão de Herzong e Olsen (1979). 

O trabalho encontra-se dividido em quatro sessões, além dessa introdução. Na seção 2 é 

apresentado o Método Shift-share modificado, com o conjunto de identidades necessárias para 

identificar e desagregar componentes de crescimento de uma estrutura produtiva.  Na seção 3 é 

apresentada as características demográficas, econômicas, sociais e indicadores de 

desenvolvimento da região estudada. A seção 4 apresenta os principais resultados empíricos. E por 

fim na seção 5 apresenta-se as considerações finais e sugestões de pesquisas futuras.  

 

2 O MÉTODO SHIFT-SHARE AMPLIADO 

 

A aplicação do método Shift-share ampliado neste estudo compor-se-á em identificar, dentro 

de uma perspectiva regional cearense, a razão pela qual determinados subsetores crescem ou 

decrescem mais rapidamente, em comparação a outros setores econômicos. Assim, determinados 

subsetores econômicos da mesorregião Centro-Sul cearense poderão apresentar crescimento 

econômico maior do que outros, em razão da presença de setores mais dinâmicos. Assim sendo, a 

composição do emprego, medida através da variável pessoal ocupado, em determinados setores 

da economia, apresentará variações de acordo com a região na qual está inserida. 

Para Haddad (1989, p252), a análise estrutural-diferencial é uma forma analítica de gerar 

informações relevantes para a organização de pesquisas adicionais de natureza teórica sobre 

problemas regionais específicos. Sendo assim, o método serve ainda para identificar distintos 

desempenhos diferenciais regionais/setoriais. 

As principais contribuições ao método estrutural-diferencial podem ser creditadas a Stilwell 

(1969), Esteban-Marquillas (1972) e a Herzong e Olsen (1979). 

Todas essas contribuições foram amplamente estudadas e analisadas quanto ao seu 

desempenho analítico e de construção na melhoria da análise final dos resultados em Pereira 

(1995). 

Na formulação original do método, o crescimento de um setor, em determinada região, é 

decomposto em um componente estrutural e outro diferencial. Assim, as diferenças de crescimento 

que poderão ocorrer, advindas desses dos componentes, irão refletir nas variações entre o 

crescimento real, apresentado na região, e nas variações teóricas, o que deveria ocorrer caso os 

setores analisados das regiões apresentassem as mesmas taxas de crescimento do estado. Os 

sinais, positivos ou negativos, dos componentes estrutural e diferencial relacionam-se com a 

situação de cada setor em relação ao seu dinamismo estrutural ou diferencial.  

O efeito estrutural ou proporcional (𝑃𝑖𝑗) deriva da composição setorial regional, refletindo a 

existência ou não de subsetores que são mais ou menos dinâmicos em termos de taxa de 

crescimento, em que relação ao conjunto da economia. Esse efeito será analisado segundo o sinal 

positivo ou negativo. Quando for positivo, irá demonstrar que a região se especializou em 

subsetores dinâmicos do nível estadual. Por outro lado, se uma gama significativa da produção de 
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uma região provier de subsetores com baixa taxa de crescimento, então o componente 𝑃𝑖𝑗 será 

negativo. Isso significa que a região não possui, em sua estrutura, setores dinâmicos do nível 

estadual. 

A parcela 𝐸𝑖𝑗
0 (𝑒𝑖 − 𝑒) representa a variação estrutural ou proporcional; se ela for positiva 

(𝑒𝑖 > 𝑒), então o setor i estadual cresce acima da média da economia do Estado como um todo.  

O efeito diferencial (𝐷𝑖𝑗), por sua vez, irá indicar quais setores crescem ou decrescem mais 

rapidamente em uma região do que em outras, refletindo, dessa forma, vantagem quanto à sua 

localização. Assim, a ação de forças, como variação nos custos dos transportes, estímulos fiscais, 

diferenças de preços relativos de insumos entre as regiões e o Estado e fatores de produção mais 

abundantes, resultaria no fortalecimento do efeito final.  

O efeito diferencial ou regional pode ser positivo ou negativo para um dado subsetor, 

indicando, assim, que as regiões possuem vantagens ou desvantagens em relação ao Estado na 

produção desse subsetor.  

O componente 𝐸𝑖𝑗
0 (𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖) representa o efeito diferencial ou regional, indicando a existência 

ou não de vantagens locacionais. Se for positivo (𝑒𝑖𝑗 > 𝑒𝑖), então os subsetores i crescem mais na 

região j do que em outras regiões do Estado.  

Dessa forma, o efeito total (𝑇𝑖𝑗) será obtido pela soma dos efeitos estrutural e diferencial, 

medindo a diferença entre o crescimento real ou efetivo apresentado pelas regiões e o crescimento 

teórico ou aquele que deveria apresentar, caso evoluísse à mesma taxa do Estado como um todo. 

No entanto, o modelo estrutural-diferencial apresenta algumas limitações na sua formulação 

original. A principal e no que se refere ao uso das ponderações das taxas de crescimento do pessoal 

ocupado no ano inicial (𝐸𝑖𝑗
0 ) não levando em conta possíveis mudanças na estrutura do emprego 

ao longo do tempo. 

Assim, Stilwell (1969, p. 168), para sanar essa limitação, propôs mudar o cálculo do efeito 

proporcional, empregando o final do período (𝐸𝑖𝑗
𝑡 ) e não mais o início do período (𝐸𝑖𝑗

0 ). Usando 𝐸𝑖𝑗
𝑡  

como peso e medindo a diferença entre um e outro como indicador da mudança na composição do 

emprego, obtém-se o novo cálculo do efeito proporcional. 

Outra contribuição importante para o aperfeiçoamento do método estrutural-diferencial foi a 

de Esteban-Marquillas (1972). Esse autor acrescentou aos efeitos proporcional e diferencial o efeito 

alocação, para analisar os componentes do crescimento de uma região. 

Além disso, a fim de eliminar a influência estrutural advinda da distribuição setorial do 

pessoal ocupado do ano inicial no cálculo do efeito diferencial [𝐸𝑖𝑗
0 (𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖)], Esteban-Marquillas 

criou o chamado emprego homotético (Ê𝑖𝑗
0 ), definhando como o volume do pessoal ocupado que o 

setor i da região j teria se a estrutura do emprego fosse igual à da região de referência, que no caso 

é a economia das Macrorregiões de Planejamento do Estado do Ceará comparada à economia do 

Estado do Ceará. Ou seja,  

Êij

0
=Ej

0 (
Ei

0

E
0)           (1) 

Onde: 

Ê𝒊𝒋
𝟎  = emprego homotético do setor i da região j no ano inicial; 

𝑬𝒋
𝟎 = pessoal ocupado da região j no ano inicial; 

𝑬𝒋
𝟎 = pessoal ocupado no setor i do Estado no ano inicial; 

𝑬𝟎 = pessoal ocupado do Estado no ano inicial.  

Utilizando-se o emprego homotético para a obtenção do efeito competitivo (𝐷"𝑖𝑗), este 
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perderá a influência do efeito proporcional, como se segue: 

 D"ij=Êij

0
(eij-ei)           (2) 

Completando a análise do efeito competitivo proposto anteriormente, Esteban-Marquillas 

inseriu, na análise do método, o efeito alocação para absorver o resíduo entre  𝐷𝑖𝑗 e  𝐷"𝑖𝑗, ou seja: 

Aij=(Eij
0
-Êij

0
)(eij-ei)          (3) 

Dessa forma, a variação liquida total (VLT) passaria a contar com as seguintes variáveis: 

efeito proporcional, competitivo e alocação. 

Herzong e Olsen (1979, p. 445), partindo da formulação proposta por Esteban-Marquillas, 

formularam as correções necessárias, inserindo a proposta de Stilwell, que utiliza o pessoal 

ocupado do final do período (𝐸𝑖𝑗
𝑡 ), no lugar do pessoal ocupado inicial (𝐸𝑖𝑗

0 ). 

Reformulando-se o efeito alocação, ao inserir a mudança do peso na composição do 

emprego (ano final, 𝐸𝑖𝑗
𝑡 - Ê𝑖𝑗

𝑡 ), o novo efeito alocação terá como componentes explicativos a 

composição do emprego no ano inicial, a do ano final e as respectivas taxas de crescimento.  

Aij=[ (Eij
t
-Êij

t
) - (Eij

0
-Êij

0
) ](eij-ei)         (4) 

Ao se introduzir a parcela (𝑬𝒊𝒋
𝒕 − Ê𝒊𝒋

𝒕 )(𝒆𝒊𝒋 − 𝒆𝒊) no efeito alocação proposto por Esteban-

Marquillas e mantendo-se a identidade do método estrutural-diferencial, o efeito competitivo (𝐷"𝑖𝑗) 

ficará determinado: 

Eij
0(ei-e)+Êij

0
(eij-ei)+ (Eij

0
-Êij

0
) (eij-ei)=Eij

0(ei-e)+Dij
"
+[Eij

t
- Êij

t
- (Eij

0
-Êij

0
) ](eij-ei)   (5) 

Reordenando as parcelas da equação e substituindo-as, a fim de manter a identidade do 

método, o feito competitivo competitivo (𝐷𝑖𝑗
" ) de Herzog e Olsen ficará assim determinado: 

Dij
"
=(2Eij

0
-Eij

t
+Êij

t
-Êij

0
)(eij-ei)          (6) 

No Quadro 1, resumem-se as definições possíveis que o efeito alocação pode obter, dada a 

modificação proposta por Herzong e Olsen (1979) ao método estrutural-diferencial.  

 

Quadro 01: Efeito alocação e componentes modificados 

 Componentes 

Definição Efeito alocação Especialização 
Vantagem 

competitiva 

Desvantagem competitiva 

especializada 
- + - 

Desvantagem competitiva não 

especializada 
+ - - 

Vantagem competitiva não 

especializada 
- - + 

Vantagem competitiva 

especializada 
+ + + 

Fonte: Herzong e Olsen (1979). 

 

O cálculo da variação líquida total, com base nas correções realizadas por Herzog e Olsen, 

será obtido com base nos efeitos proporcional original mais o efeito competitivo modificado e o efeito 

alocação modificado.  
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VLT=Pij+Dij

"
+Aij           (7) 

Havendo explicado todos os passos utilizados na análise econômica pelo referido método, 

o próximo passo será a caracterização da região em análise e apresentar os resultados de sua 

aplicação para a economia da mesorregião Centro-Sul cearense frente ao Estado do Ceará, 

analisando separadamente os efeitos proporcional, competitivo e alocação e a variação líquida total 

por setores. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO EM ANÁLISE 

 

A mesorregião Centro-Sul cearense é uma das 7 (sete) mesorregiões do estado brasileiro 

do Ceará, inserida no semiárido nordestino e ocupando quase 10 mil quilômetros quadrados, estes 

divididos entre 14 municípios: Antonina do Norte, Baixio, Cariús, Cedro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, 

Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Quixelô, Tarrafas, Umari e Várzea Alegre, com densidade 

demográfica média de 36,29hab/km² como pode ser observado na tabela 1.  

 

Tabela 01: Área territorial e densidade demográfica da Mesorregião Centro-Sul cearense. 

Município 
Semiárid

o 

Área da unidade territorial 

2015 (km²) 

Densidade demográfica 2010 

(hab/km²) 

Antonina do Norte Sim 260,10 26,85 

Baixio Sim 146,43 41,15 

Cariús Sim 1061,80 17,49 

Cedro Sim 725,80 33,79 

Icó Sim 1872,00 34,97 

Iguatu Sim 1029,21 93,76 

Ipaumirim Sim 275,16 43,86 

Jucás Sim 937,19 25,40 

Lavras da 

Mangabeira 
Sim 947,97 32,80 

Orós Sim 576,27 37,12 

Quixelô Sim 559,56 26,81 

Tarrafas Sim 454,39 19,61 

Umari Sim 263,93 28,59 

Várzea Alegre Sim 835,71 45,99 

Total - 9945,53 508,19 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IPECE, 2015. 

 

De acordo com estimativas feitas pelo Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), a região é habitada por 387.939 mil pessoas8, como pode ser visto na tabela 2, o que 

representa 4,33% da população do Estado. Observa-se que três municípios - Iguatu, Icó e Várzea 

Alegre - correspondem a 54% da população da região. 

  

                                                             
 
8 Dados referentes a estimativa do IBGE para 2016. 
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Tabela 02: Aspectos da população da Mesorregião Centro-Sul cearense. 

Município 
População 

Estimada 2016 

População Relativa à 

Região (%) 

População Relativa ao 

Estado (%) 

Taxa de 

Urbanização 

Antonina do 

Norte 
7253 1,87 0,08 71,58 

Baixio 6214 1,60 0,07 54,83 

Cariús 18807 4,85 0,21 44,76 

Cedro 25038 6,45 0,28 61,81 

Icó 67345 17,36 0,75 46,54 

Iguatu 102013 26,30 1,14 77,34 

Ipaumirim 12327 3,18 0,14 59,40 

Jucás 24540 6,33 0,27 59,44 

Lavras da 

Mangabeira 
31359 8,08 0,35 58,32 

Orós 21342 5,50 0,24 74,91 

Quixelô 14903 3,84 0,17 32,86 

Tarrafas 8875 2,29 0,10 29,45 

Umari 7668 1,98 0,09 51,93 

Várzea 

Alegre 
40255 10,38 0,45 62,17 

Total 387939 100,00 4,33 56,10 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IPECE, 2015. 

 

A taxa de urbanização média da região é de 56,10, ou seja, mais de 56% da população 

dessa região vivem em zona urbana. Os municípios que apresentam maior grau de urbanização 

são Iguatu, Orós e Antonina do Norte. As menores taxas de urbanização são verificadas nos 

municípios de Tarrafas, Quixelô e Cariús. 

A tabela a seguir mostra, ainda, que o PIB da mesorregião em 2012 era superior a 2 bilhões 

de reais, representando pouco mais de 2% do PIB estadual. Destaca-se que o PIB de Iguatu era o 

maior da Região, respondendo por mais de 40% do PIB regional, por outro lado, o município de 

Baixio tinha o menor PIB.  
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Tabela 03: Indicadores de desenvolvimento social e econômico. 

Município 
IDM - 

2012 

IDS9-R – 

2009 

PIB a Preço de 

Mercado (R$1.000) 

 PIB Per Capita 

(R$) 

Antonina do 

Norte 
25,56 0,510 32585 

 
4618 

Baixio 19,81 0,470 27448  4520 

Cariús 21,88 0,445 70979  3819 

Cedro 27,21 0,470 117037  4753 

Icó 19,29 0,456 317608  4820 

Iguatu 43,46 0,504 881128  8978 

Ipaumirim 22,22 0,401 56073  4642 

Jucás 31,31 0,505 107837  4496 

Lavras da 

Mangabeira 
22,05 0,463 133781 

 
4305 

Orós 24,20 0,482 116724  5482 

Quixelô 17,02 0,637 57750  3873 

Tarrafas 12,80 0,495 35230  3974 

Umari 13,00 0,420 30371  4016 

Várzea 

Alegre 
26,08 0,524 176654 

 
4535 

Total - - 2.161.205.000  4773,64 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IPECE, 2015. 

 

A disparidade existente dos índices de desenvolvimento juntamente com a concentração do 

PIB regional no município de Iguatu, acima analisados, são indícios de que existem consideráveis 

diferenças sociais e econômicas entre os municípios da mesorregião Centro-Sul cearense. 

Tal diferença pode ser verificada no PIB per capita dos municípios, sendo que enquanto os 

municípios de Iguatu e Orós ultrapassam os 5 mil reais de PIB per capita a média da Região é 

abaixo dos 5 mil, tendo com pior município nesse item, Cariús.  

 

4 APLICAÇÃO DO MÉTODO SHIFT-SHARE À MESORREGIÃO CENTRO-SUL CEARENSE 

 

O método Shift-Share permite reconhecer se a região estudada está ou não especializando-

se em setores dinâmicos em âmbito estadual – estrutural – e também quais os setores cresce mais 

na mesorregião do que no estado, seja ela dinâmica ou não – diferencial. Conforme Gonçalves 

Junior e Galete (2010, p.158), a dessemelhança entre o crescimento efetivo de uma região e seu 

crescimento teórico dá-se de dois fatores: estrutural10 e o diferencial11. 

Para analisarmos a mesorregião Centro-Sul cearense frente ao estado do Ceará fez-se uso 

de dados do emprego por subdivisões, selecionados a partir dos setores de Indústria de 

                                                             
9 Para uma leitura mais perscrutada: RODRIGUES, Maria Cecilia Prates. O índice de desenvolvimento 
social (IDS). Revista Conjuntura Econômica 
10 Variação de produtividade, padrões de consumo e progresso tecnológico.  
11 Vantagens locacionais, qualidade de mão-de-obra, mercado interno e recursos naturais. 
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Transformação, Comércio, Administração pública e Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca12, 

da RAIS de 2006/2015. A tabela 4 apresenta os resultados da aplicação do método shift-share 

adaptado por Herzog e Olsen (1977). 

 

Tabela 04: Resultados da aplicação do método Shift-Share na mesorregião Centro-Sul cearense 

2006/2015 

Subsetores CNAE 2.0 
Efeito 

estrutural 

Efeito 

diferencial 

Efeito 

alocação 
VLT 

Agricultura, pecuária e serviços relacionados -36,85 12,19 127,66 103,00 

Fabricação de produtos alimentícios -49,82 2,24 -0,72 -48,29 

Fabricação de produtos têxteis -14,48 -29,08 42,92 -0,63 

Confecção de artigos de vestuário e 

acessórios 
-20,18 230,89 -115,97 94,73 

Preparação de couros e fabricação de 

artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados 

-359,08 181,19 50,16 -127,73 

Fabricação de produtos de madeira -27,22 -21,16 4,67 -43,71 

Impressão e reprodução de gravações 19,77 -63,45 30,99 -12,69 

Fabricação de produtos químicos -9,62 -1030,07 1262,36 222,66 

Fabricação de produtos de borracha e de 

material plástico 
-15,04 -1054,04 1248,77 179,68 

Fabricação de produtos de minerais não-

metálicos 
115,04 -180,28 23,00 -42,24 

Metalurgia 1,92 425,75 -416,57 11,11 

Fabricação de produtos de metal, exceto 

máquinas e equipamentos 
-27,30 -289,00 506,04 189,73 

Fabricação de máquinas e equipamentos 11,60 -30,89 11,74 -7,55 

Fabricação de móveis -19,48 26,11 16,76 23,38 

Fabricação de produtos diversos 11,77 3,75 26,88 42,39 

Manutenção, reparação e instalação de 

máquinas e equipamentos 
13,79 -215,40 204,38 2,76 

Comércio por atacado, exceto veículos 

automotores e motocicletas 
156,94 166,90 -85,17 238,68 

Comércio Varejista 1412,23 233,28 18,61 1664,12 

Administração pública, defesa e seguridade 

social 
-1708,35 -2094,22 42,05 -3760,52 

TOTAL -544,37 -3725,31 2998,56 -1271,13 

Fonte: Elaborado a partir de dados da RAIS 2006/2015 

 

De acordo com Carvalho (1979), quando uma parte significativa da produção de uma região 

provier de setores com baixa taxa de crescimento em termos nacionais, o componente estrutural 

dessa região será negativo. Souza (2009) corroborando com Simões (2004 e 2005) destaca que o 

efeito estrutural nos mostra os efeitos da variação de produtividade, padrões de consumo, progresso 

                                                             
12 Uma pesquisa preliminar foi feita para selecionar, dos grandes setores do IBGE, aqueles que apresentam 
vantagem competitiva especializada, para posteriormente trabalhar-se com subsetores CNAE 2.0. 
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tecnológico, etc. onde regiões que se especializam em setores mais dinâmicos tendem a crescer 

mais que a média e apresenta variação estrutural positiva.  

O efeito diferencial – ou competitivo – total foi negativo (-3725,31) para a mesorregião 

Centro-Sul cearense, o que indica que os subsetores nessa mesorregião cresceram a uma taxa 

média inferior à taxa média do estado. Os setores que mais contribuíram para o resultado negativo 

foram: Administração pública, defesa e seguridade social (-2094,22); Fabricação de produtos de 

borracha e de material plástico (-1054,04) e Fabricação de produtos químicos (-1030,07). 

As investigações feitas a partir do efeito alocação só tem sentido pela decomposição de seus 

elementos, conforme os parâmetros estabelecidos pelo quadro 1, considerando a especialização e 

a vantagem competitiva da região comparando com o estado do Ceará. A tabela 5 explicita os 

resultados desta análise, onde a classificação pode ser definida como: Vantagem Competitiva 

Especializada (VCE); Desvantagem Competitiva Especializada (DCE); Vantagem Competitiva não 

Especializada (VCNE); Desvantagem Competitiva não Especializada (DCNE). 

 

Tabela 05: Efeito alocação e seus elementos para a mesorregião Centro-Sul cearense 

Subsetores CNAE 2.0 
Efeito 

Alocação 
Especialização 

Vantagem 

competitiva 
Definição 

Agricultura, pecuária e serviços 

relacionados 
+ + + VCE 

Fabricação de produtos alimentícios - - + VCNE 

Fabricação de produtos têxteis + + + VCE 

Confecção de artigos de vestuário e 

acessórios 
- - + VCNE 

Preparação de couros e fabricação de 

artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados 

+ + + VCE 

Fabricação de produtos de madeira + - - DCNE 

Impressão e reprodução de gravações + - - DCNE 

Fabricação de produtos químicos + + + VCE 

Fabricação de produtos de borracha e de 

material plástico 
+ + + VCE 

Fabricação de produtos de minerais não-

metálicos 
+ - - DCNE 

Metalurgia - - + VCNE 

Fabricação de produtos de metal, exceto 

máquinas e equipamentos 
+ + + VCE 

Fabricação de máquinas e equipamentos + - - DCNE 

Fabricação de móveis + + + VCE 

Fabricação de produtos diversos + + + VCE 

Manutenção, reparação e instalação de 

máquinas e equipamentos 
+ - - DCNE 

Comércio por atacado, exceto veículos 

automotores e motocicletas 
- - + VCNE 

Comércio Varejista + + + VCE 
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Administração pública, defesa e 

seguridade social 
+ - - DCNE 

Fonte: elaborado a partir de dados da RAIS/MTE 2006/2015 

 

Após feita as devidas manipulações algébricas obtêm-se os resultados referentes ao efeito 

alocação e suas parcelas para a mesorregião Centro-Sul cearense 2006/2015. Constata-se que a 

região apresentou vantagem competitiva especializada nos setores de Agricultura, pecuária e 

serviços relacionados; Fabricação de produtos têxteis; Preparação de couros e fabricação de 

artefatos de couro, artigos para viagem e calçados; Fabricação de produtos químicos; Fabricação 

de produtos de borracha e de material plástico; Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas 

e equipamentos; Fabricação de móveis; Fabricação de produtos diversos; Comércio varejista. Isso 

mostra que o Centro-sul cearense é especializado nos setores mencionados e que estes setores 

crescem mais na região que no estado.  

A mesorregião apresentou também desvantagem competitiva não especializada em alguns 

setores como Fabricação de produtos de madeira; Impressão e reprodução de gravações; 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos; Fabricação de máquinas e equipamentos; 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, Administração pública, defesa 

e seguridade social. Com isso, a área estudada não é especializada nestes setores o que acarreta 

num crescimento menor na região do que no estado. 

Na região revela-se ainda alguns setores com vantagem competitiva não especializada, 

dado que a mesorregião não se especializou em setores não dinâmicos como Fabricação de 

produtos alimentícios; Confecção de artigos de vestuário e acessórios; Metalurgia; Comércio por 

atacado, exceto veículos automotores e motocicletas. 

A variação Líquida Total para a mesorregião Centro-Sul cearense entre os anos de 2006 e 

2015 foi negativa (-1271,13), ocasionada principalmente pelo setor de Administração pública, 

defesa e seguridade social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados do modelo utilizado indicaram que a mesorregião Centro-sul cearense 

apresentou variação liquida total negativa, ou seja, perdeu empregos líquidos interperíodos. Os 

setores que mais influenciaram para esse resultado foram: administração pública, defesa e 

seguridade social e Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem 

e calçados. 

O efeito estrutural da região foi negativo, indicando que a região se especializou em setores 

menos dinâmicos os quais tendem a crescer menos que a média. Na região, os setores que 

cresceram mais que a economia cearense foram: impressão e reprodução de gravações; fabricação 

de produtos de minerais não-metálicos; metalurgia; fabricação de máquinas e equipamentos; 

fabricação de produtos diversos; manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 

e comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas.  

Ao analisarmos o efeito diferencial, ver-se que ele também foi negativo, indicando que na 

região existem setores que crescem a taxas inferiores ao crescimento desses em nível estadual. 

Isto foi observado principalmente nos setores de administração pública; fabricação de produtos 

químicos e fabricação de borracha e de material plástico. 

O efeito alocação nos mostra que a mesorregião é especializada em setores que apresentam 

melhores vantagens competitivas. A aplicação das modificações de Esteban-Marquillas nos 
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apontou que o dinamismo da região por sua vez engloba os setores: Agricultura, pecuária e serviços 

relacionados; fabricação de produtos têxteis; preparação de couro e fabricação de artefatos de 

coura, artigos para viagem e calçados; fabricação de produtos químicos; fabricação de produtos e 

de material plástico; fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; fabricação 

de móveis; fabricação de produtos diversos e comércio varejista. 

Estudos futuros poderiam analisar mais detalhadamente a composição dos setores que 

apresentaram efeitos estruturais e diferenciais positivos ou negativos, visando definir políticas de 

incentivos e investimentos para a mesorregião Centro-sul cearense, possibilitando assim 

maximizarem a taxa de crescimento econômico em função do dinamismo da região. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BONELLI, R. Ensaios sobre política econômica e industrialização no Brasil. Rio de Janeiro: 

Senai-DN/DITEC/DPEA, 1996. 

 

BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego: Relações anual de Informações Sociais – RAIS. 

Disponível em bi.mte.gov.br/bgcaged/ 

 

CARNEIRO, R. N. Produção do espaço e circuitos de fluxos da indústria têxtil de São Bento-

PB: Do meio técnico ao meio técnico científico – informacional. 2006. 138f. Dissertação (Mestrado 

em geografia)- centro de filosofia e ciências humanas, universidade federal de Pernambuco, Recife 

(2006). 

 

CARVALHO, L.W.R. Uma aplicação de método estrutural-diferencial para análise do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, 

v.33, n.3, p.413-440, jul./set. 1979. 

 

ESTEBAN-MARQUILLAS, J. M. Shift-share analysis revisited. Regional anda Urban Economics, 

v. 2. nº 3, p. 249-261, 1972. 

 

GONÇALVES JUNIOR, C. A.; GALETE, R. A. O método estrutural-diferencial: aplicação da 

adaptação de Herzong e Olsen para a microrregião de Maringá frente à economia paranaense 

1994/2008. Informe Gepec: Revista de Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Toledo, v. 

14, n. 2, p.129-148, jun./dez. 2010. Semestral. 

 

HADDAD, P.R. (Org). Economia regional: teorias e métodos de análise. Fortaleza: Banco do 

Nordeste do Brasil, 1989. 

 

HERZOG, H. W. & OSLEN, R. J. Shift-share analysis revisited: the allocation effect and the 

stability of regional structure. Journal of Regional Science, v. 17, nº3, o. 441-454, 1977. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base de Dados: IBGE Cidade@. Disponível 

em www.ibge.gov.br 

 

PEREIRA, André da S. A economia do estado do Rio de Janeiro: ontem e hoje. Teoria 

e Evidência Econômica. Passo Fundo, n.5, p.177-206, maio 1995. 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

99 
 

__________. A dinâmica de crescimento da economia do Estado do Rio de Janeiro: 1850-

1990. Porto Alegre, 1996. Dissertação (Mestrado) - CPGE/Ufrgs. 

 

__________. O método estrutural-diferencial e suas reformulações. Teoria e Evidência 

Econômica. Passo Fundo, n.9, p.91-104, maio 1997. 

 

PERROUX, François. A Economia do século XX. Porto: Herder, 1967.  

 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil. Disponível em www.ipea.gov.br 

 

SIMÕES, R. Projeto: Diretrizes para formulação de políticas de desenvolvimento regional e 

de ordenação do território brasileiro. Relatório: Síntese e Reflexão Teórica. Universidade 

Federal de Minas Gerais. Faculdade de Ciências Econômicas. Centro de Desenvolvimento e 

Planejamento Regional CEDEPLAR, 2004. 

 

SIMÕES, R.F. Métodos de análise regional e urbana: diagnóstico aplicado ao planejamento. 

Belo Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, 2005, 31p. (Texto para discussão, 259).  

 

SOUZA, Nali J. Estrutura espacial da indústria gaúcha: 1975-1979. Perspectiva Econômica, 

São Leopoldo, v.11, n.34, p.39-100, 1981. 

 

SOUZA, N. R. Regiões-chave na integração econômica regional. Análise Econômica, Porto 

Alegre: FCE/UFRGS, ano 14, nº25 e 26, p. 16-24, mar/set. 1996. 

 

SOUZA, N. R. Desenvolvimento Regional. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

STIWELL, F.J.B. Regional growth and structural adaptation. Urban Studies, v.6, p.162-178, 

1969. 

 

  



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

100 
7. O RIO GRANDE DO NORTE (RN) DIVIDIDO: UM ESTUDO DA POLARIZAÇÃO NA REGIÃO 

NORDESTE 

 

Maria das Candeias Silveira de Morais 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - PLANDITES/UERN 

Email: candeiasmorais.ce@gmail.com 

Emanoel Marcio Nunes 

Faculdade do Estado do Maranhão -FACEM 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -UERN 

E-mail: emanoelnunes@uern.br 

Joseney Rodrigues de Queiroz Dantas 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - PLANDITES/UERN 

E-mail: joseneyqueiroz.uern@gmail.com 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo compreender os impactos da influência das metrópoles regionais, 

Fortaleza (CE) e Recife (PE), no Estado do Rio Grande do Norte. Para entender essa polarização foram 

tomados como base os estudos ‘Região de Influência das Cidades (REGICs)’ do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em suas quatro edições, a primeira 1967 e a mais atual em 2007. Estes 

documentos evidenciaram que a polarização, ou seja, uma força de atração divide o Estado do Rio Grande 

do Norte, em duas áreas, cada uma sendo influenciada por uma metrópole diferente. Para compreender 

teoricamente esse fato, foram estudados vários autores, dentre os quais destacamos Moreira (1979), Andrade 

(1987), Furtado (2003), em uma ampla literatura que envolve, entre outras, as teorias do desenvolvimento, o 

que permitiu assim caracterizar a pesquisa como bibliográfica, analisando ainda dados secundários. 

Percebeu-se que este fenômeno é extensivo dentro do período abordado e que a polarização tornou a região 

dividida, pela influência ao mesmo tempo de duas capitais diferentes: Fortaleza, no Ceara e Recife, em 

Pernambuco o que retrata uma situação de oportunidades em espaços geográficos diferentes. 

Palavras-chave: Polarização; Rio Grande do Norte; regiões de influência; metrópoles; REGIC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

            O presente trabalho tem como objetivo compreender os impactos da influência das metrópoles 

regionais, Fortaleza (CE) e Recife (PE), no Estado do Rio Grande do Norte. Evidencia-se o 

fenômeno da polarização, que teve no processo de desenvolvimento vivido na Região Nordeste, 

um dos motivos para a sua manifestação, cujo resultado foi revelado no documento Região de 

Influência das Cidades (REGIC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

culminou no redesenho das regiões ampliadas de articulação urbana. 

Procurou-se demonstrar, em que momentos e, por quais condições isso se tornou possível, 

por meio de uma exposição teórica sucinta sobre os contextos que contribuíram e contribuem para 

essas dinâmicas de polarização e influências, na realidade das duas capitais. A teoria da 

polarização levanta vários elementos que contribuem para o surgimento de pólos. Dentre estes, 

podem ser citados a acessibilidade viária, as potencialidades econômicas locais, as estruturas 

existentes, entre outras. 

            O artigo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica exploratória, com enfoque 

qualitativo, a partir de dados secundários, analisados a luz de diferentes concepções teóricas sobre 

o assunto, tendo por base autores que tratam sobre desenvolvimento regional e os pólos de 

crescimento e desenvolvimento, tais como, Moreira (1979), Andrade (1987), Furtado (2003), entre 

mailto:candeiasmorais.ce@gmail.com
mailto:emanoelnunes@uern.br
mailto:joseneyqueiroz.uern@gmail.com
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outros. Explorando com base nestes autores as teorias de Perroux, para compreensão dos 

conceitos de “pólos”, discorrendo dos pólos de crescimento aos pólos de desenvolvimento. 

            Percebeu-se a necessidade de um estudo sobre as Teorias do Desenvolvimento Regional, 

sobre o processo de industrialização no Brasil, sobretudo da região Nordeste, visto que foi um dos 

momentos, em que estas teorias mais tiveram espaço, sendo constantemente evidenciadas nas 

metodologias do IBGE, ainda um estudo sobre as duas metrópoles regionais citadas, finalizando 

com o caso do RN, dividido em duas áreas, cada uma influenciada diretamente por uma dessas 

capitais. 

 Este artigo se encontra estruturado em seções que discorrem sobre as Teorias do 

Desenvolvimento Regional, trazendo a teoria da polarização ao contexto brasileiro; algumas 

questões sobre a industrialização no Brasil e, por fim, a seção que irá tratar das áreas de influência, 

enfocando o Rio Grande do Norte (RN) e sua relação com as metrópoles Fortaleza e Recife. 

 

2 COMPREENDENDO AS TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 Dentre as Teorias do Desenvolvimento Regional é considerável as que abordam a Teoria da 

Localização Industrial (NORTH, 1977), cujo foco reside no espaço e na distância, no contexto da 

vida econômica. Sua preocupação é definir os modelos de localização da produção, de forma a 

minimizar os custos de transporte, pela quantificação dos custos decorrentes da produção, pela 

localização da empresa em um determinado local e o lucro (LIMA; SIMÕES, 2009). 

 Já outra corrente traz a Teoria dos Pólos de Crescimento, de Francois Perroux (1967), a 

Teoria da Causação Circular Cumulativa, de Gunnar Myrdal (1972) e a Teoria dos Efeitos de 

Encadeamento, de Albert O. Hirschman (1961). Para eles, o desenvolvimento regional seria 

consequência da localização das empresas, pela interdependência setorial, considerando assim, os 

elementos que contribuem para a estrutura produtiva (comerciais e tecnológicos). 

 A indústria motriz é a precursora e se caracteriza pela modernidade, separação dos fatores 

de produção, concentração de capitais, decomposição de tarefas e mecanização. Seu dinamismo 

e necessidade de demandas, por sua vez, leva ao surgimento das indústrias complementares e 

satélites, com o propósito de abastecer a indústria motriz. São as que mais cedo do que as outras 

se desenvolvem e, cujas taxas de crescimento são sempre maiores, até mesmo, do que do produto 

da economia nacional. Tem a capacidade de impulsionar o desenvolvimento das outras indústrias, 

que são conhecidas como ‘movidas’ (WILTGEN, 1991). 

 Assim, o conjunto de um pólo industrial, com a presença das estruturas citadas constituem 

o pólo de crescimento, que ainda vem a gerar outras estruturas, tanto de produção, quanto de 

aglomeração urbana e, consequentemente, de serviços públicos e coletivos demandados pela 

urbanização. Estas informações levam a compreender que todas essas estruturas resultam no 

surgimento das metrópoles. 

 Esse contexto também leva a integração dos mercados regionais, ampliando a sua área de 

abrangência. A teoria de Myrdall explica esse fenômeno, como que processual. Sobre o 

pensamento de Myrdall, Wiltgen (1991, p. 35) discorre que, 

 

Uma vez desencadeado o processo de crescimento, as economias internas e 

externas crescentes mantêm a continuidade do crescimento, em detrimento de 

outras regiões, caracterizando-se um processo acumulativo. Os meios pelos quais 

o processo acumulativo se desenvolve são a migração e os movimentos de capital 
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e de bens e serviços. Esses movimentos produzem tanto "efeitos regressivos" 

quanto "propulsores" sobre as demais regiões (WILTGEN, 1991, p. 35). 

 

 As considerações de Wiltgen trazem alguns elementos resultantes do processo de 

crescimento, que são a atração de recursos humanos e financeiros, bem como a circulação de bens 

e serviços, resultantes da existência destes recursos. Ainda tem os efeitos decorrentes sobre as 

demais regiões, que na maioria das vezes é de propulsão, dinamizando a economia, pelas 

oportunidades de negócios e de empregos. Esse movimento dinâmico que leva ao 

desencadeamento das estruturas que ajudam a compor o pólo de crescimento ocorrem devido aos 

efeitos desse movimento econômico. Eles são definidos, conforme Wiltgen (1991) em economias 

de escala, economias de localização e economias de urbanização. Estes conceitos vão explicar o 

surgimento das regiões ampliadas de articulação urbana. 

 Azzoni (1986) substitui o termo “economias de aglomeração”, por “economias de 

regionalização”, incorporando, além dos elementos da configuração anterior, economias do 

complexo industrial e economias de regionalização. Para Wiltgen (1991), a aglomeração deixa de 

ser a cidade e passa a ser a região. 

 

2.1 A teoria da polarização aplicada ao contexto brasileiro: a formação industrial do Brasil e 

o fortalecimento das metrópoles regionais do Nordeste 

 

A presença da teoria da polarização no Brasil se fez sentir, por meio da industrialização. Esta 

se destacou como uma marca forte da integração no país. Jesus; Spinola (2015) asseveram que 

ela foi bastante utilizada, sobretudo, no período da ditadura militar, que esse momento foi carregado 

de críticas, por se considerar que os pólos resultassem num espaço concentrador de renda, no 

processo de promoção do desenvolvimento regional. Neste ínterim, o IBGE foi o órgão que 

concebeu este construto ao propor os termos: regiões homogêneas, polarizadas e regiões-

programa, quando realizava a revisão da Divisão do Brasil, proposta no Plano Decenal de 

Desenvolvimento Econômico e Social, em 1966 (IBGE, 1967). 

A desconcentração no processo de desenvolvimento regional teve a característica de 

descobrir potencialidades em várias regiões do país. Fez surgir então, um espaço permeado de 

influências, sendo que estas diretamente de certos Estados a outros, ou entre partes de Estados, 

reforçando a existência de regiões de interesse direto e complementar. Estes espaços são os pólos. 

Cada um tem em torno de si uma área de influência interligada pelos nós, pelas estruturas de 

transportes e comunicação. Numa descrição geral, identificou-se a existência e seguinte hierarquia 

entre os pólos (ANDRADE, 1987, p. 70). 

 

Quadro 01: Hierarquia entre os pólos. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Andrade (1987). 

Locais

Sub-regionais

Regionais

Macrorregionais

Nacionais

Internacionais
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Já no âmbito nacional, o REGIC (IBGE, 2008) construiu uma outra metodologia baseada em 

função de gestão, ligações e articulações entre as cidades, sendo que seu foco reside 

especificamente na rede urbana brasileira, por ser a área mais dinâmica de um município. Nesse 

contexto, a divisão nacional tem a seguinte estrutura: Metrópoles - Grande Metrópole Nacional; 

Metrópole Nacional e Metrópole; Capital Regional (A, B; C); Centro Sub-Regional (A; B); Centro de 

Zona (A; B); Centro Local. 

Aplicando essa teoria no contexto nacional, identifica-se a existência de uma hierarquia, 

assim definida, segundo o REGIC (IBGE, 2008): 1 Grande Metrópole Nacional – São Paulo; 2 

Metrópoles Nacionais – Rio de Janeiro e Brasília; 9 Metropolitanos Regionais (Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Recife, Belém, Manaus e Goiânia). 

Ao longo do estudo será evidenciada a influência da Grande Metrópole Nacional em todo o 

país, ao longo do tempo, conforme frisa Andrade (1987, p. 64). “[...] a região Sudeste do Brasil e, 

mais intensamente, São Paulo é, em escala latino-americana, um autêntico pólo regional, de vez 

que exerce grande influência sobre todo o território brasileiro [...].” No entanto, este artigo, tem como 

foco as metrópoles Fortaleza e Recife localizadas na região Nordeste que, por meio de um processo 

polarizador, agregam as suas áreas de influência, dividindo entre elas, o Estado do RN. 

Após a Segunda Guerra Mundial o Brasil apresentava uma população de mais de 40 

milhões. Crescia o entendimento da necessidade de o país passar de agrícola para industrial. O 

cenário pós-guerra favorecia a isso. “A mão de obra barata, o mercado interno em expansão, as 

elevadas taxas alfandegárias e as garantias e vantagens concedidas aos capitais estrangeiros [...] 

(ANDRADE, 1987, p. 91).” Além do mais, o continente europeu ficou totalmente devastado, 

inviabilizando a exportação de produtos industrializados (FURTADO, 2003). O Brasil, por meio do 

Estado, teve que incrementar o seu parque industrial e realizar a conhecida industrialização, por 

substituição de importação, principalmente devido a imigração, que provocou um grande aumento 

de consumidores, resultando na necessidade de produzir bens de consumo para a população 

(MOREIRA, 1979; FURTADO, 2003). 

No tocante a região Nordeste, a formação histórica dá conta de um processo ativo, utilizado 

para processamento do produto nacional e dependente de Portugal. Olinda, fundada em 1537, foi 

o primeiro centro urbano e se constituiu num pólo de crescimento junto com o porto do Recife. Sua 

importância espacial, social e econômica fez com que outros núcleos urbanos do Norte e Nordeste 

fossem durante muito tempo suas subsidiárias, especificamente, as capitais das novas capitanias: 

João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís e Belém (ANDRADE, 1987; FURTADO, 2003). 

A industrialização nos moldes recentes, dentro do processo de desenvolvimento do 

Nordeste, segundo Moreira (1979) se deu significativamente pela intervenção do Estado, por meio 

de políticas públicas hídricas, agrícolas e, principalmente a industrial, que levou a formação de 

metrópoles, dentre estas, Fortaleza e Recife. Tudo isso teve o impulso da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

 O IIII Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste, da SUDENE 

estabeleceu algumas considerações no tocante a industrialização no Nordeste, a partir dos pólos 

de crescimento da região. Andrade (1987) lembra que a metodologia chave foi, identificar os pólos 

de crescimento da região de atuação da SUDENE, “[...] de cada um dos Estados nordestinos, que 

seriam consideradas áreas prioritárias para a alocação de recursos, e aproveitar vantagens 

locacionais, particularmente ligados aos recursos naturais (ANDRADE, 1987, p. 104-105).” 

A SUDENE visionou as estruturas e aglomerados já existentes, como exemplo, o pólo 

Petrolina-Juazeiro, que tinha uma localização privilegiada, por serem cidades cortadas pelo Rio São 
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Francisco, o que lhes conferia um dinamismo econômico, com base na agricultura irrigada. Estudos 

identificaram pólos macrorregionais polarizados para a região Sudeste, em particular para São 

Paulo. Assim, foram percebidos os pólos Fortaleza e Recife (ANDRADE, 1987). 

 O IBGE denomina estes locais como, Regiões Ampliadas de Articulação Urbana. A Grande 

Metrópole Nacional é referenciada em todos os espaços. Andrade (1987) lembra também a relação 

de complementaridade entre as regiões, justificando o fluxo de mercadorias e de pessoas, de bens 

e de serviços. 

Os Estados do Ceará e Pernambuco viveram nos últimos anos um intenso desenvolvimento, 

notadamente industrial. Por meio de incentivos fiscais, mão de obra barata, várias indústrias do 

Centro-Sul, bem como multinacionais se instalaram nestes Estados, que ainda gozam de uma 

excelente localização estratégica para a exportação da produção. Tomando como exemplo o 

quesito mão de obra ocupada, as pesquisas revelam que na região Nordeste uma parte desta se 

polariza na própria região, pela instalação de filiais de empresas nacionais ou internacionais ou vai 

para o eixo econômico Sul-Sudeste (IBGE, 2014, p. 98). 

 No Nordeste acontecia nos idos da década de 50, a construção da Hidrelétrica do São 

Francisco, em Pernambuco. O Banco do Nordeste com sede em Fortaleza é criado em 1953 e 

sempre representou um importante instrumento de fomento. A professora Clementino (1995, p. 

252), relata que “A exigência de uma renovação tecnológica no parque industrial nordestino era fato 

inquestionável nos anos 50.” Isto se deu entre reveses e mudanças nos planos iniciais, em que, o 

capital barato promovido pela SUDENE atraiu a indústria nacional para ampliar seu parque industrial 

às regiões incentivadas, no caso, o Nordeste. 

Com a SUDENE, a partir de 1959 e os incentivos a importação de equipamentos industriais 

e agrícolas, a região vive um momento de desenvolvimento. A larga experiência dos empresários 

do Centro Sul os impulsionava para o Nordeste. Assim, viabilizou a entrada de atividades bancárias 

e indústrias, hotéis, lojas de departamento, indústrias de cimento, de azulejos e cerâmica, usinas 

siderúrgicas (OLIVEIRA, 1993). 

A partir dos anos 60, o Ceará, como os demais Estados do Nordeste sofreu o que Almeida 

(2012) denomina de “[...] indução industrial, transformando a região numa produtora de bens 

intermediários (ALMEIDA, 2012, p. 11)”. O autor ainda lembra que os setores tradicionais, têxtil e 

alimentício, seguiram nesse processo expansivo. Neste período o Estado do Ceará, recebeu o 

terceiro maior volume de investimentos da SUDENE, no processo de formação do III Pólo Industrial 

do Nordeste, atrás de Pernambuco e Bahia. Assim, se deu a modernização do parque industrial 

cearense, segundo Almeida (2012, p. 14), “[...] consolidando antigas vocações, além de contribuir 

para a diversificação de setores tradicionais e o surgimento de setores dinâmicos [...]”. 

 

3 ÁREAS DE INFLUÊNCIA, O RN E SUA RELAÇÃO COM AS METRÓPOLES FORTALEZA E 

RECIFE 

 

De acordo com o IBGE, em sua última edição do REGIC 2007 (IBGE, 2008), foram 

identificadas no Brasil 14 (quatorze) redes urbanas comandadas pelas metrópoles, também 

denominadas como Regiões Ampliadas de Articulação Urbana.  Segundo o IBGE, as redes são 

diferenciadas em termos de abrangência, organização e complexidade, sendo que apresentam uma 

característica peculiar, a interpenetração, se definindo esta, “[...] devidas à ocorrência de vinculação 

a mais de um centro, resultando em dupla ou tripla inserção na rede. Em relação ao primeiro nível 

das redes, [...] Natal, nas redes comandadas por Recife e Fortaleza [...] REGIC 2007 (IBGE, 2008, 
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p. 13).” Justifica o IBGE que tais capitais “[...] reproduzem, em uma dimensão menor, o círculo 

virtuoso de concentração, destacado no tocante à hierarquia mais elevada (IBGE, 2014, p. 98).” 

É nesse contexto que estão situadas as metrópoles Fortaleza e Recife, numa situação 

peculiar. Seus Estados geograficamente separados pelo Estado do RN, suprem as demandas que 

emergem da população deste, gerando um importante fluxo, que ao longo do tempo, vem se 

firmando com mais evidencia. É o que pode ser descrito como uma relação de hierarquia e/ou 

dependência. Caracterizam-se como fatores de atração, diretamente influenciando o Estado do RN, 

questões como oferta diversificada de produtos e serviços, estabelecimento de empresas, logo, 

oferta de empregos, ampla variedade de serviços nas áreas de saúde e educação. O REGIC aborda 

a situação das capitais citadas, ao longo do tempo, especificando como elas tem se comportado no 

contexto de região e país. 

A figura 1 dá uma visão mais exata da atuação das metrópoles regionais Fortaleza (CE) e 

Recife (PE) sobre o Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 01: Regiões Ampliadas de Articulação Urbana das Metrópoles Fortaleza (CE) e Recife 

(PE). 

 

 
 

Fonte: Adaptada pela autora, com base no mapa do REGIC 2007, IBGE (2008). 

 

 Desde a primeira tentativa de elaboração do REGIC, ainda sob a denominação de divisão 

territorial em espaços homogêneos e espaços polarizados, houveram mudanças significativas na 

dinâmica nacional. Várias configurações e reconfigurações foram feitas, tendo em vista que as 

transformações operadas nas áreas econômicas, sociais, políticas demandaram diferentes recortes 

de polarização, de estruturação, em virtude de mudanças estruturais e estruturantes ocorridas 

dentro das regiões e entre elas. Um exemplo de destaque a ser enunciado é, 

 

Nas redes mais consolidadas, as transformações são mais restritas, e 

sublinham o crescente comando das capitais estaduais. Recife tem sua 

região de influência reduzida, perdendo a área do sul do Piauí, assumida por 

Teresina, e passando a dividir a rede de Natal com Fortaleza. O alcance da 

rede de Fortaleza amplia-se tanto a leste, pela rede de Natal, como pela 

expansão das redes de São Luís e de Teresina, que continuam a integrar 

aquela rede (IBGE, 2013, p. 18). 

 

 O que retrata a situação atual é o que se encontra no REGIC sobre as regiões de influência, 

abaixo destacadas as duas metrópoles parte deste estudo.  
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A rede de Fortaleza, a terceira maior em população do País (11,2%) [...] 

Abrange os Estados do Ceará, Piauí e Maranhão e compartilha a área do 

Rio Grande do Norte com Recife [...] A rede urbana de Recife é a quarta 

maior em população do País [...] Abrange os Estados do Pernambuco, 

Paraíba e Alagoas, além do Rio Grande do Norte (dividido com Fortaleza) 

(IBGE, 2008, p. 14). 

 

O quadro representativo do Nordeste no REGIC (1967) apresentava uma situação bastante 

particular. As duas metrópoles evidenciadas apresentam uma caracterização similar, de economia 

agrícola, tendo maior destaque o algodão e a cana de açúcar. Os setores de comunicação e 

rodoviários já se apresentavam em expansão. A indústria quase sempre se restringia ao 

beneficiamento de produtos primários. O que representa um nível mais avançado tem sido a 

presença de portos, para exportação dos subprodutos do algodão e da cana de açúcar. Recife 

apresentava uma distinção visto o comércio atacadista e produtos especializados, ao lado de uma 

indústria se intensificando nas áreas (química, mecânica, material de transporte, bebidas, etc), além 

dos têxteis, setor açucareiro e minerais não metálicos, situação um pouco semelhante a de 

Fortaleza (REGIC, 1967). 

 Caracteriza-se, portanto, que tais capitais apresentam múltiplas vinculações, de acordo com 

a metodologia do REGIC, em que, para tais situações “[...] suas relações de busca por bens e 

serviços e gestão apontam para vinculações fortemente divididas entre mais de um município 

(IBGE, 2013, p. 17).” No caso em estudo, a metodologia do IBGE afirma sobre a questão da área 

de influência, que à metrópole se ligam todos os municípios imediatamente superiores a ela, na 

linha hierárquica da classificação.  

 Tomando especificamente o caso do RN verifica-se uma dinâmica de relações 

compartilhadas entre esse Estado e as metrópoles de Fortaleza e Recife. No REGIC (1967), é 

demonstrado que a metrópole Fortaleza influencia alguns municípios do RN, sobretudo na parte 

oeste potiguar, conforme, figura 02, (traçado mais forte), embora seja influenciada integralmente 

pela metrópole Recife, figura 03 (traçado mais forte). É um caso bem específico, retratando a 

situação das divisas, que de alguma forma sofre reflexo da região vizinha, com maior dinamicidade, 

sobretudo pelo fluxo de bens e serviços. No entanto, todo o RN é influenciado pela metrópole Recife. 

 Essas relações de influência pelos Estados vizinhos, Ceará e Pernambuco, reflete os 

resultados dos investimentos realizados pela SUDENE, especialmente, nas capitais Fortaleza e 

Recife. Destaca-se os incentivos e a industrialização, consequência, por um lado, das estratégias 

de integração do mercado nacional, conforme exposto na parte teórica. 
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Figura 02: Esboço Preliminar da Divisão do 

Brasil em Espaços Homogêneos e Espaços 

Polarizados, Fortaleza (CE).

 

Figura 03: Esboço Preliminar da Divisão do 

Brasil em Espaços Homogêneos e Espaços 

Polarizados, Recife (PE).

 

Fonte: IBGE, (1967). Fonte: IBGE, (1967). 

 

Já a partir do REGIC (IBGE,1987), a área do RN se amplia consideravelmente a 165 

municípios influenciados pela metrópole Recife e 55 municípios potiguares, para a área de influência 

de Fortaleza, sendo que vários municípios têm ao mesmo tempo dupla influência. 

Esse novo quadro, figuras 04 e 05, demonstra que a metrópole Fortaleza aumenta seu grau 

de importância, estendendo sua região de influência. É nesse período que o Estado do Ceará, com 

o terceiro maior volume de recursos da SUDENE, por meio do projeto III Pólo Industrial do Nordeste 

dá início ao Parque Industrial Cearense. Tais quadros vão apresentar essa disparidade de recursos, 

visto que Pernambuco recebeu o montante maior, o que retrata que o desenvolvimento do Estado 

estava se dando expansivamente, por isso ele não perde espaço significativo. 

 

Figura 04: Região de Influência de 

Fortaleza (CE).

 

Figura 05: Região de Influência de Recife 

(PE).

 
 

Fonte: REGIC (IBGE, 1987). Fonte: REGIC (IBGE, 1987). 

 

No REGIC 1993 (IBGE, 2000), figuras 06 e 07, a área de influência de Recife em relação 

aos municípios potiguares é reduzida para 135, enquanto para Fortaleza, embora, visualmente se 

perceba que a área de abrangência se estenda ao RN, o REGIC não dispôs os dados completos. 
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Figura 06: Redes de Lugares Centrais e 

Área de Atuação de Fortaleza (CE) 

 
 

Figura 07: Redes de Lugares Centrais e 

Área de Atuação de Recife (PE) 

 

Fonte: IBGE (2000). Fonte: IBGE (2000). 

 

No REGIC 2007 (IBGE, 2008), o RN fica matematicamente dividido com as metrópoles 

Fortaleza e Recife, ambos com 144 municípios na sua área de influência, permanecendo a dinâmica 

compartilhada de influência, conforme, figuras 08 e 09. Denota uma situação de equilíbrio e de grau 

de importância equivalente. 

Da parte do Ceará, os fatores que vão muito fortemente contribuir são as políticas de 

eletrificação do Estado, a criação do Banco do Estado do Ceará (BEC) e o I Distrito Industrial, da 

Companhia Docas do Ceará, onde o projeto de mudanças dos governos estaduais refletem o 

desenvolvimento do Estado, extensivo as regiões metropolitanas e interior. Somente a capital 

Fortaleza, respondia em 2006 por 56,75% da industrialização do Ceará (ALMEIDA, 2012). 

Este processo de desenvolvimento, no entanto, não se consolidaria, se não fossem atitudes 

e estratégias que romperiam com os modelos impostos. “O tipo de administração implantada no 

Ceara, tornou-se emblemático para o País. [...] permitiu durante a estabilidade econômica do Plano 

Real (1994) uma posição vantajosa na competição por investimentos produtivos (ALMEIDA, 2012, 

p. 18).”  

Este cenário, segundo Almeida (2012) propiciou um ciclo virtuoso de crescimento no Estado, 

de onde o setor de logística foi um dos principais a viverem esse momento. 

 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, a da Companhia Siderúrgica do 

Pecém – CSP, a ferrovia Transnordestina, além do projeto de integração de bacias 

– Cinturão das Águas, [...], do Cinturão Digital [...] a presença de grupo de 

investidores estrangeiros, notadamente europeus (portugueses e espanhóis) 

(ALMEIDA, 2012, p. 20). 

 

Vários outros fatores que potencializaram a região, estão descritos na parte teórica, no 

tocante as metrópoles regionais e a industrialização no Nordeste. 
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Figura 08: Região de 

Influência de Fortaleza (CE)

 

Figura 09: Região de Influência de Recife 

(PE) 

 

Fonte: IBGE (2008). Fonte: IBGE (2008). 

 

Esta exposição demonstra, por um lado o poder atrativo que estas metrópoles têm, por outro, 

o fato de o Estado do Rio Grande do Norte ser influenciado ao mesmo tempo, por duas delas, denota 

a ausência de elementos necessários a população, que diante disto, vão buscar nas metrópoles 

citadas. 

De acordo com as pesquisas realizadas sobre o desenvolvimento das metrópoles Fortaleza 

e Recife e, a partir das informações sobre o RN abstrai-se que se trata de uma zona de 

complementaridades, que se dá de modo mais enfático no fluxo de bens e serviços, na logística 

industrial, num processo de escoamento da produção, de serviços públicos de gestão federal e 

empresarial, extremamente qualificados. Trata-se de uma relação que, embora hierarquizada, não 

foge ao caráter de trocas, onde municípios vizinhos na linha das divisas interestaduais agem 

mutuamente, mantendo entre elas um fluxo considerável, não havendo uma divisão de importância, 

que as tornem competitivas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Este artigo se propôs a demonstrar o fenômeno da polarização, levando em conta a situação 

do Estado do RN, localizada geograficamente entre duas metrópoles regionais, Fortaleza e Recife, 

ao mesmo tempo em que recebe influência destas. 

 Analisando diversos documentos, principalmente, aqueles resultantes das pesquisas e 

estudos do IBGE, percebeu-se um rol de mudanças ao longo do tempo, na questão da abrangência 

ou retração das áreas de influência, que só se justificam, por meio de uma dinâmica, que se assenta 

mais fortemente nas questões econômicas. 

 Compreende-se desse trabalho, que a aplicação da teoria da polarização no contexto do 

Estado do RN expõe um movimento de consequências, do qual os autores denominam de virtuoso, 

visto um encadeamento progressivo, fruto de uma dinâmica vivida na região Nordeste, com grande 

força pós SUDENE, se mantendo, mesmo diante dos reveses nacionais e internacionais, que 

refletem em todos os lugares do mundo. 

 A polarização está evidenciada com força. Esta, não significa que uma é dependente da 

outra. A influência é uma questão de oportunidades e localização geográfica. Aquela que as oferece 

mais tende a se sobrepor, principalmente se ela mantiver essa condição, sobretudo, no âmbito da 

diversificação. 
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 Conclui-se da pesquisa, que a polarização é uma situação, necessária, que se manifesta 

planejadamente, ou não e, que contribui para o fortalecimento da economia, dinamizando os 

espaços e, criando novas oportunidades nos mais variados campos da administração pública, da 

urbanização, levando a um encadeamento que tende a fazer desenvolver ainda mais as regiões 

polarizada, tendo para isso a contribuição da região influenciada. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, H. M. Práticas espaciais, gestão seletiva e o desenvolvimento territorial no Ceará. 

XV Encontro de Ciências Sociais Aplicadas do Norte e Nordeste Pré-Alas Brasil. 04 a 07 de 

setembro de 2012, UFPI, Teresina-PI. 

 

ANDRADE, M. C. Espaço, polarização e desenvolvimento: uma introdução à economia regional. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

AZZONI, C. R. (1986). Indústria e reversão da polarização no Brasil. São Paulo, USP/IPE. 

 

CLEMENTINO, M. L. M. Economia e Urbanização: O Rio Grande do Norte nos anos 70. 

UFRN/CCHLA, Natal, 1995. 

 

FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. 32. ed. São Paulo: Companhia Editoral Nacional, 

2003. 

 

HIRSCHMAN, A. Estratégia do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 

1961. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esboço Preliminar da Divisão do Brasil em 

Espaços Homogêneos e Espaços Polarizados. Conselho Nacional de Geografia – Divisão de 

Geografia. Janeiro de 1967. Disponível em: 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv13895_v2.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2016. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esboço Preliminar da Divisão do Brasil em 

Espaços Polarizados. Conselho Nacional de Geografia – Divisão de Geografia. Janeiro de 1967. 

Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv13895_v2.pdf>. Acesso em: 23 

jul. 2016. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regiões de Influência das Cidades. Rio de 

Janeiro: IBGE, 1987. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regiões de Influência das Cidades 1993. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2000. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regiões de Influência das Cidades 2007. 

Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv13895_v2.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv13895_v2.pdf


 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

111 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Divisão Urbano-Regional. Diretoria de 

Geociência. Coordenação de Geografia, 2013. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Divisão Urbano-Regional: procedimentos 

operacionais. Diretoria de Geociência. Coordenação de Geografia, 2013. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Gestão do Território 2014.  Diretoria de 

Geociências, Coordenação de Geografia. Redes e Fluxos do Território. Rio de Janeiro, 2014. 

 

JESUS. J. A.; SPINOLA, N. D. Seis décadas da teoria dos polos de crescimento: revisitando 

Perroux. In: Revista de Desenvolvimento Econômico (RDE) - Ano XVII – N. 2 - Dezembro de 

2015 - Salvador, BA – p. 935 – 952. 

 

LIMA, A. C. C.; SIMÕES, R. F. Teorias do desenvolvimento regional e suas implicações de 

política econômica no pós-guerra: o caso do Brasil. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2009. 

 

MOREIRA, R. O Nordeste Brasileiro: uma política regional de industrialização. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1979. 

 

MYRDALL. G.. Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas. 3. ed. Editora Saga: Rio de 

Janeiro, 1972. 

 

NORTH, D. C. Teoria da localização e crescimento econômico regional. In: SCHWARTZMAN, J. 

Economia regional: textos escolhidos. Cedeplar, Belo Horizonte, 1977. 

 

OLIVEIRA, F. Elegia para uma re(li)gião: SUDENE, Nordeste. Planejamento e Conflito de Classes. 

6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 

 

PERROUX, F. (1967). A Economia do século XX. Lisboa: Herder, 1967. 

 

WILTGEN, R. S. Notas sobre polarização e desigualdades regionais. In: Ensaios FEE, Porto Alegre, 

12 (2): 532-539, 1991. 

 

 

 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Planejamento, políticas 

públicas e gestão do 

território no Semiárido 
 

Coordenadores: 

 

João Batista de Freitas (UERN)  

Miguel Henrique da Cunha Filho (UERN) 

Rosalvo Nobre Carneiro (UERN) 

  



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

113 

8. A APLICAÇÃO DA LEI DE FOMENTO E COLABORAÇÃO NOS PROGRAMAS DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO SEMIÁRIDO 

  

Arleide Meylan 
Universidade Federal Rural do Semiárido  

E-mail: arleide.meylan@ufersa.edu.br 
 

 

Resumo: O presente texto faz uma reflexão sobre a construção do marco regulatório de parcerias entre as 

organizações da sociedade civil e o poder público, regulamentado através da lei de fomento e colaboração, 

Lei Federal nº 13.019/2014, ao passo que discorre, também, sobre o direito à moradia no ordenamento 

brasileiro, em especial, sobre o instrumento da regularização fundiária, regulamentado através da Lei Federal 

nº 11.977/2009 e, por consequência, traz à tona  a perspectiva de viabilização de parcerias entre o poder 

público e a sociedade civil organizada, no sentido de impulsionar a mudança do sistema atual, otimizando os 

resultados de regularização fundiária urbana e fomentando a participação da sociedade civil organizada na 

gestão do planejamento urbano, em vista da necessidade de instrumentos mais eficientes de controle social, 

inclusive no planejamento do território urbano, como bem demonstra a experiência de regularização fundiária 

instituída através do programa Acesso à Terra Urbanizada promovido pela Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido em parceria com os Ministérios da Educação e das Cidades na mesorregião potiguar do semiárido 

nordestino, que, guardando-se as devidas especificações, vem elucidar essa perspectiva, demonstrando a 

inter-relação entre os regulamentos e institutos em estudo. Sendo assim, a aplicação da Lei Federal nº 

13.019/2014 na implementação de políticas públicas urbanísticas, se justifica plenamente, sobretudo, em 

programas de regularização fundiária, pois tem como base os preceitos constitucionais da gestão democrática 

e da participação popular. 

Palavras-chave: lei de fomento e colaboração; regularização fundiária; planejamento urbano; gestão 

democrática; semiárido. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente texto faz uma análise sobre a regulação das parcerias entre as Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) e o poder público, discorrendo sobre aspectos em torno do chamado 

terceiro setor, de forma que, expõe a questão designativa adotada no Brasil para entidades sem 

fins lucrativos, analisando, especialmente, a importância da ação dos novos atores sociais através 

dessas organizações na implementação de políticas públicas, inclusive, urbanísticas, e 

conclamando a relevância da identidade coletiva e de ações coletivas, para a realização de práticas 

sociais de interesse público no Brasil, principalmente, ante o quadro de atuação da sociedade civil 

evidenciado no país, a partir da Constituição Federal de 1988. 

Explana dessa forma, como a regulação das parcerias entre as Organizações da Sociedade 

Civil e o poder público em atuação nas políticas públicas urbanísticas, sobretudo em programas de 

regularização fundiária, busca permitir a otimização dos resultados, através da transparência na 

gestão do planejamento urbano e do fortalecimento institucional da sociedade civil organizada, 

tendo em vista o sistema de regras jurídicas das parcerias instituído a partir da Lei nº 13.019/201413 

(lei de fomento e colaboração) no Brasil e sob os auspícios dos princípios da gestão democrática e 

da participação social.  

A atuação dos atores sociais para a implementação de políticas públicas, consubstancia-se 

na democracia participativa de intervir na construção de uma sociedade inclusiva e que atende às 

próprias demandas, viabilizando mecanismos multidisciplinares de enfrentamento de dificuldades 

                                                             
13 BRASIL. Lei Federal nº 13.019/2014, sofreu alterações pela lei 13.204/2015. 
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que emergem em todos os âmbitos. E mais, a questão se baseia na possibilidade de aplicação da 

lei de fomento e colaboração, através da mobilização da sociedade civil organizada para a 

consecução de políticas públicas no âmbito dos municípios, através de ações organizadas em prol 

do coletivo, inclusive ao tratar da aplicação da Lei Federal nº 11.977/200914. 

Em vista disso, reconhece-se que a consolidação da regularização fundiária no ordenamento 

jurídico no Brasil, ainda enfrenta inúmeros desafios, principalmente, ao se tratar da qualidade e da 

efetividade dos instrumentos previstos em prol das políticas públicas urbanísticas, ora pela falta de 

regulação no sistema regional ou local, ora pela dissonância entre os regimes vigentes, que 

conduzem à necessidade de incentivos que possibilite a aplicação da lei no planejamento urbano. 

Mais ainda, esse procedimento se inicia através, também, do aprimoramento do meio jurídico 

e institucional relacionado às Organizações da Sociedade Civil e suas relações com o Estado, em 

prol do enlaçamento entre os segmentos políticos e entes representantes da sociedade civil. Para 

tanto, tenciona-se analisar o processo de construção da Lei nº 13.019/2014, que é o regime jurídico 

de regulação das parcerias das organizações da sociedade civil com o poder público sob a 

perspectiva, também, de políticas de planejamento urbano. 

Por fim, delineia-se uma perspectiva de que a regulação das parcerias entre as 

Organizações da Sociedade Civil e o poder público, em atuação nas políticas públicas, pode 

representar a consolidação do princípio da gestão democrática, diretriz que marca, também, a 

efetivação dos instrumentos jurídico-urbanísticos na consecução do instituto da regularização 

fundiária de forma democrática, podendo ser aplicado no contexto dos municípios do Semiárido. 

 

2 A CONSTRUÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DE PARCERIAS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL E O PODER PÚBLICO 

 

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) têm atuado de forma cada vez mais 

proeminente em atividades de interesse público, por meio de parcerias com a Administração 

Pública, quadro esse que cresceu bastante, sobretudo a partir da Constituição Federal Brasileira de 

1988, em vista da previsão constitucional consubstanciada na diretriz de participação social e de 

gestão democrática, conferindo às organizações, competência e fortalecimento para ações na área 

de execução de políticas públicas. 

É válido ressaltar, que se constatou que as relações entre o Estado e as OSCs, de fato, 

apresentaram uma manifesta precariedade jurídica e institucional, obrigando o poder público a se 

debruçar sobre uma agenda política que analisasse, a princípio, o próprio perfil das entidades sem 

fins lucrativos, assim como, das próprias Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), sobretudo, porque envolviam, não só a questão das concessões de vantagens tributárias, 

mas sua atuação no fomento público e, ainda, as formas de controle dessa atuação. (RIBEIRO, 

2013, p. 8)  

 

A definição de agenda é, por vezes, descrita como o processo pelo qual as 

demandas de vários grupos da população são traduzidas em itens que os governos 

consideram para a ação. Essa definição está intimamente ligada com a ideia de que 

a criação de políticas públicas é orientada principalmente pelas ações de atores 

                                                             
14 BRASIL. Lei Federal nº 11.977/2009A lei 11.977/2009 foi alterada pelas leis n° 12.424, de 16 de junho de 
2011 (originada da Medida Provisória nº 514, de 1º.12.2010), e nº 12.722, de 3 de outubro de 2012 (originada 
da Medida Provisória nº 570, de 14.5.2012). Esta última, na verdade, tinha como objetivo precípuo alterar a 
lei 10.836/2004 que trata do bolsa família, mas previu também alterações esparsas na lei 11.977. 
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não-governamentais, às quais os gestores do governo reagem. (XUN et al., 2014, 

p.30) 

 

No mesmo sentido, a sociedade civil organizada através das organizações e dos 

movimentos sociais buscaram estimular o Estado a fortalecer as diretrizes da gestão democrática e 

do controle social, em vista da atuação das organizações civis em diversos ramos das políticas 

públicas, o que foi evidenciado através do relatório final da CPI das ONGs em 2010, onde se 

reconheceu a relevância da participação de entidades sem fins lucrativos nas contratações com o 

Estado, indicando, também, a existência de entraves graves nessas relações. Problemas esses que 

foram descritos da seguinte forma: 

 

O problema recorrente de falta de regulação, fiscalização e controle precisa ser 
tratado urgentemente para que em poucos anos não sejamos surpreendidos por 
novas denúncias graves de uso indevido do dinheiro público por ONGs a justificar a 
criação de uma outra Comissão Parlamentar de Inquérito. A solução para esses 
problemas passa pela edição de uma lei, em sentido estrito, disciplinando as 
parcerias firmadas entre Estado e entidades privadas sem fins lucrativos. (Relatório 
Final da CPI das ONGs, 2010, p.8)  

 

Criou-se uma plataforma de articulação com  o propósito precípuo de se aperfeiçoar o 

ambiente institucional e jurídico envolvendo as parcerias da sociedade civil organizada com o 

governo e através do Decreto nº 7.568/2011, um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) foi 

constituído, cujos fins foram de: “avaliar, rever e propor aperfeiçoamentos na legislação federal que 

rege a parceria entre Estado e Organizações da Sociedade Civil”, de composição paritária, pois 

envolvia tanto órgãos do governo federal, como também, cerca de 14 organizações da sociedade 

civil de cunho nacional, para que as propostas pudessem ser analisadas de forma dialógica. 

(Secretaria-Geral da Presidência da República, 2014, p.35) 

A orientação para o desenvolvimento da agenda a partir desse projeto permitiu a formulação 

de uma minuta de lei, cujo relatório15 trouxe subsídios para a construção dos projetos de lei que 

passaram a embasar o regime jurídico como um marco regulatório das OSCs, representado, 

posteriormente pela Lei nº 13.019/2014.  

Observa Dagnino (2004, p.95): 

 

O processo de construção democrática enfrenta hoje no Brasil um dilema cujas 

raízes estão na existência de uma confluência perversa entre dois processos 

políticos distintos. De um lado, um processo de alargamento da democracia, que se 

expressa na criação de espaços públicos e na crescente participação da sociedade 

civil nos processos de discussão e de tomada de decisão relacionados com as 

questões e políticas públicas (TEIXEIRA, DAGNINO E SILVA, 2002). O marco 

formal desse processo é a Constituição de 1988, que consagrou o princípio de 

participação da sociedade civil.  

 

Os avanços na dimensão normativa nessa seara passam a ser guiados por princípios da 

própria gestão pública e a participação social, a autonomia das organizações e o fortalecimento da 

sociedade civil, já implantados como bases principiológicas da Administração Pública, criam um 

                                                             
15 Relatório Final do Grupo de Trabalho Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, 2012, 22 
p. Disponível em: < http://www.abong.org.br/final/download/OBSERVATORIO.pdf> Acesso em: 30 de set. 
2016. 

http://www.abong.org.br/final/download/OBSERVATORIO.pdf
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panorama favorável à aproximação da gestão pública com a sociedade civil organizada no Brasil. 

Da mesma forma, a alicerce das organizações da sociedade civil encontra abrigo na garantia de 

liberdade de associação para fins lícitos, na auto-organização e não-interferência estatal, princípios 

estes presentes na Constituição Federal de 198816, que conjeturam, por sua vez, o direito à 

liberdade de reunião e associação pacíficos da Declaração dos Direitos Humanos17. 

Carvalho Netto (2003, p. 18) aponta: 

 

[...] Na sociedade moderna, complexa e plural, todos esses aspectos já referidos 
têm a ver diretamente com o papel encomendado às leis, desde o seu processo de 
elaboração até a sua aplicação, pois somente um ordenamento jurídico 
principiológico, constituído por normas gerais e abstratas que passaram pelo crivo 
democrático da aceitabilidade de todos os afetados, ou seja, por um processo 
legislativo democrático, é capaz de transformar a legalidade em produtora de 
legitimidade. [...] 

 

A Lei 13.019/2014 trouxe um arcabouço que prevê o planejamento e a gestão administrativa, 

a seleção e a celebração, a execução, o monitoramento e a avaliação e, por fim, a prestação de 

contas, como fases imprescindíveis para estabelecer um processo legítimo, inclusive através do 

plano de trabalho, ferramenta obrigatória para a parceria, além da designação de gestor público, 

pela administração, com poderes de monitoramento e avaliação, atribuindo uma maior capacidade 

institucional para o planejamento, a gestão e o acompanhamento das parcerias. 

O Chamamento público é outra ferramenta prevista na lei de fomento e colaboração que 

vem contribuir para a transparência do processo de seleção de entidades com fins colaborativos na 

gestão e implementação de políticas públicas, o que vem coadunar perfeitamente com os propósitos 

singulares do sistema urbanístico. 

Naturalmente que, cabe ao Estado, em todas as esferas, sobretudo, local, o dever de definir 

as regras e os padrões porque devem passar as atuações privadas no interesse público, sobretudo 

nos projetos de regularização fundiária de interesse social, de forma que as normas imponham os 

controles interno e externo no âmbito das organizações da sociedade civil, sem afastar a autonomia 

de cada entidade, e permitindo que a protagonista maior dessas relações, a sociedade possa 

efetivamente estar bem representada. 

Nesse sentido é o entendimento de Carvalho Netto (2003, p. 21): 

 

O espaço do privado ressurge agora como uma dimensão e constitutiva do espaço 

público, necessariamente integrado pela sociedade civil organizada, capaz de 

controlar e zelar pela manutenção do caráter público do próprio Estado, sempre 

passível de ser privatizado quando, em nome do alegado interesse de todos, se 

desrespeitarem diferenças privadas constitucionalmente asseguradas como 

condição básica da igualdade pública da cidadania plural de uma sociedade 

complexa. 

 

 

                                                             
16 A Constituição Federal reserva cinco incisos do artigo 5º para tratar do direito de associação, consistindo 
estes dispositivos nas bases constitucionais das associações de fins não econômicos. Além disso, o artigo 50 
da Constituição Federal de 1988 abriga os princípios quanto à liberdade de reunião e de associação, existindo 
também as limitações quanto à finalidade, que está subordinada a propósito lícito e pacífico. 
17 Artigo 20 da Declaração dos Direitos do Homem: Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e 
associação pacificas; 2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Disponível em: < 
http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/sc/scdh/parte2/xxx/20.htm> Acesso em: 25 de ago. 2016. 

http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/sc/scdh/parte2/xxx/20.htm
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3 A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

Em vista da segregação socioespacial e da exclusão social nos espaços urbanos, o instituto 

da regularização fundiária de interesse social é estabelecido pela legislação infraconstitucional 

brasileira, como mais um instrumento jurídico, direcionado a possibilitar a efetivação dos princípios 

norteadores da política urbana brasileira, também estabelecidos constitucionalmente, como o da 

função social da propriedade e da cidade, e por assim dizer, da dignidade humana. 

A relevância do propósito desse instituto associado ao direito à cidade sustentável, não se 

restringe apenas à titularidade de bens imóveis, mas, antes disso, marca a premissa maior e 

integrativa para o pleno desenvolvimento socioeconômico, através de outros elementos que 

motivam a atuação dos agentes públicos na concretização da inclusão social. 

Dessa forma, esse instrumento alcança uma projeção do direito de propriedade, contrariando 

as bases do direito à propriedade privada de cunho individualista e absoluto. Ademais, estabelece 

uma discussão mais aprofundada sobre o envolvimento entre o poder público e a própria sociedade, 

de maneira que se busque efetivar, através do tratamento mais adequado do sistema jurídico e 

institucional sobre o tema em questão, propostas capazes de apaziguar as desigualdades sociais 

e, portanto, promover a inclusão social.  

É nesse sentido que o estudo procura analisar a regularização fundiária de interesse social 

e o processo regulatório estatal, em busca dos fundamentos legais que embasem práticas adotadas 

e evidenciadas para se efetivar tal instrumento e, consequentemente, a aplicação do regime jurídico 

de parcerias na implementação do instituto nas comunidades. 

A Lei Federal nº 11.977/2009, que trata do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e 

da regularização fundiária foi elaborada com mecanismos práticos de atuação, tendo em vista a 

grande problemática da habitação no Brasil e os desafios a serem superados para a implementação 

de uma nova política urbanística. Pesa ainda que, nos municípios, os instrumentos hábeis para 

utilização desse instituto nem sempre são estabelecidos de forma apropriada ou sequer existem, 

como lei específica ou Plano Diretor, o que implica na necessidade de participação de outros atores, 

que não o Estado, em se fomentar a instituição da reforma urbana, cujo propósito maior é o de se 

estabelecer a cidade sustentável, como descrito no art. 50 da citada lei. 18 

Logra-se uma nova perspectiva de atuação do Estado junto à sociedade e em parceria com 

ela, em vistas de se proporcionar o atendimento à parcela da população de estratos sociais 

inferiores, o acesso ao direito social e humano de moradia, permitindo-se observar que essa relação 

da prestação de serviço público e privado não se dissocia mais um de outro. Mesmo porque, o 

interesse coletivo, nos dias atuais pleiteia uma atuação mais adaptada de políticas públicas voltadas 

para a habitação, inclusive, com a atuação normativa e técnica do Poder Executivo, sem o que se 

torna impossível se efetivar a política urbana local, através da regularização fundiária. 

O ordenamento jurídico brasileiro da política urbana prevê um arcabouço legal constituído de 

instrumentos jurídicos conclamando a ingerência do setor privado como um todo, sem desconsiderar, 

                                                             
18 Lei nº 11.977/09. Art. 50º A regularização fundiária poderá ser promovida pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
e pelos Municípios e também por: I - seus beneficiários, individual ou coletivamente; e II - cooperativas habitacionais, 
associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou 
outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização 
fundiária. Parágrafo único. Os legitimados previstos no caput poderão promover todos os atos necessários à regularização 
fundiária, inclusive os atos de registro. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011). 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

118 
entretanto, sua preocupação em constituir o Estado um grande protagonista, enquanto agente 

fiscalizador. 

Não se pode deixar de questionar, tanto de uma perspectiva teórica, como do ponto de 

vista prático, quais critérios regulatórios seriam mais apropriados para o reconhecimento jurídico 

e social do direito à moradia, principalmente através da regularização fundiária plena de interesse 

social. 

Na verdade, as diretrizes institucionais do sistema urbanístico consagrando a redução do 

déficit habitacional, promoção da distribuição de renda e inclusão social, ao mesmo tempo, 

dinamizando o setor da construção civil e gerando trabalho e renda, não vislumbrou uma política 

interligada que promovesse uma conexão entre a política habitacional e a fundiária,  e o instituto da 

regularização fundiária, indubitavelmente não recebeu a mesma atenção atribuída à questão de 

construção de moradia, ainda que previsto na lei, capítulo III, comprovando-se que não houve assim 

uma política que priorizasse, também, o desenvolvimento urbanístico das cidades.  

Na verdade, os quatro eixos estruturadores da política habitacional previstos no Plano 

Nacional de Habitação foram a política urbana e fundiária, os arranjos institucionais, a produção 

pela construção civil e o modelo de financiamento e subsídio sendo dirigida bastante atenção a este 

último, a própria estrutura da lei é desarticulada, posto que os capítulos são previstos 

separadamente, e quanto ao programa e matérias relativas à regularização fundiária, de maior 

impacto urbanístico nos assentamentos precários existentes, este não recebeu tanto destaque 

quanto o próprio PMCMV. (BONDUKI, 2014, p. 118) 

A questão se pousa em uma proposta que transcende a discussão sobre o papel do Estado 

e a mera participação da sociedade na formulação de políticas públicas urbanísticas, pois irradia-se 

na ideia de construção de parcerias, devidamente reguladas, entre a sociedade civil organizada e o 

poder público, vislumbrando-se a possibilidade de se superar problemas, inclusive, de cunho jurídico 

local, em benefício de grupos sociais representados, para a instrumentalização da regularização 

fundiária de interesse social.   

 

4 A APLICAÇÃO DA LEI DE FOMENTO E COLABORAÇÃO NOS PROJETOS DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

Indubitavelmente, há evidente justaposição entre as atividades públicas e privadas com o 

novo entendimento sobre a edificação de políticas, principalmente, uma vez superado o papel do 

Estado enquanto ente omisso e conivente com as forças do mercado, a partir de que, surge uma 

nova perspectiva da relação entre o Estado e a sociedade. (GONÇALVES, 2005, p. 142) 

Faz mister elucidar que o fato de uma atividade ter caráter privado, como é o caso de se 

atribuir títulos de propriedade ou de posse a determinados sujeitos, não quer dizer que não está 

ajustada à necessidade de se atender ao interesse público, até porque, no ordenamento brasileiro, 

a questão do direito de propriedade, inclusive privada, está atrelada ao princípio da sua função 

social, de onde se difunde toda uma legislação urbanística em favor de políticas públicas urbanas 

que atendam ao bem-estar social.  

E não se reduz a isso, pois a necessidade da atuação de uma pluralidade de pessoas, para 

satisfação de suas necessidades comuns, permite constatar que, a natureza de tarefas privadas de 

interesse público, não se contrapõem a “tarefas de interesse meramente privado”. (GONÇALVES, 

2005, p. 143) 

Olson (1999, p. 20) enuncia que:  
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[...] as organizações podem, portanto, desempenhar uma função importante quando há 
interesses comuns ou grupais a serem defendidos e, embora elas também sirvam a interesses 
individuais e pessoais sua função e característica básica é sua faculdade de promover interesses 
comuns de grupos de indivíduos.  

 

Sendo assim, é necessário ter-se em conta que o processo democrático de intervenção da 

sociedade através de suas organizações na implementação de políticas públicas ganha amplitude 

ao ser incorporado dentro das limitações regulatórias impostas no sistema de parcerias entre público 

e privado, impondo-se, aos entes federados, Estados e Municípios, a obrigação de constituir seus 

respectivos ordenamentos, para que haja a manifestação concreta da vontade coletiva pelo 

interesse público, sem margens para espaços lacunosos. 

Ora, quando a política urbana no Brasil, inserida na proposta de construção de um sistema 

de políticas públicas na Constituição Federal Brasileira de 1988, propugnou por um marco 

regulatório mais eficaz, permitiu a instituição de ferramentas que elevou ao status de diretriz 

constitucional o princípio da gestão democrática. 

Com isso, diversos dispositivos legais urbanísticos consolidam a ordenação da relação entre 

o público e o privado, como por exemplo o instituto das Operações Consorciadas previstas no 

Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, art. 32, que estabelece que lei específica municipal poderá, 

através do plano diretor, delimitar uma determinada área para aplicação dessas operações, com o 

fito de ordenar melhor o desenvolvimento da cidade, por meio de políticas de planejamento urbano, 

habitacional e ambiental de forma integrada, a partir de uma gestão compartilhada com a sociedade. 

No entanto, em se tratando da regularização fundiária de interesse social, essa sistemática 

jurídico-urbanística fica ainda mais apropriada, posto que, sendo um mecanismo voltado para 

população de baixa renda, demanda uma atuação substancial da própria população a ser 

favorecida.  

Maria Paula Bucci (2002, p. 241) explica que as políticas públicas são programas de ação 

governamental, apontando para a coordenação dos elementos à disposição do Estado e das 

atividades privadas, para a concretização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. 

Algumas lacunas ainda precisam ser suplantadas, tanto na Lei nº 13.019/2014, quanto na 

própria Lei nº 11.977/2009, mas acima de tudo, nas legislações internas dos entes federados. 

Esclareça-se que, por exemplo, antes de entrar em vigor, os acordos de mútua cooperação com os 

serviços sociais autônomos eram firmados por meio de convênios, fazendo mister a análise jurídica 

dos regimes fundamentados na Lei nº 13.019/201419, na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 9.637/199820.  

No entanto, a Lei de fomento e colaboração, em seu art. 3º, inciso X, ao mesmo tempo que 

admite a possibilidade de parcerias com tais entidades sob sua regência, também, as exclui 

taxativamente, embora o legislador não tenha colocado vedação às parcerias entre a administração 

pública e tais entidades, pois, apenas as reconheceu enquanto organizações da sociedade civil, 

deixando-as de fora das novas regras para as ações de fomento mediante parceria. 

Entretanto, não são apenas estes, os entraves evidenciados, porque a conclusão a que se 

poderia chegar de imediato é que as parcerias com os serviços sociais autônomos, uma vez 

                                                             
19 A Lei nº 13.019/2014 sofreu alteração pela Lei nº 13.204/2015, introduzindo o inciso X no art. 3º, que exclui 
as organizações de serviços sociais autônomos de sua regência. 
20 A Lei nº 9.637/1998 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do 
Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas 
atividades por organizações sociais, e dá outras providências. 
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excluídos dos termos da Lei nº 13.019/2014, permaneceriam regidos pelo art. 116 da Lei nº 

8.666/1993. Mas, a lei de parcerias, também, dispôs em seu art. 84 de vedação de parcerias 

firmadas através de convênios sob a regência da lei de licitações, inclusive, pelos serviços sociais 

autônomos, que são admitidos como parceiros da administração pública, embora não constem do 

rol do parágrafo único do art. 84 da lei, mas, sob a luz do art. 84-A, não podem, portanto, firmar 

convênios para esse propósito. 

Esses percalços em torno da aplicação do novo regime jurídico das parcerias entre a 

Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, não retiram do contexto do 

planejamento urbano, uma visão otimista, se se considerar, que cabe aos próprios órgãos estatais, 

a imposição de uma regulamentação adequada e que seja consonante com o novo regime. 

Tal fato fica bem evidente quando se busca experiências que refletem positivamente 

parcerias estabelecidas entre o poder público e serviços sociais autônomos, para a implementação, 

inclusive, de políticas voltadas para o desenvolvimento urbano, como no Estado do Paraná - PR, a 

entidade denominada PARANACIDADE21, instituída por Lei Estadual nº 15.211/200622, com o 

escopo característico de fomentar o desenvolvimento urbano, regional e institucional dos 

municípios, como também, de administrar os recursos e fundos financeiros destinados a esse 

propósito.   

Importante dizer que, em 2015, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1923, que postulava a inconstitucionalidade da Lei nº 

9.637/98 em sua integralidade, acolhendo parcialmente procedente o pedido formulado, admitiu a 

constitucionalidade desse modelo de gestão, consolidando o entendimento de que as parcerias 

voltadas à gestão privada de estruturas públicas se conformam plenamente aos dispositivos 

constitucionais, validando a atuação de organizações sociais através da colaboração público-

privada. 

Outra experiência que pode ser citada, diz respeito ao projeto de pesquisa e de extensão 

promovido pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) em parceria com os 

Ministérios da Educação e das Cidades e que tem como objetivo analisar a situação jurídica 

fundiária de municípios na mesorregião potiguar, como no caso dos municípios de São Miguel e 

Encanto, os quais vêm passando pelo processo de regularização fundiária urbana de interesse 

social por meio do Programa Acesso à Terra Urbanizada. 

Dessa forma, o programa assim instituído, precisou diagnosticar as áreas a serem 

submetidas ao processo de regularização, conforme enuncia Carvalho et al (2015, p. 11): 

 

Para dar início ao processo de regularização o programa realizou um diagnóstico, 
juntamente com o poder público municipal, das possíveis áreas a sofrerem 
intervenção em cada município. Na cidade de São Miguel foram selecionadas 
duas áreas de domínio municipal: Vila Tôta Barbosa e Vila Nossa Senhora de 
Guadalupe [...] 

 

                                                             
21  Serviço Social Autônomo ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDU) do Estado do Paraná. 
22 Revogou a Lei nº 11.498/96 e instituiu o PARANACIDADE com a finalidade de fomentar e executar 
atividades e serviços não exclusivos do Estado, relacionados necessariamente ao desenvolvimento regional, 
urbano e institucional dos Municípios e a administração de recursos e de fundos financeiros públicos, 
destinados ao desenvolvimento urbano, regional e institucional, em especial o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988. 
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Em seguida, tendo sido definidas as áreas afetadas, buscou-se, então, consolidar outro 

aspecto importante do projeto, que envolve o trabalho social, e nesse momento, faz-se mister o 

contato direto não só com a própria comunidade, mas, também, com as suas respectivas lideranças, 

com o propósito de se estabelecer um processo de diálogo sobre todas as ações a serem 

implementadas.  

Somente, em outro momento, passou-se à etapa de regularização da base imobiliária a ser 

regularizada “[...] com a elaboração de documentos técnicos, administrativos e jurídicos para a 

regularização da base imobiliária do assentamento irregular. Assim, é feita a sobreposição da 

situação de fato com a situação de registro[...]. (CARVALHO et al, 2015, p.11) 

O que comprova que iniciativas envolvendo outras instituições, que não o Estado para a 

promoção do desenvolvimento e da gestão das cidades, têm grandes perspectivas de permitirem a 

produção de resultados positivos. 

Evidentemente, na situação exposta acima, não se trata de organizações sociais da 

sociedade civil, como as concebidas pela lei de fomento e colaboração, mas, traduz, na prática, a 

grande possibilidade de atuação de outras entidades com o mesmo fito. 

Portanto, estratégias buscando a participação direta dos segmentos sociais é, sem dúvida, 

uma forma muito eficiente de se conseguir atingir metas por uma política pública mais democrática 

e igualitária, pois dada a capilaridade inerente a essas instituições, é de se convir que, elas 

constituem manancial de alimentação mais próximo aos anseios da sociedade, sendo fundamental 

que todos os entes federados assumam o compromisso de regulamentar suas respectivas 

legislações em conformidade com o sistema pátrio adotado. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 introduziu no sistema brasileiro uma nova 

percepção de gestão democrática e através do compartilhamento de atividades de interesse público 

com organizações da sociedade civil, a participação da sociedade civil organizada, na 

implementação de políticas públicas, passou a ser deveras atuante. 

No entanto, o contexto de irregularidades demonstradas nas relações entre poder público e 

entidades privadas exigiu que o poder público instituísse um novo regime jurídico capaz de trazer 

segurança jurídica e institucional nessa seara, editando, assim, a Lei Federal nº 13.019/2014, lei de 

fomento e colaboração, construída a partir da discussão dialógica de atores de diversos segmentos,  

trazendo, por conseguinte, um ambiente favorável às relações de parcerias do poder público com a 

sociedade civil. 

No entanto, fica evidente que toda a sistemática jurídica em torno das parcerias, apenas se 

efetiva, se os próprios entes federados se empenharem no sentido de ajustar seus respectivos 

ordenamentos às novas diretrizes da lei em questão. 

Oportuno dizer que, a lei de fomento e colaboração, busca concretizar essa perspectiva, 

introduzindo no sistema de parcerias um novo regime regulatório, e apesar de alguns espaços que 

ainda precisam ser preenchidos, um novo horizonte se projeta nesse âmbito, principalmente, porque 

toda essa regulação, não só prevê instrumentos mais apropriados, como também, coaduna com a 

legislação urbanística, merecendo destaque as ações em torno da regularização fundiária. 

Sendo assim, mister se faz apontar que o processo de instituição de um sistema mais 

transparente e democrático, envolvendo a sociedade civil organizada na tarefa de contribuir no 

planejamento e nas funções da propriedade e da cidade, devem constituir a agenda imediata das 

políticas dos Estados e dos municípios. 
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Resumo: O trabalho analisou a qualidade de vida dos beneficiários do Pronaf B, no município de Exu-PE. 

Buscou-se: mensurar o Índice de Qualidade de Vida dos Beneficiários (IQVB) e fazer um comparativo do 

IQVB nas situações antes e depois da implantação do programa. Também identificou o perfil dos beneficiários. 

Os resultados mostram que, a maioria dos beneficiários é do sexo masculino; se declaram ser o chefe da 

família: estão na faixa etária compreendida entre 31 e 50 anos; estão inseridos em uma família com até quatro 

membros e residem na unidade de produção e que grande parte dos beneficiários (41,25%) não chegou a 

concluir o ensino fundamental. Verificou-se ainda que a maioria dos beneficiários possui rendimentos 

familiares compreendidos entre 0,5 e 1,5 salários mínimos e são considerados minifundiários, já que possuem 

propriedades com até 4 ha, e estão na condição de proprietários. Em relação à qualidade de vida constatou-

se que esta apresentou uma melhoria considerável quando se compara a situação antes e depois do Pronaf. 

Sendo que na situação antes apresentou o IQVB de 0,2731, caracterizando uma baixa qualidade de vida e 

depois o IQVB passou a ser de 0,5326, estando no intervalo de média qualidade de vida, ou seja, o incremento 

no IQVB foi de 95,02%. Conclui-se que o Pronaf B juntamente com outras políticas públicas promoveram 

mudanças significativas na qualidade de vida dos seus beneficiários. 

Palavras-chave: Pronaf; Índice de Qualidade de Vida; Exu. 

. 

1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar brasileira exerceu e exerce um papel fundamental na economia 

brasileira, desde o abastecimento da sociedade como fonte geradora de alimentos, emprego e 

renda. A agricultura familiar mesmo sendo um setor muito antigo e de grande importância na 

economia brasileira sofreu e sofre muitas dificuldades. 

Fiuza (2005) destaca que nas décadas de 1940 e 1950, o processo de desenvolvimento 

brasileiro ficou amarrado devido ao processo de substituição de importação, no qual a indústria 

passou a ser o foco principal da política econômica, provocando transferência de renda para o setor 

urbano industrial, gerando desigualdades econômicas e sociais entre os meios urbano e rural.  

A partir da década de 1960, foram criados vários programas destinados ao meio rural, para 

financiamento da agricultura visando desenvolvimento rural. Entre esses, destaca-se o Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR). Mesmo assim, os produtores rurais que trabalham com suas 

famílias ficaram esquecidos.  

Nesse sentido, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2013) destaca que no 

processo de formação da economia brasileira, a grande propriedade baseada no trabalho 

assalariado recebeu os maiores estímulos da política agrícola baseada no crédito rural farto e 

mailto:lima.renatojunior@gmail.com
mailto:justowr@yahoo.com.br
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barato, à medida que o maior segmento da população rural do país, os agricultores familiares, 

permaneceu à margem dos benefícios oferecidos pelas políticas governamentais. 

 Segundo Mattei (2006), no processo de modernização da agricultura brasileira, as políticas 

públicas para o meio rural, deram privilégio para os setores mais capitalizados, e a cadeia produtiva 

das commodities destinadas ao mercado internacional, com a finalidade de amenizar os 

desequilíbrios da balança comercial do país. À medida que o setor da produção familiar  ficou à 

margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola, principalmente com relação ao crédito 

rural, aos preços mínimos e ao seguro da produção. 

 Ainda conforme Mattei (2006) pode-se dizer de uma forma geral que, até início da década 

de 1990, não houve nenhum tipo de política pública, com o objetivo de atender as necessidades 

especificamente do segmento da agricultura familiar, sendo esta, inclusive, uma definição conceitual 

imprecisa. 

Mas com fortes reinvindicações dos trabalhadores rurais, a agricultura familiar passou a fazer 

parte das políticas públicas para o meio rural. Nesse sentido, Mattei (2014) destaca que em 1996 

foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) para atender 

a uma antiga reivindicação das organizações dos trabalhadores rurais, que pretendiam políticas 

públicas destinadas a um setor dos trabalhadores familiares que sempre foram os mais fragilizados.  

 O programa foi criado com a finalidade formal de promover o desenvolvimento sustentável 

do segmento rural dos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade 

produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda. 

 Dessa forma, é necessário considerar que o PRONAF foi um dos acontecimentos mais 

marcantes na pauta das políticas públicas voltadas para o meio rural que surge com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida da população rural. Verificando a importância do programa para o 

município em questão, onde a agricultura familiar é de grande relevância, gerando produtos para o 

mercado local, emprego e renda. Justifica-se a realização deste trabalho, o qual consiste 

basicamente em realizar uma análise socioeconômica dos beneficiários, mensurar sua qualidade 

de vida, bem como fazer um comparativo da qualidade de vida dos agricultores antes e depois do 

programa.   

Além dessa seção introdutória este trabalho é composto por mais quatro seções. Sendo que 

na próxima seção é feito o referencial teórico do estudo, na terceira é descrita a metodologia do 

trabalho, na quarta seção são apresentados os resultados obtidos e por último são feitas as 

considerações finais sobre o estudo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Conceituação de Agricultura Familiar 

 

 Atualmente têm-se conceitos estabelecidos por pesquisadores e grupos técnicos, mas “no 

entanto, há que se considerar que ainda persiste no Brasil uma confusão conceitual entre agricultura 

familiar de subsistência, pequena produção e pobreza rural, que dificulta a análise das atividades e 

a elaboração de políticas de desenvolvimento rural” (GUANZIROLI; SABBATO; VIDAL, 2014, p.81). 

Segundo Moroni (2006), há pouco tempo atrás, não existia o conceito de agricultura familiar 

propriamente dito. O agricultor familiar era considerado “mini-produtor” para efeito de 

enquadramento no Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central do Brasil (BCB), e “trabalhador 

rural" para enquadramento sindical. Com relação ao conceito, está definição era muito imprecisa, 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

126 
pois a agricultura familiar era tratada de diversas formas como: pequena produção, produção 

familiar e produção de subsistência. 

Para Bittencourt e Bianchini (1996) Apud Santos e Gois (2011), agricultor familiar é todo 

aquele que a sua principal fonte de renda (mais de 80%) é a agricultura familiar e que a base da 

força de trabalho utilizada no estabelecimento é desenvolvida por membros da família. O emprego 

de terceiros é permitido temporariamente quando a atividade necessitar. No caso da contratação da 

força de trabalho permanente sendo externa à família, a mão de obra familiar deve ser igual ou 

superior a 75% do total utilizado no estabelecimento. 

Uma definição do conceito de agricultura familiar foi elaborada no âmbito do projeto de 

cooperação técnica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (INCRA/FAO, 2000) em que possui três 

características centrais: (a) a gestão da unidade produtiva, os investimentos nela realizados, é feita 

por indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento; (b) a maior parte do trabalho 

é igualmente fornecida pelos membros da família; (c) a propriedade dos meios de produção (embora 

nem sempre da terra) pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão. 

 O produtor rural entendido como agricultor familiar é aquele que pratica as atividades no 

meio rural, de acordo com o artigo 3º da Lei n° 11.326/2006, atendendo aos seguintes requisitos: 

Art. 3: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 

predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

2.2. Origens e concepções do PRONAF 

 

 No ano de 1994, o governo Itamar Franco criou o Programa de Valorização da Pequena 

Produção Rural (PROVAP), que operava basicamente com recursos provenientes do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O PROVAP seria o início da primeira 

e mais importante política pública criada dois anos mais tarde e destinada aos agricultores 

familiares. É de grande importância ressaltar que, embora o PROVAP tenha tido resultados 

pequenos do ponto de vista dos recursos aportados para os agricultores, a sua relevância na 

orientação que foi dada para a transição que ali se inicia no rumo a uma política pública diferenciada 

por categorias de produtores rurais (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). 

Já a partir de 1995, com o Governo Fernando Henrique Cardoso, o PROVAP foi reformulado, 

em seus aspectos de concepção e sua área de abrangência, mudanças essas que resultou na 

origem do PRONAF. 

O PRONAF foi criado através do Decreto Presidencial nº. 1.946, de 28 de junho de 1996, 

tendo como objetivo básico promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído 

pelos agricultores familiares, visando propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração 

de empregos, o aumento da renda e a consequente melhoria da qualidade de vida. 

Segundo Mattei et al (2007), o PRONAF vem se transformando a cada ano em uma das 

mais importantes políticas públicas que incidem sobre o meio rural brasileiro, principalmente porque 

está presente na maioria dos municípios do país, além de ter possibilitado a maior democratização 

do acesso ao crédito e a visibilidade social de um público que até então tinha diversas restrições a 

recursos.  

Alvarenga e Carvalho (2006) destacam que: 
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Nesse enfoque, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 

ganhou importância como mecanismo de desenvolvimento rural cujos fundamentos 

são a expansão da agricultura, o aumento da produção agrícola e a melhoria da 

qualidade de vida no meio rural. O programa prevê o apoio às atividades por meio 

de financiamento (crédito rural), de melhoria de infra-estrutura e de capacitação 

profissional (ALVARENGA; CARVALHO, 2006, p. 24). 

 

O programa visa o fortalecimento da agricultura familiar, mediante apoio técnico e financeiro, 

para promover o desenvolvimento rural sustentável. Nesse sentido, Schneider; Mattei; Cazella 

(2004) assinalam que: 

 

Seu objetivo geral consiste em fortalecer a capacidade produtiva da agricultura 

familiar; contribuir para a geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorar 

a qualidade de vida dos agricultores familiares. Quatro objetivos específicos 

complementam os propósitos do programa: a) ajustar as políticas públicas de 

acordo com a realidade dos agricultores familiares; b) viabilizar a infra-estrutura 

necessária à melhoria do desempenho produtivo dos agricultores familiares; c) 

elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares através do acesso 

aos novos padrões de tecnologia e de gestão social; d) estimular o acesso desses 

agricultores aos mercados de insumos e produtos (SCHNEIDER; MATTEI; 

CAZELLA, 2004, p.23). 

 

O Pronaf foi criado com o objetivo de financiar as atividades agropecuárias e não 

agropecuárias realizadas por meio da força de trabalho do produtor rural e de sua família, 

entendendo-se por atividades não agropecuárias os serviços relacionados com turismo rural, 

produção artesanal, agronegócio familiar entre outras prestações de serviço no meio rural que sejam 

compatíveis com a natureza da exploração rural e com o melhor emprego da mão de obra familiar 

(BNDES, 2015). 

Segundo Maia (2006), o PRONAF é um programa que visa apoiar o desenvolvimento rural, 

tomando como ponto de partido o fortalecimento da agricultura familiar, construindo um padrão de 

desenvolvimento sustentável para os agricultores familiares, expandindo e diversificando a 

produção, promovendo aumento dos níveis de renda, bem-estar social e melhores condições de 

vida. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo 

 

 O estudo foi realizado no município de Exu, localizado na mesorregião do Sertão 

Pernambucano, na microrregião do Araripe, como mostra a figura 1. De acordo com o IBGE (2015), 

o município é composto pelos distritos de Timorante, Tabocas, Zé Gomes e Viração. O município 

possui uma área de 1.337,5 km² e está situado a 7° 30′ 43″S de latitude e 39° 43′ 26″O, com 523 m 

de altitude. 
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Figura 01: Localização geográfica do município de Exu-PE23 

 
Fonte: Wikipédia (2015). 

 

Segundo o IBGE (2015), a população estimada em 2015 foi de 31.928. No ano de 2010 o 

município apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,576.  

O município tem clima predominantemente tropical quente semiárido, com precipitação 

anual média entre 700 mm e 900 mm, com vegetação de dominância a caatinga. 

No ano de 2012 o município tem um PIB a preços correntes de 170.553 mil reais e PIB per 

capita a preços correntes 5.411,27 reais, composto em sua maior parte pelo setor de serviços. 

Referente ao Estado de Pernambuco o rendimento nominal mensal domiciliar per capita da 

população residente em 2014 foi de R$ 802,00 (IBGE, 2015). 

3.2. Natureza dos dados e Tamanho da amostra 

 Com base em Lakatos e Marcondi (1996), as técnicas de pesquisa utilizadas são: Pesquisa 

Bibliográfica e Observação Direta Extensiva. A primeira, também conhecida como Pesquisa de 

Fontes Secundárias, consiste na utilização de bibliografia já tornada pública sobre o fenômeno a 

ser investigado. Sua maior utilidade é deixar o pesquisador a par de tudo que já foi produzido sobre 

o fenômeno. Já a última foi realizada por meio do instrumento questionário, criado para coletar 

dados primários e formado por uma série de perguntas, abrangendo aspectos que dão suporte as 

questões que se busca responder na investigação. Nesse estudo, foram utilizados dados 

primários provenientes da aplicação de questionários aplicados aos agricultores beneficiados com 

o PRONAF B no Município de Exu-PE. Ainda foram utilizados dados secundários coletados de 

publicações de livros, artigos científicos, monografias e dissertações e de alguns dos principais 

institutos de pesquisa. Entre eles, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). 

 Para determinação da amostra, empregou-se a fórmula sugerida por Fonseca e Martins 

(1996) para populações finitas através da amostragem aleatória simples: 

𝑛 =  
𝑍² .  𝑝.  𝑞.  𝑁

𝑑². (𝑁 − 1) + 𝑍².  𝑝.  𝑞
 

 

Onde:  

n = tamanho da amostra; z = abscissa da normal padrão; p = estimativa da proporção da 

característica pesquisada no universo; q = 1 – p; N = nº. total de beneficiários do PRONAF B;  

d = erro amostral. 

                                                             
23 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Exu_(Pernambuco)#/media/File:Mapa_de_Exu_(2).png 
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 De acordo com Banco do Brasil (2015), existem 485 beneficiários do PRONAF B no 

município de Exu-PE, com contratos em andamento. Considerando um erro de estimação de 10% 

(d=0,10), a abscissa da normal padrão Z=1,96, ao nível de confiança de 95% e p = q = 0,5 (na 

hipótese de se admitir o maior tamanho da amostra, já que não se conhecem as proporções 

estudadas), obteve-se um tamanho da amostra (n) igual a 80. Foram aplicados 80 questionários 

junto aos beneficiários do PRONAF B em Exu-PE. 

3.3. Análise tabular e descritiva  

 A técnica da análise descritiva foi empregada no estudo para atender ao objetivo de 

descrever as características sociais e econômicas da categoria estudada. Foram utilizados gráficos 

e tabelas de distribuição de frequências absolutas e relativas e as medidas de tendência central.  

3.4 Análise do Índice de Qualidade de Vida dos Beneficiários do PRONAF B (IQVB) 

 

Para verificar se o PRONAF está contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos 

produtores beneficiados, foi analisada a situação antes e depois da implantação do programa. Para 

isso, foi utilizado como referência o modelo desenvolvido por Fiúza (2005), que analisou a qualidade 

de vida dos beneficiários do PRONAF no município de Várzea Alegre-CE. 

 Para determinação da Qualidade de Vida foram considerados os seguintes indicadores: 

saúde; educação; habitação; aspectos sanitários; bens duráveis e lazer. As alterações dessas 

variáveis, entre os dois períodos considerados, determinarão se houve melhoria ou não na 

qualidade de vida dos beneficiários. 

Fiúza (2005) analisa que após a definição dos indicadores descritos serão atribuídos escores 

e pesos, assim os escores serão utilizados na escala crescente, atribuindo-lhes valores, que irão 

indicar o posicionamento dos beneficiários no Programa e os pesos serão ponderados através da 

opinião dos próprios beneficiários, variando de 1 a 3, onde 1 representa baixa satisfação; 2 média 

satisfação; e 3 alta satisfação. Dessa forma, os beneficiários estarão expressando a importância 

relativa de cada indicador na formação de sua qualidade de vida. 

Dessa forma, o Índice de Qualidade de Vida dos Pronafianos do Grupo B (IQVB) pode ser 

expresso algebricamente como:  

 

𝐼𝑄𝑉𝐵 =
1

𝑛
∑.

𝑛

𝑗=1

[
∑ 𝐸𝑖𝑗. 𝑃𝑖𝑗𝑚

𝑖=1

∑ 𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖 
𝑚
𝑖=1 . 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖 

] 

 A contribuição de cada indicador do Índice de Qualidade de Vida dos Pronafianos do Grupo 

B (IQVB) é obtida da seguinte forma: 

𝐶𝑖 =
∑ 𝐸𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑛

𝑗=1

∑ .𝑛
𝑗=1 (∑ 𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖 

𝑚
𝑖=1 . 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑖 )

 

Onde: 

IQVB = Índice de Qualidade de Vida dos Pronafianos do Grupo B; Eij = escore do i-ésimo indicador, 

obtido pela j-ésima família;Pij = peso do i-ésimo indicador, definido pela j-ésima família; i = 1, 2, 3, 

... , m; j = 1, 2, 3,..., n; Emaxi = escore máximo do i-ésimo indicador;  

Pmaxi = peso máximo do i-ésimo indicador;Ci = contribuição do indicador i no Índice de Qualidade 

de Vida dos Pronafianos;n = número de pronafianos do Grupo B, e m = número de indicadores.  

O Índice de Qualidade de Vida está dividido em três níveis. Compreendido no intervalo entre 

0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor será o nível de qualidade de vida dos produtores. 

Portanto, considerando esse intervalo estabelecido, serão adotados os seguintes critérios:  

a) Baixa qualidade de vida: ...................................................................0 < IQVB ≤ 0,5       
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b) Média qualidade de vida: .................................................................0,5 < IQVB ≤ 0,8        

c) Alta qualidade de vida: ....................................................................0,8 < IQVB ≤ 1,0            

 

A mudança na qualidade de vida dos beneficiários do PRONAF B foi determinada pelo 

comportamento dos resultados, ou seja, através da variação (∆) observada entre os índices de 

qualidade de vida antes e depois da implantação do programa. Essa alteração pode ser observada 

da seguinte forma: 

a) ∆ < 0: redução do nível de qualidade de vida; 

b) ∆ = 0: manutenção do nível de qualidade de vida; 

c) ∆ > 0: elevação do nível de qualidade de vida. 

3.5 Teste de diferenças de médias 

 Como foi necessário avaliar se houve ou não variação na qualidade de vida dos beneficiários 

do PRONAF B e como existe uma dependência entre as amostras de antes e após a implantação 

do programa, já que as amostras estão relacionadas aos mesmos indivíduos, devemos utilizar o 

teste T pareado. 

Segundo Hamilton (2009) o teste de diferenças de médias para observações pareadas 

(antes e depois) é definido algebricamente pela fórmula: 

 

Onde: 

d ad    ; n= número de observações; 
ds = desvio-padrão; t = é a estatística t que tem n-1 graus 

de liberdade 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1.1 Características pessoais dos beneficiários 

4.1.1.1 Sexo  

 

 Verificou-se que 61,25% dos entrevistados são pessoas do sexo masculino e 38,75% 

pertencem ao sexo feminino. A maioria de pessoas do sexo masculino também foi encontrada por 

Ferreira (2009). Esses resultados demonstram que a figura masculina ainda permanece sob o 

domínio das famílias rurais, mesmo percebendo o aumento da participação feminina. 

4.1.1.2. Estado Civil 

 O estado civil predominante é o casado, que representa 66,25% da amostra. Sendo ainda 

18,75% solteiros e 15% estão na condição de outros relacionamentos. Os dados ainda revelam que 

56,25% dos entrevistados se declaram ser o chefe da família, ao passo que 32,5% são esposas e 

11,25% são filhos. 

4.1.1.3. Faixa Etária 

 As informações sobre a idade dos beneficiários estão expressas na Tabela 1, estando 

divididas em cinco faixas etárias, constatando-se uma maior frequência de entrevistados entre 31 e 

50 anos (50 beneficiários, representando 62,50%). Resultado semelhante a esse foi encontrado no 

trabalho de Fiuza (2005) estudando os beneficiários do PRONAF B no município de Várzea Alegre 

– CE. Verificou-se que a maior parte dos beneficiários da amostra é composta por pessoas adultas 

e em idade produtiva.  

d

d n
t = 

s
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As famílias de até 2 componentes, representam 6,25% da amostra, as famílias na faixa de 

6 a 8 membros representam 5% das famílias pesquisadas e as famílias compostas de 8 a 10 

membros representam apenas 1,25%. 

 

Tabela 01: Distribuição de frequência absoluta e relativa por faixa etária dos beneficiários do 

Pronaf B no Município de Exu, 2015 

Faixa Etária (em anos) Nº de Beneficiários % 

20 ―│30 17 21,25 

30 ―│40 29 36,25 

40 ―│50 21 26,25 

50 ―│60 11 13,75 

> 60 2 2,50 

Total 80 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Ainda de acordo com a Tabela 1, constata-se que aqueles que estão na faixa etária de 31 a 

40 anos constituem a maior parte dos beneficiários (36,25%). Por outro lado, verificou-se uma menor 

frequência de beneficiários com mais de 60 anos. 

 

4.1.1.4. Tamanho da família 

 

 As informações contidas na Tabela 2 demonstram que 57,5% das famílias entrevistadas são 

formadas por até quatro componentes. Pode-se destacar que 51,25% das famílias que compõem a 

amostra, possuem a família na faixa de 2 a 4 membros, refletindo um possível planejamento familiar. 

Oliveira (2011) estudando os beneficiários do PRONAF B no município de Farias Brito – CE 

encontrou resultados que corroboram com estes. 

 

Tabela 02: Distribuição de frequência absoluta e relativa por número de membros da família dos 

beneficiários do Pronaf B no município de Exu, 2015 

Tamanho da família Nº de Beneficiários % 

0 ―│2 5 6,25 

2 ―│4 41 51,25 

4 ―│6 29 36,25 

6 ―│8 4 5,00 

  8 ―│10 1 1,25 

Total 80 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

4.1.2. Características Sociais, Educacionais e Econômicas dos Beneficiários. 

4.1.2.1. Escolaridade 

 

 As informações educacionais dos beneficiários do Pronaf B são apresentadas na Tabela 3. 

Os resultados mostram que 20% dos entrevistados são analfabetos e 41,25% dos beneficiários 

entrevistados não chegaram a concluir o ensino fundamental.  
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Tabela 03: Distribuição absoluta e relativa conforme o grau de instrução dos beneficiários do 

Pronaf B, no município de Exu, 2015 

Grau de Instrução Nº de Beneficiários % 

Analfabeto 16 20,00 

Fundamental Incompleto 17 21,25 

Fundamental Completo 11 13,75 

Médio Incompleto 13 16,25 

Médio Completo 21 26,25 

  Superior 2 2,50 

Total 80 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Constatou-se também que a maior parte dos beneficiários (26,25%) possui o ensino médio 

completo; 13,75% têm o ensino fundamental completo, 16,25% possuem o ensino médio incompleto 

e apenas 2,5% possuem ensino superior. Um resultado relevante identificado na pesquisa é que 

todas as crianças em idade escolar (entre 7 e 14 anos), frequentam a escola, mostrando uma maior 

consciência dos pais em relação à importância da educação para a formação social dos filhos, como 

também não desejam que seu modelo de vida seja refletido nos filhos. Outra possibilidade é em 

virtude do possível efeito do Bolsa Família que tem nesse quesito um dos condicionantes. Por outro 

lado, nenhum dos beneficiários responsáveis pelo domicílio continua estudando.  

 

4.1.2.3. Rendimentos Familiares 

 

 De acordo com os dados mostrados na Tabela 4, constata-se que 77,5% dos beneficiários 

entrevistados possuem uma renda familiar entre 0,5 e 1,5 salários mínimos. Ainda verifica-se que 

não existem beneficiários que possuem uma renda familiar até meio salário mínimo. 

 

Tabela 04: Distribuição absoluta e relativa segundo a renda familiar dos beneficiários do Pronaf B no 

município de Exu, 2015 

Faixa Salarial* Nº de Beneficiários % 

0,0 ―│0,5 ― ― 

0,5 ―│1,0 25 31,25 

1,0 ―│1,5 37 46,25 

1,5 ―│2,0 18 22,50 

Total 80 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota:*Considerando o salário mínimo no ano de 2015, ano de realização da pesquisa. 

 

 Dos beneficiários entrevistados, a maior parte recebe entre um e um e meio salário mínimo, 

representando 46,25%; outros 31,25% recebem até um salário mínimo, e 22,5% da amostra 

recebem entre 1,5 e 2 salários mínimos. 
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4.1.2.4. Origem dos Rendimentos 

 

 De acordo com os dados contidos na Tabela 5, a maioria dos beneficiários (73,75%) extrai 

seus rendimentos do próprio estabelecimento e/ou domicílio. Os demais, além de trabalharem no 

estabelecimento, buscam outras fontes de renda como trabalhar fora em atividades agrícolas ou até 

mesmo em outras atividades. Os demais entrevistados têm rendimentos provenientes de 

transferências governamentais como aposentadorias e pensões. 

 

Tabela 05: Distribuição absoluta e relativa segundo a origem dos rendimentos dos beneficiários 

do Pronaf B no município de Exu, 2015 

Origem dos rendimentos Nº de Beneficiários % 

Estabelecimento e/ou domicílio 59 73,75 

Estabelecimento e fora em atividades agrícolas 13 16,25 

Estabelecimento e fora em outras atividades 1 1,25 

Fora em atividades agrícolas 3 3,75 

Aposentado/Pensionista 4 5,00 

Total 80 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.1.2.5. Principal Fonte de Renda  

 

 Conforme os dados contidos Tabela 6, a agricultura aparece como a fonte de renda 

predominante para 57,5% dos beneficiários entrevistados. No trabalho realizado por Alencar et al 

(2013), verifica-se que 33,89% dos beneficiários tinham a maior parte de seus rendimentos 

provenientes de atividades agrícolas. 

 

Tabela 06: Distribuição absoluta e relativa segundo a principal fonte de renda dos beneficiários do 

Pronaf B no município de Exu, 2015 

Principal fonte de renda Nº de Beneficiários % 

Agricultura 46 57,50 

Pecuária 30 37,50 

Aposentadoria/Pensão 4 5,00 

Total 80 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

Em seguida, 37,5% dos entrevistados extraem a maior parte de sua renda da pecuária. Isso 

mostra também a importância da pecuária para o município em questão. Por último, apenas 5% da 

amostra declarou que a maior parte de sua renda é proveniente das transferências governamentais 

(aposentadoria ou pensão).  

 

4.2.2. Análise do Índice de Qualidade de Vida dos Beneficiários IQVB 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 7 mostram as contribuições absolutas e relativas dos 

indicadores que compões o IQVB nas duas situações analisadas, bem como mostra o acréscimo 

relativo referente a cada um dos indicadores considerados, identificando a variação da qualidade 

de vida no decorrer do tempo, por meio do resultado no IQVB nos dois períodos estudados.  
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Como se verifica na Tabela 7, o índice de qualidade de vida é multidimensional, mas, os 

indicadores que mais contribuíram para a formação do IQVB antes do Pronaf foram: Habitação 

(0,1006 ou 36,84%), bens duráveis (0,0605 ou 22,15%) e condições sanitárias (0,0480 ou 17,58%). 

 Quando se analisa a situação depois da aquisição do Pronaf B, constatou-se que o indicador 

habitação continuou como o que mais contribuiu com valor absoluto de 0,1752 e valor relativo de 

32,90%. Logo em seguida vem o indicador de condições sanitárias (0,1105 ou 20,75%) e bens 

duráveis (0,1051 ou 19,73%). A partir desses resultados, fica evidente a importância destes 

indicadores na composição do índice de qualidade de vida. Estes indicadores são possivelmente 

mais associados aos benefícios do Pronaf. 

 Ainda de acordo com os dados da Tabela 7, observou-se um aumento de 130,21% no 

indicador condições sanitárias, 74,16% em relação ao indicador de habitação e 73,72% no que se 

refere a bens duráveis. Cabe ainda destacar o aumento considerável dos indicadores lazer 

(202,97%) e saúde (184,43%). 

 

Tabela 07: Participação individual e em conjunto dos indicadores na composição do 

Índice de Qualidade de Vida “antes” e “depois” do Pronaf B, no município de Exu, 2015 

Indicador Participação dos 

indicadores no 

IQVB “Antes” 

Participação dos 

indicadores no 

IQVB “Depois” 

Diferença Variação 

(%) 

 

 Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Saúde 0,0122 4,47 0,0347 6,52 0,0225 8,67 184,43 

Educação 0,0282 10,33 0,0356 6,68 0,0074 2,85 26,24 

Habitação 0,1006 36,84 0,1752 32,90 0,0746 28,75 74,16 

Condições 

Sanitárias 

0,0480 17,58 0,1105 20,75 0,0625 24,08 130,21 

Bens 

Duráveis 

0,0605 22,15 0,1051 19,73 0,0446 17,19 73,72 

Lazer 0,0236 8,64 0,0715 13,42 0,0479 18,46 202,97 

IQVB 0,2731 100,00 0,5326 100,00 0,2595 100,00 95,02 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 O indicador educação apresentou uma redução de sua participação na composição do IQVB, 

passando de 10,33% para 6,68%. Outro indicador que reduziu sua participação foi o indicador que 

mede a posse de bens duráveis, passando de 22,15% para 19,73%. Essas reduções podem ser 

explicadas por incrementos maiores que houve nos indicadores de saúde, condições sanitárias e 

lazer. A redução da participação do indicador educação também foi evidenciada no trabalho de 

Fiuza (2005).  

 Quando analisado o IQVB, conforme mostra a Tabela 7, verificou-se um aumento após a 

implantação do Pronaf B. O incremento foi de 0,2595 (antes=0,2731, depois=0,5326) representando 

um acréscimo de 95,02%. Oliveira (2011) também encontrou resultados que corroboram com estes. 

Já Fiuza (2005) encontrou uma variação no IQVB de apenas 4,31%. 

 Assim, verifica-se que antes da implantação do programa, as famílias se enquadravam no 

intervalo de baixa qualidade de vida, com IQVB igual a 0,2731. Na situação depois da aquisição do 

Pronaf B, as famílias se enquadram no intervalo de média qualidade de vida, já que apresentam o 
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IQVB de 0,5326. Conclui-se então, que o Pronaf B tem contribuído de forma considerável para a 

melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários. 

 Contudo, estes resultados devem ser vistos com cautela, pois simultaneamente há efeitos 

de outras políticas. Também se deve levar em consideração o fato que, em boa medida o efeito do 

Pronaf ocorre de forma indireta em alguns dos indicadores que compõe o IQVB. 

4.2.3. Resultados para o teste de diferenças de médias 

 Na Tabela 8 estão inseridos os resultados para o teste de diferenças de médias. A partir dos 

testes feitos entre cada um dos indicadores nas situações: antes e depois, verificou-se que em todos 

os casos os valores absolutos e relativos dos indicadores foram estatisticamente diferentes a 1% 

de significância. 

 

Tabela 08: Teste de diferenças de médias para cada um dos indicadores e para o IQVB dos 

beneficiários do Pronaf B, no município de Exu-PE, 2015 

Indicador Teste (tc)* 

Saúde 27,4011 

Educação   7,2310 

Habitação 11,0300 

Condições sanitárias 27,0310 

Bens Duráveis 10,9520 

Lazer 29,0110 

IQVB -26,9032 

Fonte: Dados da Pesquisa 

*Significante a 1% 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos resultados apresentados, conclui-se que a maioria dos beneficiários é do sexo 

masculino, se declara ser o chefe da família, e está na faixa etária compreendida entre 31 e 50 

anos, está inserida em uma família com até quatro membros e reside na unidade de produção. Os 

resultados ainda mostram que grande parte dos beneficiários (41,25%) não chegou a concluir o 

ensino fundamental. 

 Verificou-se que a maioria dos beneficiários possui rendimentos familiares compreendidos 

entre 0,5 e 1,5 salários mínimos, geralmente proveniente da agricultura e em seus 

estabelecimentos. 

 Em relação à qualidade de vida, constatou-se que esta apresentou uma melhoria 

considerável, estatisticamente significativa a 1%, quando se compara a situação antes e depois do 

Pronaf. Sendo que na situação antes, apresentou o IQVB de 0,2731, caracterizando uma baixa 

qualidade de vida e depois, o IQVB passou a ser de 0,5326, estando no intervalo de média qualidade 

de vida, ou seja, o incremento no IQVB foi de 95,02%. Portanto, o Pronaf B causou mudanças 

significativas na qualidade de vida dos seus beneficiários. 

 As variáveis de maior participação no índice nas situações antes e depois do Pronaf foram 

habitação, condições sanitárias e bens duráveis. Esses fatores podem ser explicados pelo aumento 

da renda e elevação da parcela da renda destinada a estes itens que proporciona uma melhoria 

desses indicadores. 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

136 
 O lazer e a saúde foram os indicadores que mais elevaram suas participações na 

composição do índice, com incrementos de 202,97% e 184,43% respectivamente. Porém, foram os 

indicadores que tiveram menor participação na formação do índice de qualidade de vida antes do 

Pronaf. E na situação depois do Pronaf, os indicadores que menos contribuíram foram saúde e 

educação.  

 A baixa participação do indicador saúde e a redução da participação da educação na 

composição do índice são fatores preocupantes e que necessitam de um maior acompanhamento 

pelas autoridades governamentais. 

 Portanto, a hipótese admitida na pesquisa que, o Pronaf proporciona mudanças benéficas 

no perfil socioeconômico e na qualidade de vida de seus beneficiários foi corroborada. 
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Resumo: O Turismo pode ser uma prática que carrega consigo um grupo de representações sociais. Com o 

desenvolvimento de atividades turísticas há geração de emprego, aumento e melhor distribuição de renda na 

localidade onde se desenvolve, sendo que seus benefícios são aproveitados pela população local e contribui 

também para o desenvolvimento e equilíbrio econômico da região. Entre inúmeras características 

diferenciadas das cidades vizinhas, como marcos históricos, aspectos climáticos, decorrente da elevada 

altitude acima do nível do mar, e sua posição geográfica, a Serra do Camará - São Miguel-RN tem território 

vasto, proporcionando ótimas condições para a exploração de atividades turísticas, que podem tornar-se um 

mecanismo de forte impacto econômico e, naturalmente, com reflexos positivos na economia local e no bem-

estar da sociedade micaelense e da região do Alto Oeste Potiguar. Esta pesquisa tem por objetivo mostrar o 

Turismo como alternativa de desenvolvimento socioeconômico da Serra do Camará - São Miguel-RN, o que 

fortalece a identidade territorial dessa localidade. Os procedimentos metodológicos para a realização deste 

estudo foram pesquisas bibliográficas, documental, e categorizada, quanto à natureza, como pesquisa 

qualitativa, e, quanto aos objetivos, definida como descritiva. Com ela pôde-se apontar o potencial da cidade 

quanto ao desenvolvimento do turismo como fonte de renda e melhoria da qualidade de vida de sua 

população.  

Palavras-chave: Turismo; Desenvolvimento; Serra do Camará; São Miguel-RN. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos percebe-se uma crescente exploração de áreas naturais para o 

desencadeamento da atividade turística, arma poderosa para o alcance do desenvolvimento 

econômico, principalmente quando comparado a outros setores da economia. Segundo matriz 

insumo/produto do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a atividade turística tem um 

impacto direto em 52 (cinquenta e dois) itens da economia de um destino, que são impactados 

quando o Turismo local se desenvolve. 

Para os países em desenvolvimento, o Turismo pode ser usado como um instrumento 

auxiliar na busca pelo desenvolvimento econômico. Para tanto, deve-se entender desenvolvimento 

econômico como o crescimento econômico traduzido na elevação do Produto Nacional Bruto (PNB) 

per capita devidamente acompanhado por uma melhoria do padrão de vida da população e por 

alterações estruturais na econômica. (MARTINS, 2002). 

O Turismo também vem sendo implementado de forma significativa para melhorias sociais 

registradas nos últimos anos. O desenvolvimento planejado do Turismo em áreas naturais pode 

gerar possibilidades econômicas para a preservação e conservação do meio ambiente. Martins 

(2002), explica que não é difícil perceber que uma atividade turística gera inúmeros benefícios. 

Nesse sentido, as políticas estratégicas para o desenvolvimento do Turismo devem levar em 

consideração tanto aspectos econômicos quanto aspectos ambientais e também, culturais. 

Contribuindo significativamente com a criação de oportunidades de emprego, favorecendo os jovens 

e os beneficiários dos programas sociais, visto que o Turismo é uma atividade econômica que 

mailto:luizaneta6@gmail.com
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necessita de menor investimento para a criação de postos de trabalho e também por ser intensiva 

em mão de obra, em função da natureza dos serviços envolvidos na sua cadeia produtiva. 

Nessa realidade, o pesquisador deve problematizar o objeto de estudo e construir 

interrogações acerca da natureza estudada. Essa pesquisa é reflexo de tais questionamentos, em 

que se pretende mostrar o Turismo como alternativa de desenvolvimento socioeconômico na Serra 

do Camará – São Miguel-RN. Embora haja território vasto para práticas turísticas, pouco foi 

explorado até hoje na Serra. Nesse contexto, a delimitação e problematização do objetivo de 

pesquisa alcança uma premissa básica a partir da seguinte questão: Como o Turismo pode ser 

implementado como alternativa para o desenvolvimento socioeconômico na Serra do Camará - São 

Miguel /RN?  

Tendo em vista a importância dessa temática, acredita-se ser relevante para o progresso, 

desenvolvimento e crescimento local, com a proposta direcionada para a perspectiva de o Turismo 

ser instrumento de desenvolvimento e destaque regional. Sabendo da pouca exploração desse tema 

na região, e, sobretudo, de sua tamanha significância na área de estudos, acreditamos que esta 

pesquisa também servirá como uma referência para implantação e/ou aprimoramento de futuros 

estudos nessa temática.   

A importância da pesquisa reside, principalmente, no fato de que, nos últimos anos, o 

Turismo ter sido de extrema importância no que diz respeito ao desenvolvimento e crescimento 

mundial, em suas várias potencialidades, abrangências e abordagens têm se inserido cada vez mais 

em diversos espaços. No campo econômico, político e acadêmico, têm-se ampliado os projetos, 

ações e estudos, visando ao seu desenvolvimento. Essa abrangência, entretanto, gera novos 

desafios na construção de conhecimentos teóricos, na qualidade de potencial, ou aproveitamento 

para a solução de novos problemas socioeconômicos, diante das mudanças constantes e 

transformações da realidade que vivemos (DIAS; MONTANHEIRO, 2003). 

A melhoria de vida da sociedade inclui o setor da economia, ao qual esta inserido o Turismo, 

que reúne grandes potencialidades e características favoráveis ao crescimento de uma determinada 

região, cujo aproveitamento contribui para a solução de problemas e percebido como vetor do 

desenvolvimento local. No Brasil, a atividade turística representou 2,55% do PIB (Produto Interno 

Bruto) nacional no ano de 1989, segundo a EMBRATUR, e entre os anos de 1987 a 1995 o PIB 

turístico passou de R$38,7 bilhões para R$52,7 bilhões, gerando um crescimento de 36% em menos 

de dez anos. A relação entre o dinheiro que entra por conceito de Turismo e sua repercussão final 

no PIB chama-se efeito multiplicador, por vez, este é produzido pela sucessão de despesas que 

têm origem no gasto do turista e que beneficiam os setores ligados diretamente e indiretamente ao 

Turismo. O recente trabalho de Santos e Kadota (2012) indica que o Turismo responde por quase 

10% do PIB mundial e por mais de 230 milhões de empregos no planeta consolidando no mercado 

como atividade promissora, e como setor de grandes perspectivas e prosperidade da economia de 

nosso país.  

O Turismo é um fenômeno em crescimento no Brasil e no mundo, a receita gerada tem se 

equiparado a setores tradicionais como petróleo, automóveis e equipamentos eletrônicos. A 

atividade é considerada ainda grande geradora de emprego, renda e divisas para diversas 

localidades onde se desenvolve, por esse motivo, o Turismo têm sido apontado como estratégia 

para o desenvolvimento, sendo incentivado pelos governos, empresários e constantemente pelos 

consumidores (PORTUGUEZ, 1999). 

Com o desenvolvimento da atividade turística há geração de emprego, aumento e melhor 

distribuição de renda na localidade onde se desenvolve, e os benefícios são aproveitados pela 

população local e contribui também para o desenvolvimento e equilíbrio econômico local. 
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É nessa perspectiva que investir no Turismo pode ser uma alternativa de caráter prático para 

um município que busca o crescimento de sua economia e desenvolvimento da cidade. Dessa 

forma, deve haver participação efetiva da comunidade, se todos colaboram com o equilíbrio e 

valorização dos espaços físicos faz-se com que os programas e incentivos tomem maiores 

proporções e consequentemente aumente as vantagens socioeconômicas e culturais da região.  

Portuguez (1999), oferece algumas questões norteadoras que podem contribuir de forma 

relevante para pesquisas que buscam resultados sobre a prática do Turismo como meio de 

desenvolvimento local: Quem ganha (ou tende a ganhar) e quem perde (ou pode perder) com essa 

atividade? Quais são os grupos envolvidos na atividade (segmentos sociais, distribuição de renda, 

características culturais, necessidades e desejos) e quais os contrastes existentes entre esses 

grupos? Qual a natureza do Turismo em questão (predatório, humanista, enriquecedor, ético)? Não 

se pode esquecer que o desenvolvimento de um determinado local de interesse turístico está sujeito 

aos tipos de estratégias que são implantadas e às características de cada local. Considerando que 

cada região, cada país, cidade ou comunidade possui características próprias que devem ser 

consideradas no âmbito do planejamento turístico. 

A pesquisa busca um aprimoramento em estudos bibliográficos dentro da temática, com 

amplas discussões frente a órgãos, autoridades e civis de nossa região, afim de, conhecer 

programas, se existe incentivos por parte dos órgãos, saber qual conhecimento eles têm, ou não, 

do Turismo na serra do Camará, e que possíveis soluções teriam para se desenvolver. A partir de 

então, será construído relatórios com tais informações colhidas, e trabalhados esses dados. Com a 

fundamentação teórica, busca-se identificar as possibilidades de implantação e potencial turístico, 

assim, sugerindo alternativas de melhorias para o processo de implementação de atividades que 

desenvolvam economicamente essa região serrana. 

Além disso, a pesquisa ganhará relevância no tocante ao fato de possibilitar (re)conhecer, 

aperfeiçoar e delimitar conhecimentos adquiridos na vivência cotidiana acadêmica relativos à área 

de concentração dessa pesquisa, fomentando discussões em torno dessa temática no âmbito da 

pesquisa acadêmica e, principalmente, nos contextos reais em que estão circunscritas essas 

questões.  

Frente a toda essa abrangência, acredita-se que a atividade turística tem por característica 

primordial, contribuir para a melhoria do nível e da qualidade de vida da população e para a 

prosperidade socioeconômica do local. Pretende-se, a partir dessa pesquisa, efetivar estudos e 

desenvolver métodos que resulte em grande contribuição nas alternativas das atividades turísticas 

na Serra do Camará. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Caracterização Da Serra Do Camará – São Miguel-RN 

 

De acordo com dados da prefeitura e Câmara municipal, São Miguel é um município 

brasileiro no interior do estado do Rio Grande do Norte, na Região Nordeste do país. Localiza-se 

na região do Alto Oeste, na mesorregião do Oeste Potiguar e microrregião da Serra de São Miguel, 

a uma distância de 441 quilômetros de condução a oeste da capital do estado, Natal. Ocupa uma 

área de 171.691 km². Sua população no censo de 2010 era de 22.157 habitantes, de acordo com 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então o vigésimo quinto mais populoso do 

estado e primeiro de sua microrregião.  
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3.1.1 Aspectos Históricos 

 

Sua história começa no século XVIII, quando ocorreu a chegada de Manoel José de 

Carvalho, acompanhado de uma comitiva formada por filhos e escravos, que saiu em busca de 

conhecer novas terras que pudessem ser povoadas e dessem condições de sobrevivência, de Icó, 

no Ceará, à zona serrana do Rio Grande do Norte, dando origem ao povoado em torno de uma 

lagoa, em 29 de setembro de 1750, no dia de São Miguel Arcanjo, atual padroeiro micaelense.  

Naquele lugar foi encontrados uma vegetação diversificada com variedade de aroeiras, 

paus-d’arcos, canafístulas, marmeleiros e mandacarus, o que dava a região uma beleza singular. 

Essa serra que se descobrira se estende de Icó, Ceará, até próximo à cidade de Apodi, no Rio 

Grande do Norte, que no decorrer de toda sua extensão, vários nomes são dados a ela, referente a 

cada região localizada; entre alguns nomes estão: serra da Santana, serra das Almas, serra do 

Caldeirão, serra de São Miguel, serra de Pereiro, serra do Engenho, serra do Castelo, Serra do 

Camará (A palavra “Camará” é de origem tupi e se refere a uma planta arbustiva predominante 

nesta região)24 e muitos outros por toda sua extensão. 

Durante a caminhada, muitos lugares foram registrados e nomes que foram dados por 

Manoel José de Carvalho em determinados momentos permanecem até hoje. Como a Lagoa dos 

Mil Homens, pela beleza e extensão, Lagoa São João, em homenagem ao santo protetor e Lagoa 

dos Cedros, pela quantidade de cedros observados próximo ao local. 

No século XIX (1875), foi elevado à categoria de vila e, um ano depois, à categoria de 

município, desmembrado de Pau dos Ferros. Desde a sua emancipação, desmembram-se de seu 

território os atuais municípios de Doutor Severiano (1962), Coronel João Pessoa (1963) e Venha-

Ver (1992). Considerado um centro de zona, São Miguel é o maior produtor de milho do estado do 

Rio Grande do Norte e sua principal fonte de renda é o setor de prestação de serviços, tendo o 

comércio como importante atividade econômica. 

Atualmente, a predominância do espaço rural, assim como em outros municípios mais 

próximos, como Pau dos Ferros, foi e está sendo substituída pela zona urbana, para atender às 

exigências da expansão urbana, dada pelo aumento das atividades produtivas na cidade (indústria, 

comércio e serviços) e pelo aumento da demanda habitacional, gerado pela concentração 

populacional. O limite entre o campo e a cidade está deixando de ser visível e a população do campo 

vem decrescendo a cada ano. 

 Em 2009, o Parque da Lagoa de São Miguel, foi restaurado, tornando-se um dos principais 

atrativos turísticos da cidade, no entanto, muitos outros pontos com grandes potenciais turísticos 

nunca foram explorados. 

 Numa altitude de mais de 700 metros acima do nível do mar, na zona oeste do estado do 

Rio Grande do Norte, com um clima frio e seco, sempre a uma temperatura agradável, a cidade 

possui clima tropical chuvoso, com temperatura média anual de 23,2ºC e precipitação média de 912 

milímetros (mm) por ano, concentrados entre fevereiro e maio, sendo março o mês de maior 

precipitação (238 mm). O tempo médio de insolação é de 2.700 horas anuais, com umidade do ar 

de 66%. 

 

                                                             
24 Camará – Do Tupi: kambará - arbusto (Lantana camara) da família das verbenáceas, nativo do Brasil (CE 
até RS), de folhas opostas, flores amarelas, laranja ou vermelhas e bagas roxo-escuras; camarajuba, camará-
de-espinho, cambará, cambará-de-chumbo, cambará-de-espinho, cambarajuba, cambará-miúdo, cambará-
verdadeiro. 
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3.2 Desenvolvimento Regional 

 

 Um conjunto de elementos é destacado para que haja desenvolvimento regional são eles: 

delimitação espacial, disparidades intra-regionais, externalidades, sustentabilidade ambiental e 

inclusão social.  

 Para que esses elementos sirvam de estratégias de um desenvolvimento local, é 

indispensável que se fundamentem não só em atividades produtivas capazes de gerar excedentes 

e sustentar o crescimento econômico, mas como processo definido, controlado e dirigido pela 

população e em função das suas necessidades. 

Esse processo normalmente é um movimento de organização e mobilização da sociedade 

local, explorando as suas capacidades e potencialidade próprias, de modo a criar vínculos efetivos 

no que diz respeito à socioeconômica e cultura da localidade.  

Assim, qualquer estratégia para promoção do desenvolvimento local deve se estruturar em 

pelo menos três grandes pilares: organização da sociedade, agregação de valor na cadeia produtiva 

e reestruturação e modernização do setor público loca (BUARQUE, 2008). As mudanças que 

decorrem desses três processos, com a energia gerada no conjunto da sociedade viabilizam o 

desenvolvimento local de forma consistente, eficiente e sólida. 

De um modo geral, no Brasil, e particularmente no Nordeste, as iniciativas de 

desenvolvimento local tendem a olhar com certa desconfiança para a base da economia e, 

sobretudo, para os órgãos públicos locais, numa desproporcional crítica ao economicismo, o que 

pode explicar grande parte da baixa efetividade dos programas de combate a pobreza e de 

desenvolvimento local, os quais apresentam reduzido impacto na construção de uma base 

produtiva. Toda região (microrregião, município e localidade) pode ser competitiva em algumas 

áreas e setores e seguramente tem vantagens competitivas a serem desenvolvidas ou exploradas, 

com base em suas potencialidades, desde que sejam criadas as “externalidades” adequadas, 

(BUARQUE, 2008). 

Desse modo, desenvolvimento local constitui uma posição de forte movimentação interna, 

dependendo principalmente das próprias capacidades dos atores locais e das suas potencialidades.  

 

3.3 Turismo 

 

O Turismo é conceituado de várias maneiras. Desde que se estuda esse tema, sempre 

houve grande controvérsia por parte dos autores em definir este fenômeno. Os conceitos mais 

aceitos e utilizados pelos diversos autores são os da Organização Mundial do Turismo (OMT), que 

defini Turismo como: “[...] o deslocamento para fora do local de residência por período superior a 

24 horas e inferior a 60 dias motivados por razões não econômicas”. Porém, essa def inição sofreu 

mudanças em 1994. Onde a organização passou a considerar que: “[...] o Turismo engloba as 

atividades das pessoas que viajam e permanecem em lugares fora de seu ambiente usual durante 

não mais do que um consecutivo, negócios ou outros afins”. No Turismo, o território é o lócus da 

realização da atividade, pois é onde estão situados os recursos a serem explorados. 

Por essa definição, o Turismo é uma atividade que envolve quatro componentes com 

perspectivas diversas de acordo com a OMT: 

 

 O turista que busca diversas experiências e satisfações espirituais e 

físicas; 
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 Os prestadores de serviço, que encaram o Turismo como uma forma de 

obter lucros financeiros; 

 O governo, que considera o Turismo como um fator de riqueza para a 

região sobre sua jurisdição; 

 A comunidade do destino turístico, que vê a atividade como geradora de 

empregos e promotora de intercambio cultural. 

 

Podemos notar que o Turismo é a combinação de atividades, serviços e indústrias que se 

relacionam com a realização de uma viagem: transportes, alojamento, serviços de alimentação, 

lojas, espetáculos, instalações para atividades diversas e outros serviços receptivos, disponíveis 

para indivíduos ou grupos que viajam para fora de casa.  

 

3.3.1 Regionalização do Turismo 

 

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, como foi chamado desde sua 

criação em 1994, foi concebido pela política nacional de Turismo, para dinamizar o desenvolvimento 

da atividade turística em âmbito municipal. Que em abril de 2004, passou a se chamar Programa 

de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil - PRT, permitindo a superação dos impasses 

advindos da ação social e o entendimento do desenvolvimento sustentável, a partir do conjunto de 

municípios que constituem e ampliam a cadeia produtiva do setor. De acordo com as diretrizes 

desse programa a premissa dessa ação, centrou-se no propósito de que sua execução, de forma 

descentralizada25 e regionalizada, com foco no planejamento coordenado e participativo, 

repercutisse, positivamente, nos resultados socioeconômicos do território. O processo de execução 

do Programa exigia o desafio de produzir orientações e ferramentas – que valorizassem o acúmulo 

das experiências organizativas – e iniciativas produtivas que possibilitassem o aprofundamento e 

disseminação do conhecimento referente à Política Pública de Regionalização do Turismo. 

 

3.3.2 Planejamento Turístico 

 

O planejamento é uma ferramenta de trabalho utilizada para tomar decisões e organizar as 

ações de forma lógica e racional, de modo a garantir os melhores resultados e a conscientização 

dos objetivos de uma sociedade, com os menores custos e no menor prazo possível. Passa por 

uma negociação de múltiplos e diversificados interesses dos membros da sociedade que planeja, 

confrontando percepções da realidade, vontades e expectativas sobre o que se pretende alcançar 

no futuro, (BUARQUE, 2008).  

Planejamento de uma sociedade representa exercer o poder sobre o seu futuro, desse ponto 

de vista, é uma aposta no futuro e um instrumento de sua construção, o que movimenta e define, 

que orienta e molda a vontade dos atores e as decisões coletivas. 

Esse conjunto de ações que conceituamos como desenvolvimento turístico pode ser utilizado 

como uma importante ferramenta para o desenvolvimento de uma comunidade. Podendo acelerar 

e maximizar os resultados positivos do Turismo. Ruschamnn (1997, p. 84) destaca que, ainda que 

o planejamento turístico seja fomentado por um órgão público, não há como concebê-lo sem a 

                                                             
25 No contexto do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, é a transferência, para a 
sociedade, de parte da responsabilidade, antes centrada no Estado, de administrar o desenvolvimento 
turístico. 
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colaboração da iniciativa privada, que deverá atuar de forma direta ou indireta no desenvolvimento 

da atividade. 

 O planejamento turístico poderá abranger mais de um recurso e mais de uma localidade, 

atuando em todo o entorno do espaço turístico. Sendo considerada também importante em relevar 

não apenas a homogeneidade geográfica, mas também as características culturais e econômicas 

que unificam os espaços, distinguindo-os de outros semelhantes. Frisa que para trabalhar com o 

planejamento turístico regional, devem ser enfrentadas dificuldades relacionadas à tomada de 

decisão, mas que ainda assim deve ser superada a ideia de delimitação de regiões turísticas 

baseada puramente em premissas políticas ou administrativas (RUSCHMANN, 1997). 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O presente artigo permitirá, através de levantamentos de informações, mostrar o Turismo 

como alternativa de desenvolvimento da Serra do Camará. Para tanto, foi realizado uma coleta de 

informações, como dados oficiais centrais, arquivos, legislação e relatórios.  

A pesquisa proposta será categorizada, quanto à natureza, como pesquisa qualitativa; 

quanto aos objetivos da pesquisa, será definida como descritiva; quanto ao objeto será considerada 

uma pesquisa bibliográfica.  

A Pesquisa Descritiva visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 1991, apud KAUARK, 2010 p. 

27). Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 

sistemática. São incluídas nesse grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar opiniões, atitudes 

e crenças de uma população. Assume, em geral, a forma de levantamento. Esse estudo é 

predominantemente descritivo sobre a relação entre Turismo e desenvolvimento regional. Quanto à 

abordagem do problema, qualitativa, que, para Bogdan & Biklen (1994, p. 51), “reflete uma espécie 

de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por 

aqueles de uma forma neutra”.  

A pesquisa supracitada apresenta várias vantagens e uma delas é a possibilidade de 

fornecer uma visão profunda e ampla de uma dada realidade, tendo em vista que o pesquisador lida 

com grupos sociais complexos e dinâmicos (LOPES, 2003). Será feita uma análise, no sentido de 

ver se esta pesquisa foi capaz de despertar uma visão integrada do problema “Desenvolver a região 

através de atividades turísticas”, se foi perceptível entender os aspectos ligados a ele e a localidade, 

assim como a avaliação a respeito da importância do Turismo como vetor de crescimento e 

desenvolvimento da Serra do Camará. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Serra do Camará é rica em recursos naturais e culturais, que potencializa o município para 

o desenvolvimento do Turismo. No entanto, não é o bastante, e isso requer um planejamento 

turístico estratégico da cidade, que envolva ações apreciativas do patrimônio, o envolvimento da 

comunidade, do empresariado e dos gestores públicos, é imprescindível para seu desenvolvimento 

dentro do contexto das atividades turísticas, ao ponto que se entende o conjunto dessas atividades 

como um sistema de comunicação efetiva, a sua gestão organizacional comtempla a articulação de 

diversas formas de intercâmbio, visando ao desenvolvimento socioeconômico. Infere-se que o 

empreendedorismo, seja da iniciativa privada ou pública, é fundamental na construção de toda a 

rede de serviços e de infraestrutura, de modo geral da cadeia produtiva do Turismo. 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

146 
Esta pesquisa teve por objetivo mostrar o Turismo como alternativa de desenvolvimento 

socioeconômico da Serra do Camará - São Miguel-RN, fortalecendo a identidade territorial dessa 

localidade. Com a pesquisa pôde-se apontar o potencial da cidade quanto ao desenvolvimento do 

turismo como fonte de renda e melhoria da qualidade de vida de sua população.  
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Resumo: O intuito deste trabalho é tecer algumas considerações sobre os conceitos de território e regiões-
fronteira acreditando que os estudos geográficos em muito contribuem para avançarmos nas análises da 
organização e representação dos múltiplos territórios. Assim, para desenvolvê-lo fora feito uma revisão 
bibliográfica, a fim de que construíssemos um arcabouço teórico-conceitual sobre os temas estudados. Desta 
forma, pautamo-nos em autores como Rafestin (1993) o qual defende a ideia de multidimensionalidades de 
poder e, consequentemente, na existência de múltiplos territórios; Max; Oliveira (2009) que evidenciam a 
concepção de zonalidade presente na fronteira, muito importante para os estudos sociais em zonas 
fronteiriças; e Almeida (2005) para o qual as regiões de fronteias caracterizam-se como espaços de des-
territorialização, de alteridade e de desraizamento das identidades territoriais. Dentre outros resultados, 
acreditamos que as regiões de fronteiras são imbuídas de especificidades sociais, econômicas, políticas e 
culturais que as dotam de singularidades. Destarte, os estudos que estão voltados para essas áreas não 
devem suprimir estas especificidades. 
Palavras chaves: território; fronteiras; territorialidades.  

 

1 INTRODUÇÃO 

   

Atualmente, diante de uma extensão de informações e contradições que circulam em uma 

escala, municipal, regional, nacional e global, ainda é possível depare-se da região-fronteira, como 

algo pronto e acabado, restrito e limitado. 

Dentro destes parâmetros o território designado por uma fronteira, nada mais é, que um local 

de poucos desdobramentos sociais, onde raças e povos vivem cada qual do seu lado de fronteira, 

presos a limites determinados pelo Estado. Mas inserir a fronteira dentro de um espaço de trocas e 

fluxos, materiais e imateriais rompe o pensamento de território fronteiriço, como algo contido, numa 

linha de um rio ou de uma linha imaginaria que separa municípios, estados ou até mesmo países, 

que passam por constantes territorialidades.   

 O estudo que segue tem por objetivo distinguir as territorialidades existentes dentro de 

territórios fronteiriços, o território em si, exemplos de como ocorrem às territorialidades nesses 

espaços, e quais os lugares propícios de territorialidades, numa perspectiva fronteiriça.  

Apresentaremos inicialmente algumas noções instituídas ao termo território, seguindo de 

alguns apontamentos sobre região-fronteira, como algo amplo e diverso enquanto local de conflitos 

e territorialidades distintas.  

Todavia, para que se possa atingir o objetivo é essencial é bom destacar que o referencial 

metodológico usado para construção do presente estudo é diverso e serve como sustentação.  
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2 TERRITÓRIO: DIÁLOGOS TEÓRICO-CONCEITUAIS 

  

 Ao nos propormos a fazer este debate teórico conceitual, é importante salientar que não 

buscamos, esgotar as diversas possibilidades reflexivas que são intrínsecas ao diálogo proposto. 

Busca-se, apenas, trazer algumas contribuições para o entendimento acerca do surgimento do 

conceito de território e suas acepções teóricas. 

 A palavra território tem origem no latim, territorium, a qual derivou da palavra terra, possuindo 

uma conotação de apropriação de uma determinada porção de terra. Haesbaert (2004) diz que, 

etimologicamente, o termo território nasce com duplo sentido, pois está relacionado tanto a ao termo 

terra-territorium (dominação política e jurídica) quanto ao de térreo-territor (temor a algo). Destarte, 

traz consigo tantos valores materiais como imateriais.  

A partir disso, destaca-se a característica de suma importância para se entender território: o 

exercício de poder, uma vez que, para se apropriar de algo, faz se necessário o exercício de certo 

poder. Este presente em qualquer enfoque teórico dado ao conceito de território. “O território [...] é  

fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder.” (SOUZA, 

2000, p. 78). 

Assim sendo, partindo do pressuposto de que o poder se expressa de variadas formas – em 

tempos diferentes – e em recortes geográficos diversos, acredita-se, aqui, nas ideias de Claude 

Rafestin (1993) o qual defende a multidimensionalidade do poder26, entendendo que desde a mais 

alta escala de exercício de poder dentro de um território nação, o Estado, perpassando por 

pequenas e grandes formas de organização, encontram-se indivíduos signatários de um poder 

capaz de criarem Territórios.  

Concordamos, assim, com Souza (2000, p. 81) quando argumenta que  

 

Territórios existem e são construídos (e desconstruídos) nas mais diversas escalas, 
da mais acanhada (p. ex., uma rua) à internacional (p. ex., a área formada pelo 
conjunto de territórios dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte – OTAN) [...]. 

  

Desta forma, esses múltiplos territórios são construídos levando-se em consideração as dimensões 

política, cultural, econômica e natural (aqui já mencionadas) dos atores signatários do poder; e, 

assim, acepções e objetividades destes são impressos nestes territórios a partir das relações sociais 

de poder ali estabelecidas.   

 Esta visão de multiterritórios de Rafestin contrasta com o pensamento de Ratzel. Este 

privilegiava, em seus escritos, a figura do Estado – signatário de um poder absoluto – como ator 

máximo na construção dos Territórios. Para Costa (2013), a partir de leituras de Ratzel, diz que [...] 

“(o território) trata-se, assim, de uma unidade nacional-territorial comandada pelo poder central”. 

Neste caso, o poder central seria aquele exercido pelos Estados nação.  

 Na Geografia, o conceito de território passa por algumas abordagens que contemplam as 

dimensões política, cultural, econômica e natural – hora integradas, hora não. Rogério Haesbaert, 

geógrafo brasileiro, sistematiza os territórios com enfoques variados, são eles: jurídico-político, 

cultural(ista) e econômico. Sendo eles assim caracterizados  

 

                                                             
26 Para Rafestin (1953, p. 55) “poder é a combinação de energia e informação”. 
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 Jurídico político: o território é visto como um espaço delimitado e controlado 
sobre o qual se exerce um determinado poder, especialmente o de caráter 
estatal; 

 Cultural(ismo): o território é visto como um espaço delimitado e controlado 
sobre o qual se exerce um determinado poder, especialmente o de caráter 
estatal; 

 Econômico: que destaca a desterritorialização em sua perspectiva material, 
como produto espacial do embate entre classes sociais e da relação capital-
trabalho. (HAESBAERT apud SPOSITO, 2004, p.18). 

 

Nos diversos estudos geográficos sobre o território, os geógrafos priorizam um ou outro 

aspecto do território em detrimento dos demais, em acordo com seus aportes teórico-metodológicos. 

Vejamos então como alguns autores enxergam/conceituam o território. 

Em seus estudos sobre território, Rafestin destaca a concepção política deste, ao enfatizar 

que  

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por 
um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se 
apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator "territorializa” o espaço. [...]O território, nessa perspectiva, é 
um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 
consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão original”, 
o território é a prisão que os homens constroem para si. (RAFFESTIN, 1993, p. 50) 

 

Para Claval (1999, p. 11) “as relações que os grupos mantêm com o seu meio não são 

somente materiais, são também de ordem simbólica, o que os torna reflexivos”. E nesta perspectiva, 

este autor cita Brunet et al (1992: 436) para explicar que  

 

(o território) contribui em compensação, (...) para fortalecer o sentimento de 
pertencimento, ajuda na cristalização de representações coletivas, dos símbolos 
que se encarnam em lugares memoráveis (hauts lieux27)  

 

Santos (2000) argumenta que a formação de um território é resultado do espaço geográfico 

disposto, sendo este um resultado da acumulação e aplicação das técnicas vigentes. Desta forma, 

os territórios são resultantes das intensidades das técnicas trabalhadas, e dos níveis tecnológicos 

destas técnicas, já que os espaços são heterogênicos nas suas materialidades. Assim não só as 

técnicas, mas também o trabalho e a própria dialética intrínseca ao espaço são importantes para 

configuração dos múltiplos territórios. 

Depois de entendermos as variadas formas de se interpretar o território, voltemo-nos as 

atenções para a concepção de território clássica na Geografia Política e na Geopolítica: formação 

dos territórios nação. Para adentrarmos nas discussões do próximo capítulo deste trabalho, no qual 

teceremos algumas considerações sobre fronteiras. 

 

3 FRONTEIRAS 

 

A princípio, é importante destacar que regiões-fronteira é diferente de limite, enquanto este 

advém de uma decisão política, símbolo da delimitação física de territórios, demarcável facilmente 

                                                             
27 Brunet et al explica que hauts lieux são lugares onde as memorias se fazem presente, carregados 
simbolismos e estes lugares irão se manifestar nas diversas escalas: do local ao mundial. Diz respeito, ainda, 
à religião e à cultura; frequentemente, associados às identidades coletivas e de atividades econômicas.  
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por meio de procedimentos técnicos; aquela é um constructo histórico e cultural, mutável em acordo 

com os arranjos socioterritoriais conflitantes, e, assim, mais difícil de delimitar. “Se é certo que a 

determinação e defesa dos limites de uma possessão ou de um Estado se encontram no domínio 

da alta política ou da alta diplomacia, as fronteiras pertencem ao domínio dos povos” (MACHADO, 

2000, p. 9). 

Max; Oliveira (2009) evidenciam que a concepção de zonalidade presente na fronteira 

“permite ampliar e integrar os diversos aportes das disciplinas sociais, cujo objeto é de estudar os 

efeitos da fronteira (processos políticos, sociais, econômicos, culturais, entre outros) sobre os 

grupos e suas relações entre si.”   

Falar sobre fronteiras vai além dos princípios materiais, concretos e palpáveis, todavia elas 

se encontram desde altos escalões até as menores escalas que se pode imaginar. Ao citarmos a 

expressão fronteira o que nos vem, a priori, em mente é que seja algo limitado e restrito, sejam elas, 

fronteiras nacionais ou internacionais, mas rompem a ideia de pontos que separam um país de 

outro. “Para quem vive na fronteira, portanto, esta representa uma região única, onde o limite 

internacional não impede a livre fluência entre os dois lados”. (GEMELLI e SOUZA, 2010, p. 2).  

 De acordo com Geiger (1993), a fronteira não é o fim, mas o início, o começo do Estado, é 

o conhecimento que flui na escuridão. No entanto, a fronteira não está dentro de um pertencimento 

mantido em estreitos limites, ela rompe os parâmetros que se encontram a sua frente, é o que diz 

Geiger (1993, p.53) [...] “Historicamente, a palavra fronteira implica naquilo que ela sugere 

etimologicamente, isto é, o que se encontra a frente. [...]”.    

Para Machado (2000, p.9) “[...] as fronteiras pertencem aos domínios dos povos. [...]”. De 

acordo, com o autor a fronteira é tida como algo que os povos dominam isso porque as fronteiras 

só existem por conta dos povos, de grupos e pessoas que através de linhas separam um território 

de outro.   

A fronteira em seu amplo e vasto desdobramento pode encontra-se como um território que 

divide povos, que dificilmente vivem em harmonia, por outro lado, a fronteira pode significar um 

divisor de povos com culturas diferenciadas e conflituosas, que em grande parte das vezes se choca 

por conta de querer o poder territorial de fronteira A ou B.   

Não obstante, Almeida (2005), anuncia que a fronteira pode separar e delimitar uma 

realidade de outras realidades. Isto é, as regiões fronteiras estão sempre implicando na 

multiplicidade de identidades dentro de uma mesma identidade territorial fronteiriça, onde povos e 

culturas por um lado se misturam, e por outro criarem novas fronteiras.   

Instigar a questão de fronteira pode parecer algo preso, ou algo que tenha um mesmo 

significados para variados grupos, no entanto, existe uma dualidade de como a fronteira pode ser 

representada 

 

[...] Para determinados grupos sociais como as populações tradicionais, o sertanejo, 
a fronteira constitui uma forma de vida; para outros como o investidor, o pecuarista, 
ela constitui um recurso real e ou potencial. A fronteira tende a provocar a dicotomia 
entre as identidades territoriais, pois ou é deste território ou não é. [...]. (ALMEIDA, 
2005, p.107).  

 

Esses arrebanhados que constitui a fronteira são ao mesmo tempo algo singular, pois se 

trata de como a questão fronteira é vista, são sentidos próprios, de pessoas ou grupos dentro de 

distintas fronteiras. Nem sempre o caráter de fronteira segue padrões de um país para outro, o que 

é fronteira no Brasil, pode não ser fronteira no Cazaquistão. [...] “pode-se afirmar ser difícil pinçar 

aspectos essenciais da fronteira que tenham validade universal”. (GEIGER, 1993, p.63).  
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As fronteiras por sua vez podem observar transições legais de mercadorias e informações 

dentro das normas e leis do estado, mas também podem ser testemunha de atos e fluxos ilegais: 

“[...] a fronteira não poderia ter outra imagem a senão a de lugar em que vicejam as contradições, o 

contrabando, a rota de fuga, a saída ou entrada daqueles que infringem a lei e a ordem em seus 

respectivos Estados [...]”. (NOGUEIRA, 2007, p. 29-30).  

 

4 TERRITORIALIDADES EM REGIÕES DE FRONTEIRA  

 

As territorialidades em si têm caráter de poder e dominação, de relações conflituosas, onde 

pessoas ou grupos lutam por ter influência diante de determinado território. Dentro de um mesmo 

território pode haver muitas realidades, e são essas realidades distintas e desiguais que levam as 

territorialidades, em alguns casos esses conflitos existentes levam a um fluxo migratório de pessoas, 

que se desterritorializam e se reterritorializam em outros espaços. “Este espaço de des-

territorialização, de desraizamento das identidades territoriais está nas fronteiras” (ALMEIDA, 2005, 

p.104).    

Vale lembrar que as territorialidades de tal local podem modificar-se com o passar do tempo, 

a soberania por uma terra fértil, por exemplo, pode não ser causa de conflitos anos mais tarde. São 

questões relativas, onde em grande parte, ocorre para suprir as necessidades do capital, “essas 

mudanças fazem parte do espaço e do movimento da sociedade, sendo que ambos estão em 

constante transformações. [...]” (GEMELLI e SOUZA, 2010, p. 10).  

No que diz respeito às territorialidades dentro de regiões fronteiras, o assunto ganha mais 

força, principalmente, quando é entre fronteiras internacionais. Dentro desse contexto pode-se 

exprimir o caso da fronteira entre Brasil e Paraguai:   

A territorialidade expressa pelos brasiguaios está relacionada à questão agrária e aos 

movimentos migratórios, direcionados a procurar terras mais baratas para produzir ou especular. 

Instalados no Paraguai, esses brasileiros ... expressam uma combinação de características 

contrastantes e, aparentemente contraditórias ... e representa uma das formas de territorialidade 

existente na fronteira entre os dois países. (GEMELLI e SOUZA, 2010, p. 3-4).  

Como se pode ver existe um fluxo de pessoas entrando na fronteira, pessoas são sujeitas a 

migrarem para outro país, acreditando em uma melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo em que 

existem dentro destas fronteiras constantes confrontos por terra, existe também criações de novas 

identidades, e uma mistura de culturas, uma circulação de informações de uma fronteira para outra. 

“A fronteira é informação porque são os homens, as sociedades que lhe atribuem essa função. [...]” 

(CATAIA, 2007, p.8). A fronteira é toda uma dualidade de misturas de povos, que de um modo ou 

de outro, caminha para as territorialidades de diversos gêneros.   

Esses enfrentamentos estão presentes nas construções de grandes hidrelétricas, por 

exemplo, nesses casos existe um certo desrespeito sócio espacial, tanto daqueles que vivem e 

trabalham no local onde será inundado pela água da hidrelétrica, como para a fauna e flora do local. 

De acordo com Almeida (2005), a construção da Usina Hidrelétrica da Serra da Mesa, afetou as 

pessoas que ali viviam, induziram novas concepções de vida e relação à mudança social.  

Nesta perspectiva, Almeida (2005, p. 103) ressalta que   

 

A construção das hidrelétricas forma enclaves modernos e os desdobramentos 

políticos dela decorrentes tendem a romper com as tramas e com os laços que 

conformam com as relações de identidade com o território, alterando-as ou 

substituindo-as por outras. [...].  
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Portanto, no caso dessas construções onde persiste a chegada do novo, tende a haver 

processos que geram o desraizamento de povos. São processos frágeis e complexos que rompem 

não só a materialidade daquele território, mas também atinge os vínculos culturais daquelas 

pessoas afetadas. Quando grupos de pessoas são desmembrados de territórios para construção 

de hidrelétricas, tende a formar aldeias e vilas para esses desapropriados.   

“A aldeia Ava Ocoí de São Miguel do Iguaçu no Oeste paraense foi criada em 1980, quando 

esses indígenas tiveram que deixar o lugar onde viviam, pois as terras seriam alagadas pela 

formação do lago de Itaipu. [...]” (GEMELLI e SOUZA, 2010, p. 5).  

Em outros casos alguns migram para cidade influenciando o êxodo rural, ou procuram terras 

baratas em outras regiões para continuar a vida.  

Contudo, essas territorialidades fronteiriças podem ocorrer em escalas menores, como 

municipais, onde municípios lutam por território, ou até mesmo por pessoas que vivem nesses 

territórios, as territorialidades estão também entre um estado e outro, onde uns têm mais poder 

aquisitivo que outro, de um bairro que se desenvolve em direção há outro estado. Todos esses 

acontecidos geram conflitos sociais.   

Mas essas conflitualidades não estão presentes em áreas mais desenvolvidas, também se 

encontram no campo, onde o pequeno agricultor é expropriado para dar lugar ao capital, é 

expropriado com a chegada do agronegócio, ou até mesmo pelo desenvolvimento da pecuária, “As 

áreas florestadas não são mais transformadas em plantações, mas, em grandes fazendas de gado”. 

(GEIGER, 1993, p.58), levando a um rompimento de todas as fronteiras ali antes existentes, e 

consequentemente criando outras.   

As territorialidades muitas das vezes é o caminho para a desterritorialização e 

reterritorialização de povos. Quando isso ocorre, aumenta o número de desigualdades sociais, de 

um lado uma classe beneficiada seja em qualquer tipo de desapropriação em regiões fronteiras, e 

por outro lado à classe dos excluídos, submetidos à desterritorialização gerada pela territorialidade 

onde a única coisa que lhes restam são a força de trabalho que será vendida ao capital.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A guisa de conclusões, acredita-se que a forma de conceber o território passa por 

concepções ideológicas, entretanto sua característica essencial, a presença das relações de poder, 

se mantém presente em todas. Ademais, entendemos que os estudos sobre o território na 

atualidade não têm concretude, de fato, sem que se considere a existência das multidimensões de 

poder presentes nas sociedades contemporâneas. 

 Além disso, compreendemos que as áreas de fronteiras, formadas em ocasião das 

delimitações dos territórios nação, são ricas em territorialidades, as quais se manifestam em 

múltiplas escalas. Tornando sua compreensão geográfica mais complexa. Todavia, compreendê-la 

se faz imperioso, dado a importância política, econômica e cultural destas regiões para seus 

respectivos países.  
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12. ANÁLISE DA DEMANDA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE 
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Resumo: Um dos principais problemas dos municípios de médio porte e das grandes metrópoles é a demanda 

crescente por transporte coletivo e a oferta insuficiente e ineficaz. Juazeiro do Norte não foge à regra. Com 

uma das maiores taxas de urbanização do Ceará e com uma alta taxa de crescimento populacional na última 

década, esse problema se agravou. O município conta com empresas privadas autorizadas a ofertar o 

transporte coletivo e por transporte alternativo por meio de vans.  Observou-se um grande conflito entre os 

usuários e a prefeitura de um lado questionando a qualidade do serviço ofertado, sobretudo a má qualidade 

dos ônibus, cuja frota média é de quinze anos. Do outro, as empresas questionando a prefeitura pela falta de 

infraestrutura nas vias públicas com ruas sem pavimentação e esburacadas. Acrescente-se a estes problemas 

a política inadequada de fixação dos valores das passagens. As empresas passaram quatro anos sem 

autorização para reajustá-las. Nesse contexto, buscou-se fazer um histórico do transporte público de 

passageiros em Juazeiro do Norte e mesurar a demanda por esse serviço entre 2010 a 2014. Utilizando-se 

de modelo de regressão múltipla com dados em painel verificou-se por meio do modelo de efeitos fixos 

que a demanda por transporte coletivo é elástica com coeficiente de 6,96 e caracterizada como um bem 

normal, com coeficiente de elasticidade renda de 0,76.   Formuladores de política pública necessitam 

considerar estas informações bem como examinar o envelhecimento da população e o crescente aumento de 

estudantes universitários que são isentos ou têm tarifas diferenciadas e que repercutirão ainda mais 

fortemente na receita das empresas. 

Palavras-Chave: Transporte Coletivo; Demanda; Planejamento Urbano; Juazeiro do Norte. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No final do século XIX e início do século XX a população mundial passou por diversas 

transformações tecnológicas em especial ao que se diz respeito ao transporte e deslocamento de 

pessoas, pois é justamente nesse período, que surge oficialmente no Brasil o transporte coletivo, 

que passa de forma arcaica pelos bondes puxados por cavalos onde as rodas eram feitas de 

madeira, para o bonde elétrico onde as rodas passaram a ser feitas de metal através de trilhos 

por sistema elétrico. 

Com o passar do tempo às rodas que eram de madeira passaram a ser construídas com 

borrachas, surgindo então o pneu. Mesmo com o surgimento da borracha os bondes ainda eram 

puxados à base de energia elétrica, que já era uma conquista tecnológica e de ampla expansão 

no Brasil, principalmente na capital federal, Rio de Janeiro, que com seu crescimento populacional 

e a criação de novos bairros houve, então, a necessidade de deslocamentos de pessoas, 

principalmente para o centro da cidade, onde se concentrava o comércio. 

mailto:justowr@yahoo.com.br
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No entanto, a invenção dos motores de combustão associou-se ao transporte coletivo, que 

junto com as rodas de pneu passaram a ter as características que hoje conhecemos propriamente 

como ônibus. 

Segundo Ferreira (2003, pág.40) “Em pouco mais de década, o movimento de passageiros 

se firmou e o ônibus deixou de ser complemento de massa, como trem e bonde e passou a galgar 

o status de principal meio de transporte público”. 

O ônibus se consolidou efetivamente no século passado, quando surgiram as lotações.  

Eram veículos de lotação mínima de 10 e máxima de 21 passageiros e com restrições de carga 

transmitidas aos chassis.  Contanto “Em 1963, Carlos Lacerda (Governador do Estado de 

Guanabara) lançou um plano aprovando as diretrizes básicas do sistema de transporte Coletivo 

do Estado Guanabara, onde decretou que o ônibus passaria a ser o único veiculo rodoviário 

admissível no transporte coletivo. Os ônibus elétricos foram desativados em 1972” (FERREIRA, 

2003 p.41). 

Segundo Bicalho (1998), o transporte tem importância social decisiva porque permitem 

que as pessoas acessem locais de trabalho, equipamentos sociais e de lazer, e oportunidades de 

consumo, onde há maior dependência da população aos meios de transporte coletivo. Segundo 

o mesmo autor, o transporte coletivo viabiliza o crescimento das cidades, organizando e 

condicionando a ocupação dos espaços urbanos e uso do solo através da articulação entre as 

atividades desenvolvidas nos diferentes locais. Trata-se, portanto, de serviço público essencial, 

que deve atender a necessidades sociais e dar suporte a atividades econômicas, e que, na 

maioria dos casos, é explorado pelo setor privado. 

O transporte coletivo de passageiros é um serviço público de competência da prefeitura, 

explorado pela iniciativa privada, através de concessão, permissão ou autorização.     Essa 

transferência para o setor privado obriga a prefeitura a redefinir o seu papel, passando de 

executor a regulador e fiscalizador, aumentando sua responsabilidade sobre a qualidade dos 

serviços prestados aos usuários.  

Nesse contexto, o desenvolvimento de uma pesquisa que busque identificar a demanda 

pelo serviço de transporte coletivo no município é de relevância tendo em vista a ausência de 

trabalhos nesta área de pesquisa para Juazeiro do Norte. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a demanda de transporte coletivo na cidade 

de Juazeiro do Norte no período entre 2010 a 2014. 

O trabalho além dessa introdução tem mais quatro seções. Na segunda seção descreve-

se a metodologia. A terceira trata do transporte coletivo em Juazeiro do Norte. Na quarta seção 

são apresentados os resultados e finalmente a última seção tem-se a conclusões. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de Trabalho 

 

Juazeiro do Norte é o principal município da região Metropolitana do Cariri. Faz parte da 

Mesorregião Sul Cearense e da Microrregião do Cariri. Em termos econômicos apresentava um 

PIB de R$ 2, 25 bilhões em 2012. O PIB per capita neste mesmo ano foi de R$ 9.211,00. Em 2010 

a população era de 249.239 habitantes. A população prevista para 2015 era de 266.022. A 

densidade demográfica em 2010 era de 1004,45 hab/km
²
.  A taxa de urbanização em 2010 era 

de 96,07%.  Em 2010 a população com mais de 60 anos era de 26.981 habitantes.  Em 2012 
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havia 51.931 alunos matriculados no ensino fundamental e médio. Nesse mesmo ano a frota de 

veículos era de 103.382 veículos, dos quais 49034 eram motocicletas e 32874 eram automóveis. 

Em relação às características de desenvolvimento, o município apresentou um IDH em 2010 de 

0,694 e possuía uma incidência de pobreza de 52,14% (IPECE, 2015). 

 

2.2  Natureza e Fonte dos Dados 

 

Os dados utilizados são de natureza secundária obtidos do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas) e através das empresas de ônibus de Juazeiro do Norte e dados 

primários obtidos através de entrevistas com os empresários do setor em Juazeiro do Norte. Com 

base no censo demográfico 2010 na cidade de Juazeiro do Norte estado do Ceará IBGE 

(2014), e com base de informações concedidas pela gerência da sede regional do referido 

Instituto, localizado na cidade de Juazeiro do Norte, através de e-mail enviado e recebido no dia 

11 de Dezembro de 2014 obteve-se a renda per capita e respectivas informações econômicas e 

o crescimento habitacional dos bairros: Leandro Bezerra, Timbaúba, São Miguel, Centro, 

Salesianos, Santa Tereza, Triângulo (Shopping), Frei Damião, Conjunto Industrial, Lagoa Seca, 

Antônio Vieira, Pio XII, Timbaúbas, Aeroporto, Pedrinhas, Pirajá, Limoeiro, Socorro, Novo 

Juazeiro, Tiradentes, João Cabral, Brejo Seco, Fátima, Juvêncio Santana, Carité,  entre os anos 

de 2010 com estimativa a 2014 bairros estes pelos quais existe linhas de transporte coletivo.  

O levantamento geográfico e divisório dos bairros do município supracitados foi feito 

através de mapeamento onde se coletou as informações de dados, Google Maps (2015). Como 

pode ser visto nas figuras de 1 a 6 do Anexo. 

No que diz respeito às entrevistas, elas foram realizadas entre os meses de dezembro de 

2014 a março de 2015, nas empresas de transporte coletivo Viação Lobo, São Francisco e da 

empresa Bom Jesus do Horto, que atuam no município de Juazeiro do Norte e que possuem 

linhas oficiais, onde as quais as informações solicitadas foram fornecidas pela equipe 

administrativa da empresa e pelos proprietários. A suplementação do referencial literário 

informativo da empresa Bom Jesus do Horto teve como base o depoimento de José Estevão 

Sobrinho (2013) onde relata toda a história da fundação da Viação Boa Jesus do Horto contada 

pelo próprio empresário e proprietário. 

No que diz respeito às empresas Viação São Francisco e Viação Lobo que atualmente 

possuem o mesmo proprietário apesar de serem empresas distintas, as informações 

complementares tiveram como base a entrevista do empresário Edinaldo Sousa Lobo (2013) onde 

em ambas as entrevistas foram coletadas informações sobre a situação dos transportes em 

circulação levando em consideração as deficiências relatadas pelos usuários. 

 

2.3 Modelo Empírico 

 

Para a estimação da demanda de transporte público em Juazeiro do Norte foi utilizado 

o modelo de regressão múltipla com dados em painel. Esta seção segue Justo e Souza (2014). 

O modelo de dados para painel permite controlar os efeitos das variáveis não 

observadas, ou seja, controlar as diferenças existentes entre as empresas (linhas). Também 

permite o uso de mais observações, elevando o número de graus de liberdade e reduzindo a 

colinearidade entre as variáveis explicativas. 

Assim, o modelo para os dados em painel é representado por: 
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yit = β0it + β1it x1it + ... + βkit xkit + uit                          (1) 

 

Na equação (1), o i denota as diferentes empresas e o t denota o período de tempo que 

está sendo analisado. β0 refere-se ao parâmetro de intercepto e βk ao coeficiente angular 

correspondente à k-ésima variável explicativa do modelo. Os yi e ui são vetores de dimensão (T 

× 1) e contém, respectivamente, as T rankings (variáveis dependentes) e os T erros. Assim,  

o  elemento  xKit   refere-se  à  k-ésima  variável  explicativa,  o  faturamento,  para  a empresa i 

no instante de tempo t. Finalmente β são o parâmetros a serem estimado. 

 

2.3.1 Modelos de Efeitos Fixos 

 

O modelo de efeitos fixos pode controlar os efeitos das variáveis omitidas que variam entre 

empresas (linhas) e continuam constantes ao longo do tempo; e os parâmetros resposta são 

também constantes para todas as firmas (linhas) e todos os anos. Segundo Hill et al (2006), as 

suposições do modelo são: 

β0it = β0i             β1it = β1 ... βkit = βk 

 

O modelo será dado por: 

 

yit = αi + β1 x1it + ... + βk xkit + eit               (2) 

 

A incógnita αi  representa os interceptos a serem estimados sendo uns para cada 

firma (linha). Como os parâmetros resposta não variam, as diferenças de comportamento entre 

as firmas deverão ser captadas pelo intercepto. Desse modo, αi pode ser interpretado como o 

efeito das variáveis omitidas no modelo. 

Para testar se as suposições sobre o modelo estão adequadas é necessário fazer um teste 

para verificar se os interceptos são diferentes entre as firmas. As hipóteses nula e alternativa 

seguindo Hill et al. (2006) são: 

H0 : β01 = β02 = ... = β0k 

 

H1 : os interceptos β0i não são todos iguais. 

 

Estas hipóteses podem ser testadas através da estatística “F”. Rejeitando-se H0, percebe-

se que os interceptos não são todos iguais, satisfazendo a suposição do modelo de n interceptos 

diferentes.  

 

2.3.2 Modelo de Efeitos Aleatórios 

 

O modelo de efeitos aleatórios possui as mesmas definições do modelo de efeitos fixos, 

isto é, o intercepto varia de um indivíduo para o outro, mas não ao longo do tempo, e os 

parâmetros resposta são constantes para todos os indivíduos e em todos os períodos de tempo. 

A diferença entre os dois modelos está no tratamento do intercepto. 

Como abordado anteriormente, o modelo de efeitos fixos expõe os interceptos como 

parâmetros fixos.  Já o de efeitos aleatórios expõe os interceptos como variáveis aleatórias. 

Ainda de acordo com Hill et al (2006), os n interceptos serão modelados assim: 
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β0i = β0 + αi                   i = 1, ..., n            (3) 

Nota-se que este intercepto é composto pelo intercepto do modelo de efeitos fixos, αi, que 

capta as diferenças de comportamento das empresas, e por outro componente, β0, que 

corresponde ao intercepto de conjunto das firmas. 

O modelo geral de efeitos fixos é dado por: 

yit = β0 + β1 x1it + ... + βk xkit + vit                             (4)  

Sendo que vit = uit + αi representa o erro. 

Para testar se o modelo de efeitos aleatórios é apropriado Wooldridge (2010) baseou nas 

seguintes hipóteses nula e alternativa: 

H0 :  
2   = 0 

 

H1 :  
2   ≠ 0 

 

Wooldridge (2010) defende que o principal determinante na escolha do modelo de efeitos 

fixos e do modelo de efeitos aleatórios é o efeito não observado αi. Há momentos que αi  não é 

correlacionado com todas as variáveis explicativas, o modelo de efeitos variáveis é o mais 

indicado. Oposto a isto, se αi  for correlacionado com algumas variáveis explicativas, o modelo 

de efeitos fixos deve ser utilizado.  

Ao checar se existe correlação entre αi  e as variáveis explicativas, testa-se a  hipótese 

nula, sugerida pelo autor: 

H0 = αi não é correlacionado com as variáveis explicativas 

 

H1 = αi é correlacionado com as variáveis explicativas 

 

A estatística de teste é denominada de teste de Hausman-Taylor proposto por Hausman e 

Taylor (1981). Caso a hipótese nula seja aceita, não há evidências que αi  seja correlacionado 

com as variáveis explicativas. Sendo assim, o modelo de efeitos aleatórios deve ser utilizado. Por 

outro lado, se a hipótese alternativa for aceita, deve-se utilizar o modelo de efeitos fixos. 

Para corrigir eventuais problemas de heteroscedasticidade serão estimados os  erros- 

padrões robustos à heteroscedasticidade.  

 

3. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO EM JUAZEIRO DO NORTE 

 

Segundo Silva e Ferraz (1996) a demanda por transporte coletivo é função de inúmeras 

variações no tempo e no espaço. Ao longo do dia são verificados alguns períodos de maior 

movimento (períodos de pico), assim como também ocorrem variações no decurso da semana, 

do mês, do ano, e assim por diante. 

A cidade de Juazeiro do Norte de 2010 a 2014 teve um crescimento populacional de 

aproximadamente 6%, segundo estimativa do IBGE.  Isso sem contar com a população 

flutuante devido à cidade ser o centro comercial e econômico da Região do Cariri e polo de 

romarias com os devotos do Padre Cícero. 

Apesar do rápido crescimento habitacional as empresas de transporte coletivo não 

acompanharam este crescimento mantendo a mesma quantidade de veículos da sua frota 
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operante no período de 2010, ocasionando um aumento de passageiros por cada ônibus da frota  

sobre o transporte público. 

Além deste, outro fator preponderante na elevação da demanda pelo serviço de 

transporte coletivo foi à implementação e instalação do programa social Minha Casa, Minha Vida 

em bairros periféricos como Aeroporto e Betolândia, que juntas equivalem a um acréscimo 

de 1850 casas, o que corresponde a uma estimativa de quase seis mil habitantes. 

Levando em consideração que os bairros supracitados são atendidos pelas linhas 1 e6, 

porém, neste caso passou a ser atendida apenas pela linha 6, ocasionando uma grande demanda 

nessa linha. Entretanto, existe uma deficiência no transporte coletivo, com a falta de renovação 

da frota que já ultrapassa seus 15 anos de uso, observando-se que na pesquisa em foco muitos 

ônibus estão na garagem para consertos. Segundo o proprietário da empresa São Francisco, os 

ônibus estavam quebrados, danificados e/ou com os pneus desgastados, ocasionados pela falta 

de infraestrutura urbana, do município que em suas rotas e vias estão com as pavimentações 

desgastadas ou esburacadas ocasionando a quebra dos ônibus fazendo com que os mesmos 

fiquem parados na garagem para conserto. 

Cada ônibus que deixa de circular na rota, levando em consideração que não existe 

ônibus  reserva,  ocasiona  um  atraso  para  seus  usuários  e  com  isso  um  aumento  de 

passageiros concentrado em menos ônibus, ocasionando a lotação e o atraso. 

Em 2010, foi criado o serviço, denominado complementar, conhecido pela população 

como transporte alternativo, autorizado pelo decreto de lei municipal n° 3609/2010. O serviço 

alternativo é composto por 22 veículos tipo VAN/Micro-ônibus, operados por particulares (pessoa 

física), mediante regime de permissão precária. A idade média da frota complementar é de 10 

anos, de acordo com informações prestadas pelo órgão municipal de trânsito, Demutran. No total 

existem, atualmente, 12 linhas atendidas por transporte coletivo convencional (ônibus) e três 

linhas atendidas por transporte complementar (VAN/Micro-ônibus). 

As 12 linhas atendidas pelo transporte coletivo são distribuídas da seguinte forma: 

Linha 01 – Centro – Novo Juazeiro – Centro 

Linha 02 – Centro – Tiradentes – Centro  

Linha 03 – Centro – Horto – Centro 

Linha 04 – Centro – São José – Centro 

Linha 05 – Parque São Geraldo – Frei Damião – Parque São Geraldo 

Linha 06 – Antônio Vieira – Aeroporto – Antônio Vieira 

Linha 07 – Centro – João Cabral – Centro 

Linha 08 – Centro – Cidade Universitária – Centro ( Via Av. Ailton Gomes / R. São Pedro)  

Linha 09 – Centro – Cidade Universitária –  Centro (Via Rua São  Benedito / Rua do 

Limoeiro) 

Linha 10 – Centro – Cidade Universitária – Centro (Av. Leão Sampaio/Av. Padre Cícero) 

Linha 11 – Centro – Cidade Universitária – Centro ( Av. Humberto Bezerra / Av. Virgílio 

Távora) 

Linha 12 – Centro – Distrito Industrial – Centro. 

 

4 RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DA DEMANDA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 

EM JUAZEIRO DO NORTE 

 

A tabela 1 traz a estatística descritiva das variáveis utilizadas no modelo empírico por 

cada uma das doze linhas de ônibus em Juazeiro do Norte entre 2010 e 2014. Fica evidente que 
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as linhas de ônibus com maior demanda média são as linhas 05 e 06. Contudo, na linha dois os 

consumidores têm a maior renda média. A linha 07, contudo, é a linha que atende os 

consumidores com a menor renda média. 

Em relação ao preço, fica evidente o grande impasse envolvendo a política de transporte 

coletivo em Juazeiro do Norte e as empresas autorizadas a operar o sistema. De um lado a 

prefeitura e os consumidores cobrando uma melhoria na qualidade dos serviços prestados e no 

outro as empresas argumentado o baixo valor das tarifas e a falta de reajustes anuais. A linha 03 

operou no período com tarifa média de R$1,44 e as demais com R$1,4. 

 

Tabela 01: Estatística Descritiva por linha de ônibus 

  Linha               Variável               Média                DP                  Min                 Max   

 

1 Demanda  664040.2  13511.15  648899  681120 

 Renda  996.64  146.22  823.98  1174.69 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

2 Demanda  412076.8  8384.385  402681  422676 

 Renda  1041.86  152.1307  861.82  1226.86 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

3 Demanda  119576.4  2433.081  116850  122652 

 Renda  1150.71  161.99  958.45  1346.55 

 Preço  1.44  0.13  1.2  1.5 

4 Demanda  577891.2  306792.4  29582  736356 

 Renda  1099.33  160.85  909.49  1295.23 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

5 Demanda  1017294  20698.81  994098  1043460 

 Renda  1090.53  166.23  896.72  1293.93 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

6 Demanda  854278.8  17381.79  834800  876252 

 Renda  913.10  135.13  753.93  1077.79 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

7 Demanda  190613  3878.399  186267  195516 

 Renda  868.87  128.08  717.44  1024.21 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

8 Demanda  219545  4467.042  214539  225192 

 Renda  1002.32  156.61  819.06  1193.50 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

9 Demanda  121214.2  2466.337  118450  124332 

 Renda  1027.21  165.65  831.86  1230.57 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

10 Demanda  52634.2  1070.865  51434  53988 

 Renda  1016.39  158.87  829.50  1211.32 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

11 Demanda  41756.8  1051.804  40298  42960 

 Renda  1001.14  156.85  816.66  1193.56 

 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

12 Demanda  148847.6  3028.599  145454  152676 

 Renda  1001.14  156.85  816.66  1193.56 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano-Regional 
no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

164 
 Preço  1.46  0.08  1.3  1.5 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE e Empresas. 

 

A tabela 02 traz a estatística descritiva do painel utilizado na estimação da demanda pelo 

serviço de transporte coletivo em Juazeiro do Norte atendido pelas empresas de ônibus. A 

apresentação dessa forma permite ter uma melhor visão de como o painel foi construído, bem 

como observar o comportamento dos valores das variáveis no painel como um todo, como 

normalmente é apresentado, mas também entre as unidades observacionais e dentro de cada 

uma delas. Assim, tem-se uma ideia inicial de heterogeneidade observada. 

Na tabela 02 percebe-se, por exemplo, que a variância na demanda é bem menor 

entre as unidades observacionais que dentro delas.  Já na renda, a menor variância ocorre dentro 

de cada uma delas. Comportamento similar ocorre com a variável preço. 

Vê-se então, que o painel foi construído com informação das variáveis: Demanda, 

Renda, Preço separados para cada linha de ônibus e para cada um dos anos compreendidos 

entre 2010 e 2014. 

 

Tabela 02: Análise Descritiva do painel 

Variável 

 

 

Nível 

 

 

Média 

 

 

SD Mínimo Máximo Observaçõe

s Demanda Geral 368314 331644.1  29582  1043460 N=60 

 Entre  23659.5  327845.8  389765 n = 12 

 dentro  330956.8  21509  1074328 T=5 

Renda Geral 1017.438 157.5596  717.4412  1346.558 N=60 

 Entre  153.7826  836.3006  1205.149 n = 12 

 dentro  74.73346  836.5018  1158.846 T=5 

Preço Geral 1.458333 0.08495  1.2  1.5 N=60 

 Entre  0.093169  1.291667  1.5 n = 12 

 dentro  0.012464  1.366667  1.466667 T=5 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE e Empresas. 

 

A tabela 03 traz os resultados da estimação das equações 02 (EF) e 04(EA) com as 

variáveis em logaritmo. O teste de Hausman indicou que o modelo de efeitos fixos é mais 

eficiente que o modelo de efeitos aleatórios. Desta forma, são estes os resultados que serão 

evidenciados.  As  variáveis  foram  transformadas  em  logaritmos,  isto  é,  foi  estimado  o 

modelo na forma funcional log-log. Assim, tem-se que os coeficientes das variáveis preço e renda 

correspondem às elasticidades parciais de preço da demanda e renda, respectivamente. 

Também foi criada uma dummy que assume valor 1 para as linhas 05 e 06 e zero para as demais. 

Esta variável tenta captar se há diferença significativa entre estas duas linhas que são as que 

apresentam maior demanda e as demais. 

Os coeficientes da constante e das variáveis Lnrenda e da dummy são significantes a 

1%. O coeficiente da variável Lnpreço foi significante a 5%. Todos os coeficientes apresentaram 

os sinais esperados.  O teste de Breusch- Godfrey indicou a presença de teroscedasticidade e 

esta foi corrigida com erros padrões robustos. O teste F global atesta a validade do modelo. 
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Tabela 03: Demanda por transporte coletivo de ônibus em Juazeiro do Norte 

 

Variáveis Modelo EF  Modelo EA 

Constante 4.1693* 
(1.0627) 

 12.1121* 
(3.0131) 

 0.008  0.0001 

 
Lnpreço 

 
-6.9675** 
(2.1098) 

  
-0.0852* 
(0.0277) 

 0.0299  0.005 

Lnrenda 0.7607*  -0.0051 

 (0.0529)  (0.0458) 

 0.0000  0.3556 

 
Dlinha 

 
1.7039 * 

  
1.6999* 

              (0.0528)                                (0.0566)   

N 60  60 

R
2
 

Wald chi2 

0.33  - 
16637.42 

Prob   (0.0000) 

 
F(3,52) 

 
10.07 

  

Prob (0.0000)   

 
Hausman 4.51 
Prob>chi2 = 0.0056 

   

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IBGE e Empresas. 

 

Pela  tabela 03  tem-se  que  a  demanda  pelo  transporte  coletivo  em  Juazeiro  é 

elástica. Ou seja, uma elevação de 1% no preço mantida a renda constante, reduz a demanda 

em 6,97%.  A estimativa da elasticidade renda aponta que o serviço de transporte coletivo de 

ônibus é um bem normal. Ou seja, um aumento de 1% na renda eleva a demanda por este 

serviço em 0,76%. 

O  modelo  também  apresentou  a  grande  superioridade  das  linhas  05  e  06  na 

demanda total. Ou seja, na média estas duas linhas apresentam uma demanda de 

aproximadamente 170% maior que as demais. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O transporte público de passageiros tem sua história atrelada à necessidade de atender o 

deslocamento das pessoas de um lugar para outro. Inicialmente entre povoados diferentes com o 

aumento do fluxo comercial. Em seguida, em virtude do crescimento das cidades para o 

deslocamento das pessoas pelos mais diversos motivos, mas, sobretudo para o deslocamento ao 

trabalho e estudo. 

Em Juazeiro também não foi diferente. O transporte público iniciou-se na década de 1950 

do século passado e foi crescendo seguindo o crescimento da população.  Contudo, observou-se 

que muitos problemas surgiram desde o início e se perpetuam até os dias atuais. 

Recentemente, observou-se um conflito de interesses entre os usuários e a prefeitura 

municipal, que dá a concessão para o funcionamento do serviço, e as empresas de ônibus. Os 

usuários e a prefeitura cobram a falta de investimentos na renovação da frota e na qualidade dos 

serviços prestados como o tempo das viagens e a frequência das mesmas. Por outro lado, as 

empresas reclamam da falta de infraestrutura da cidade que eleva substancialmente o custo 

de manutenção e a inadequada política de reajustes de preços das passagens. Observou-se que 

as empresas operaram durante cinco anos sem ter reajustes. Em 2015 é que foi concedido um 

pequeno aumento que não repôs a inflação no período. Ressalta-se que neste período o salário 

mínimo apresentou aumento real. E este é um item significativo na planilha de custo das 

empresas. 

Constatou-se que a frota tem em média quinze anos de uso e alguns são sucateados. São 

quinze as linhas de ônibus operando o sistema. Para amenizar em parte os problemas para 

os usuários a prefeitura autorizou a criação de linhas com transporte alternativo. Mas estes 

também apresentam problemas. 

Observou-se que o sistema de transporte coletivo em Juazeiro do Norte apesar de 

apresentar quinze linhas tem duas linhas que concentram a maior parte da demanda que são as 

linhas cinco e seis. 

Para atender os objetivos propostos, estimou-se a demanda por serviço de transporte 

coletivo em Juazeiro com dados em painel para o período de 2010 a 2015. Os resultados 

apontaram que a demanda é elástica com coeficiente de 6,96.  Ou seja, 1% de aumento no 

preço faz a demanda cair em 6,96%. Também ficou evidente que este serviço é um bem normal. 

Ou seja, se houver aumento na renda eleva a demanda deste serviço. A estimação também 

evidenciou a grande participação das linhas 05 e 06 na demanda total. 

Estes resultados devem ser vistos com cautela em virtude da política de congelamento de 

preços das tarifas cobradas por quase cinco anos e da expansão rápida de alguns bairros mais 

distantes em virtude do Programa Minha Casa Minha Vida que elevou bastante a demanda. Isto 

tem um peso importante haja vista que se expandiram de forma significativa alguns bairros mais 

afastados. 

Outro ponto a ser ponderado ao se pensar em soluções para o transporte público de 

passageiros em Juazeiro do Norte é a alta demanda por este serviço por pessoas isentas de 

pagamento, como os idosos. É sabido que a população no Brasil está envelhecendo de forma 

rápida e isto repercutirá de forma mais significativa com o passar dos anos. Qualquer 

planejamento terá que considerar estas mudanças. 
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Outra mudança que também deve ser considerada é elevação da quantidade de alunos 

universitários no município nos últimos anos. Estes por terem regime diferenciado no pagamento, 

também repercutem na receita das empresas. 

Por fim, também deve ser ressaltada a falta de investimentos por falta da prefeitura na 

melhoria da infraestrutura da cidade. Ruas esburacadas e sem pavimentação elevam o custo de 

manutenção da frota. Do lado das empresas há a necessidade de investimentos na renovação da 

frota. 

Diante destes problemas, de forma  unilateral  em  2016  a  prefeitura  abriu  uma licitação, 

contrariando uma lei municipal que previa apenas em 2020, e as antigas empresas ficaram de 

fora do sistema entrando outra empresa. A empresa colocou ônibus novos para circular, mas as 

passagens foram reajustadas. Linha que antes tinha a passagem de R$ 1,60 passou para R$ 

2,20. 
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Resumo: Este estudo tem como objetivo estimar a elasticidade da extrema pobreza no Brasil com relação a 
um conjunto de variáveis: diferentes categorias de despesas públicas; desigualdade da distribuição 
interpessoal de renda mensurado pelo Coeficiente de Gini, média de anos de estudo e produto interno bruto 
per capita. Foram estimados modelos econométricos de dados em painel estático e dinâmico para o período 
2001 a 2009. Levando-se em considerações as desigualdades regionais, os resultados apontam baixa 
sensibilidade da pobreza extrema às despesas públicas. A desigualdade interpessoal de renda dificulta a 
redução da extrema pobreza enquanto a média de anos de estudos e o crescimento econômico atuam de 
forma mais intensa na redução da mesma. 
Palavras chave: Pobreza Extrema; Despesas Públicas; Dados em Painel; Modelos Dinâmicos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A histórica e persistente desigualdade na distribuição pessoal e regional de renda no Brasil 

tem sido relatada em diversos estudos. Ramos e Mendonça (2005), por exemplo, evidenciam a 

incômoda posição brasileira entre os países com maior iniquidade do mundo. Os autores 

correlacionam esta desigualdade com a pobreza extrema. A elevada desigualdade, por conseguinte 

limita a capacidade de crescimento do estado em reduzir a pobreza extrema ou até aumentando as 

diferenças entre os mais pobres e os mais ricos da população. Este comportamento levou os 

pesquisadores a dar mais atenção aos efeitos do crescimento econômico na redução das 

desigualdades haja vista que esta tem sido a política pública adotada nas últimas décadas na 

tentativa de redução da pobreza.  

Segundo o IPEA (2012) mesmo com a desigualdade atingindo o piso da série histórica, ainda 

assim o Brasil está entre os 12 países mais desiguais do mundo. Em outros países a desigualdade 

tem aumentando, sobretudo pelo efeito da China e Índia onde concentra mais da metade da 

população pobre do mundo. 

 Justo e Silva (2011) apontam que no mainstream até a década de 1970 prevalecia a ideia 

que a pobreza seria reduzida drasticamente ou mesmo eliminada à medida que o crescimento 

econômico ocorresse com altas taxas. O tempo, contudo, frustrou esta expectativa.  

 Nesse contexto diversos autores passaram a explorar esta temática buscando evidências 

de quem se beneficiava mais com o crescimento econômico. Silveira Neto (2005), Justo e Silva 

(2011), entre outros, avaliam se o crescimento econômico tem sido em prol dos mais pobres. 

 A pobreza extrema pode ser tratada à luz de várias ciências. No contexto econômico, social 

e político como aponta Alves et al (2009) busca-se vincular a capacidade do estado através de sua 

mailto:justowr@yahoo.com.br
mailto:vweiga@hotamail.com
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estrutura e de políticas na redução das desigualdades, sobretudo reduzindo a pobreza. Por sua vez 

Pino e Oliveira (2010) sugerem que a identificação dos principais elementos na estratégia da 

redução da pobreza tem recebido atenção dos pesquisadores e de instituições como o Banco 

Mundial. 

 Nesse sentido este estudo busca estimar as elasticidades da pobreza extrema vinculadas a 

um conjunto de fatores que possibilitem inferir sobre a capacidade do estado em reduzir a parcela 

da população na pobreza extrema. Assim, consideram-se as despesas do estado, a distribuição 

interpessoal de renda através do Coeficiente de Gini, o nível de escolaridade mensurado pela média 

de anos de estudo da população com 25 ou mais anos de idade e o crescimento econômico. As 

referidas elasticidades são estimadas utilizando três estimadores com dados em painel: abordagem 

estática com efeito fixo ou aleatório e abordagem dinâmica com o estimado GMM em diferenças de 

Arellano e Bond (1991) e o GMM de sistema de Blundell e Bond (1998). A análise compreende 

informações estaduais para os anos de 2001 a 2009, período este em que a economia apresentou 

taxas de crescimento consideráveis e crescimento na aplicação de recursos via políticas públicas 

que objetivavam minimizar as desigualdades no Brasil com possíveis impactos distintos entre os 

estados. Este período destaca-se por compreender uma menor desigualdade de renda no Brasil 

em um período recente. 

 Contribuição deste trabalho está na abordagem da pobreza extrema, haja vista que em 

função da recente redução da pobreza a atenção maior passa na redução da pobreza extrema 

inclusive com a criação de políticas públicas com foco nesta parcela populacional a exemplo do 

programa Brasil sem miséria. Outra contribuição é que são utilizados os dados mais recentes 

disponíveis para este propósito e a modelagem de estimadores com dados em painel dinâmico 

ainda pouco utilizada. 

 Além desta introdução o trabalho está dividido em mais quatro seções. Na seção seguinte 

faz-se uma revisão da literatura e apresentam-se evidências para o Brasil. Na terceira seção traz a 

metodologia. A quarta seção traz os resultados e finalmente a última seção são apresentadas as 

conclusões. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA E EVIDÊNCIAS PARA O CASO BRASILEIRO 

 

2.1 Crescimento e Pobreza28 

 

 Em virtude dos resultados do crescimento econômico terem frustrado a expectativa de que 

o crescimento econômico reduziria ou mesmo acabaria com a pobreza, a literatura abordando esta 

temática passou a ser explorada intitulando como crescimento “pró-pobre”. Nesse sentido Tocheto 

et al (2010) sugerem que  ocorre desenvolvimento econômico quando o crescimento é capaz 

através da ampliação da base de recursos em melhorar a qualidade de vida da sua população. 

 Na literatura tem sido usual a estimação da elasticidade do crescimento econômico em 

relação à pobreza para avaliar o quão os mais pobres tem se beneficiado deste crescimento. Desta 

forma, a redução da pobreza ou pobreza extrema ocorreria via crescimento econômico na medida 

em quem houvesse maior inclusão dos mais pobres na atividade econômica.  Desta forma é 

importante consideram o crescimento econômico não somente pela sua quantidade, mas, sobretudo 

pela sua qualidade (JUSTO e FERREIRA, 2010). 

                                                             
28 Para Alves et al (2009) a pobreza é entendida, comumente, como a privação de um indivíduo ou de uma 
sociedade na obtenção da satisfação de necessidades básicas, absolutas e/ou relativas. Essa privação, 
normalmente, esta relacionada com a insuficiência de renda e/ou escassez de bens e serviços. 
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 Contudo não é consensual o conceito de que o crescimento econômico é ou não favorável 

aos mais pobres. Dito de outra forma há autores que consideram que o crescimento econômico 

favorece os mais pobres quando consegue reduzir a taxa de pobreza na população. Contudo, há 

autores que consideram que o crescimento favorece os mais pobres quando o crescimento 

beneficia os mais pobres dando-os mais oportunidades. 

Kakwani e Pernia (2000) e White e Anderson (2000) concordam que o crescimento 

econômico beneficia os mais pobres quando a renda média dos mais pobres cresce à taxa mais 

elevada do que os não pobres, ou da renda média. Desta forma, a redução da desigualdade de 

renda levaria à redução da pobreza. Assim, o enfoque aqui é mais na diminuição da desigualdade 

que propriamente nos ganhos de bem-estar dos mais pobres. Isto é o foco é, sobretudo, na questão 

distributiva. 

Outra corrente, com destaque para Ravallion e Chen (2003), contudo, considera que o 

crescimento favorece os mais pobres à medida que reduz a pobreza, beneficiando os mais pobres 

e aumentando o acesso às oportunidades. Assim, não há correlação direta não condicional às 

alterações na distribuição de renda para promover ganhos de bem-estar para os mais pobres 

(SILVEIRA NETO, 2005). 

Barros et al (2000) apontam que através de uma correlação entre renda e pobreza o Brasil 

deveria apresentar um percentual de pobres menor do que efetivamente se observa em virtude, 

principalmente, da desigualdade na distribuição dos recursos nacionais. 

 Já Hoffmann e Kageyama (2006) analisaram a pobreza no Brasil sobre vários aspectos. Em 

uma classificação em que consideraram três dimensões da pobreza, a saber: pobreza do tipo I onde 

aborda a insuficiência de renda; tipo II onde são consideradas a ausência de equipamentos básicos 

e pobreza extrema onde são combinadas as duas anteriores, ou seja, baixo nível de renda e 

ausência de três dos equipamentos básicos selecionados (água canalizada, banheiro e luz elétrica). 

Os autores observaram dinâmicas distintas a depender do tipo de pobreza considerada no período 

entre 1992 e 2004. Isto é, a pobreza do tipo II e pobreza extrema apresentaram uma diminuição 

contínua. Por sua vez, não constataram um padrão definido para a pobreza do tipo I.  

A figura 1 apresenta a dinâmica da pobreza e da pobreza extrema no Brasil na última 

década. Entre 2001 e 2003 há oscilação, mas nos demais anos percebe-se uma redução 

monotônica tanto da pobreza como da extrema pobreza no Brasil. Possivelmente as elevações dos 

gastos públicos com programas de transferências de renda explicam boa parte desta dinâmica. 

Percebe-se então que o padrão observado por Hoffmann e Kageyama (2006) continuou até 2009.  

 

Figura 01: População com nível de renda per capita abaixo das linhas de pobreza e pobreza 

extrema (%): 2001-2009. 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores com dados do IPEA. 
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2.2 Distribuição de Renda 

 

 Outra variável relevante na literatura no que diz respeito aos efeitos do crescimento 

econômico na redução da pobreza é a distribuição de renda como evidenciado anteriormente. 

Kakwani, Khander e Son (2004) argumentam que para analisar se o crescimento econômico 

favorece os mais pobres tem-se que considerar três elementos: crescimento, pobrezae 

desigualdade. 

 Kraay (2006) apontou que quanto mais sensível for a medida de pobreza à distribuição de 

renda dos indivíduos mais pobres, mais peso deve-se dar à distribuição de renda. 

Já Ravallion (2004) afirma que o crescimento econômico terá pouco efeito sobre os pobres 

se não for capaz de reduzir a desigualdade. Contudo, Matias et al (2010) afirmam que o conceito 

de desigualdade está além de renda, havendo também a desigualdade de possibilidade de acesso 

a outros recursos necessários à vida humana. 

Segundo Barreto (2005) uma queda no índice de pobreza pode ocorrer quando há 

combinação dos efeitos crescimento e desigualdade (distribuição). Sendo assim, um aumento na 

renda que seja acompanhado por uma diminuição na desigualdade favorece a população mais 

pobre, ou seja, uma queda na taxa de pobreza. Isto pode ocorrer tanto pode ser via crescimento da 

renda do mais pobre, ou como a queda da desigualdade de renda. 

A figura 2 traz alguns indicadores da distribuição de renda no Brasil no período de 2001 a 

2009. Observa-se que há uma elevação na proporção da renda apropriada pelos mais ricos em 

relação aos mais pobres até 2004. Em seguida não de forma monotônica, observa-se uma ligeira 

diminuição atingindo patamar um pouco menor que em 2001.  Observa-se também que há 

diminuição de forma mais contínua na proporção da renda apropriada dos 10% mais ricos em 

relação aos 50% mais pobres.  

 

Figura 02: Indicadores de desigualdade de Distribuição de renda no Brasil: 2001 a 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados das Pnads. 

 

No caso brasileiro além da questão da desigualdade interpessoal na distribuição da renda 

têm-se também as desigualdades regionais de renda. A figura 3 mostra a renda per capta entre 

2001 e 2009 da unidade da federação com maior renda per capita (DF) e aquela com menor renda 

per capta (PI) assim como a dinâmica da renda per capita brasileira. Observa que nos três casos a 

renda per capita cresce ao longo dos anos. Contudo, há um descolamento da renda per capita de 

Brasília no final do período em relação à renda per capita brasileira. Já a renda per capita do Piauí 

diminui ainda de forma tímida a diferença em relação à renda per capita brasileira. Desta forma é 
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possível que os possíveis impactos do crescimento econômico na diminuição da pobreza ocorram 

de forma distinta entre os estados. 

O indicador mais comumente utilizado os estudos de distribuição de renda é o Coeficiente 

de Gini. No caso brasileiro apesar da forte aceleração na redução deste indicador nos últimos anos, 

ainda assim tem-se mantido elevado em comparação a outros países.  Ramos e Mendonça (2005) 

aponta que em um universo de 120 países pesquisados mais de 90% apresenta desigualdade 

menor que a brasileira. 

As discussões das causas desta desigualdade no Brasil remetem à formação histórica do 

Brasil colonial com predomínio da monocultura canavieira como aponta Furtado (1981) assim como 

a industrialização tardia e, mais recentemente, pela ação governamental de priorizar o crescimento 

econômico na premissa que reduziria as desigualdades. 

Muitos têm sido os autores empenhados em analisar e identificar os determinantes da 

recente diminuição das desigualdades no Brasil. O IPEA (2012) aponta que o governo atual de 

forma dicotômica. Por um lado as políticas de transferência de renda têm contribuído para diminuir 

as desigualdades, por outro, políticas como a aposentadoria pública aumenta as desigualdades.  

 Figueiredo e Ziegelmann (2009), no entanto, afirmam que a recente diminuição das 

desigualdades no Brasil tem ocorrido com aumento no bem-estar dos mais pobres. 

 

Figura 03: Renda per capita de Brasília, Piauí e Brasil: 2001 a 2009. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados das Pnads. 

 

2.3 Pobreza, Crescimento Econômico e Distribuição de Renda 

 

Para Barreto (2005) não se tem um consenso de quais as reais relações entre pobreza, 

crescimento econômico e desigualdade. A desigualdade afeta o crescimento ou é o crescimento 

que altera os níveis de desigualdade em uma economia? Assim ele aponta que o crescimento 

econômico é fundamental para a redução da pobreza, ainda que, em principio, ele não tem efeito 

sobre a desigualdade.  

 Já Tochetto et al (2004) listaram sete grupos de fatores que convertem crescimento 

econômico em redução da pobreza: (1) Aspecto Espacial do Crescimento, (2) Padrões Setoriais de 

Crescimento, (3) Grau de Intensidade e Uso de fatores de Produção, (4) Grau de Desigualdade da 

Renda e da Riqueza, (5) Dimensões Não-Renda, (6) Padrão do Gasto Público e (7) Impacto 

Ambiental. 

 Nesse sentido, política de combate a pobreza devem ter enfoque na desigualdade e 

distribuição de renda. Para Tochetto et al (2004) se o crescimento dominar a desigualdade, então 

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DF

PI

BR



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

174 

políticas de intensificação do crescimento econômico deve ser desejável para a redução da 

pobreza.   

As regiões com altos índices de pobreza poderiam direcionar mais as políticas, por exemplo, 

para as zonas rurais, onde há maior população em estado de pobreza, ou em outras regiões por 

terem níveis baixos de desigualdade se preocupar em programas com foco na expansão da renda 

(JUSTO E SILVA, 2010). 

 Ravallion (2004) afirma que uma determinada taxa de crescimento para um país com baixa 

taxa de desigualdade reduzirá a pobreza às taxas maiores do que em países com uma alta taxa de 

desigualdade. Destarte, políticas para a diminuição da pobreza que favoreçam o crescimento 

econômico são mais importantes em países cuja desigualdade da renda seja baixa.  

Para tanto se faz necessário conhecer se a pobreza é mais sensível à redução no grau de 

desigualdade, ao crescimento econômico ou às ações de outras políticas públicas. 

A figura 4 apresenta a dispersão da extrema pobreza-Gini entre as Unidades da Federação 

no Brasil em 2009. Fica evidente a alta correlação entre pobreza e desigualdade. Exceto o Estado 

do Rio Grande do Norte, todos os demais estados nordestinos apresentam alto índice de 

concentração de renda correlacionado com alto índice de pobreza. Em geral, estados acima da 

linha, apresentam níveis de pobreza extrema acima da média para o grau de concentração de renda 

estadual. No alto destaca-se o estado de Alagoas com alto índice de concentração de renda e alto 

índice de pobreza extrema e no lado oposto o Estado de Santa Catarina. Brasília apesar de alto 

índice de concentração de renda apresenta baixo nível de pobreza extrema. 

 

Figura 04: Dispersão da pobreza extrema-desigualdade das UF´s do Brasil em 2009. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da PNAD de 2009. 

 

3. METODOLOGIA 

 

  Os dados utilizados são do IPEA e das PNAD’s de 2001 a 2009. Os dados sobre as 

despesas públicas correspondem às realizadas pelos respectivos governos estaduais e foram 

obtidos a partir do Ministério da Fazenda, estando todos os valores nominais. Para tanto, foram 

deflacionados a partir do INPC e estão em valores de Janeiro de 2013. 

 Como também, tornando-os per capita pela utilização da população das respectivas unidades da 

federação. Tratando-se dos dados do percentual de pobres, coeficiente de Gini e média de anos de 

estudo da população com 25 anos ou mais de idade, foram coletados a partir do IPEADATA, os 
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anos que não estavam disponíveis foram calculados a partir das respectivas PNAD’s. Já o produto 

interno bruto per capita, este foi coletado a partir das Contas Regionais do Brasil – Coordenação de 

Contas Nacionais. Os valores foram deflacionados a partir do INPC e estão em valores de janeiro 

de 2013. 

 

3.1 Modelo Econométrico 

 

  Neste artigo as elasticidades são estimadas a partir de dados em painel com as 27 unidades 

da federação e informações anuais entre os anos de 2001 a 2009. A montagem do painel com foco 

nos estados justiça-se, pela alta e persistente desigualdade estadual existente, como já discutido 

anteriormente.  

 Seguindo Alves et al  (2009) são utilizados três estimadores para dados em painel. O de 

efeito fixo ou aleatório para a análise estática e para a abordagem dinâmica os estimadores GMM 

em diferenças de Arelano e Bond (1991) e Blundell e Bond (1998). 

 Baltagi (2005) e Alves et al (2009) evidenciam a importância de abordagem dinâmica em 

virtude da possibilidade de viés na abordagem estática em virtude da endogeneidade de alguns dos 

regressores. O viés poderia ser causado pela omissão de variáveis, erros de medida. Seletividade 

da amostra entre outros. 

 Os estimadores dinâmicos utilizados fazem uso de variáveis instrumentais. Hipótese de 

sobreidentificação é testada através do teste de Sargan para validar os instrumentos utilizados 

como sugere Roodman (2006). O teste de Sargan tem como hipótese nula que os instrumentos 

como grupo são exógenos. Assim, para o teste de Sargan AR(1)e AR(2)  maiores valores da 

estatística são melhores.  Segundo Mileva (2007) o teste para o AR(2) é mais importante pois 

detecta a autocorrelação em nível. 

 A dinâmica é captada através da utilização da variável dependente com defasagem de um 

período como regressor. Para controlar a correlação deste regressor e o termo de erro, o modelo 

dinâmico de Arellano e Bond (1991) é realizado em primeira diferença seguindo Alves  et al (2009). 

Este mesmo procedimento é também válido para possível problema de endogeneidade das demais 

variáveis explicativas.  Alves et al  (2009) não abordam o problema da heterocedastidade. Aqui, 

contudo, foi realizado o teste e comprovada a Heteroscedasticidade o problema foi resolvido ao 

estimar o modelo de Arellano e Bond (1991) através da estimação em dois estágios com erros 

padrões robustos que corrige o viés para baixo causado nesse procedimento como aponta 

Roodmand (2006). 

 Contudo, a consistência do estimador de Arellano e Bond (1991) depende da ausência de 

autocorrelação residual. Seguindo os autores foi realizado o teste para verificar a existência de 

autocorrelação residual. 

 Posteriormente Blundell e Bond (1998) observaram que para amostras pequenas os 

instrumentos dos valores defasados dos regressores poderiam ser fracos e, assim, viesarem o 

estimador de Arellano e Blond (1991). Desta forma, eles propuseram uma mudança no estimador 

de Arellano e Bond (1991) em um sistema que inclui as equações em nível além das equações em 

primeira diferença. Nesse caso são utilizados como instrumento os valores defasados das primeiras 

diferenças dos regressores. 

 Para que os coeficientes correspondam às elasticidades o modelo é estimado com as 

variáveis em logaritmo. Dessa forma, tem-se a elasticidade da variável dependente (pobreza 

extrema) em relação a cada um dos regressores. 
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 Para verificar se as variáveis são estacionárias foram utilizados vários testes de raiz unitária 

para dados em painel. A saber:  Levin-Lin-Chu, Harris-Tzavalis, Breitung, Im-Pesaran-Shin29, ADF 

e PP coma hipótese nula de raiz unitária. Os resultados indicaram ausência de raiz unitária desde 

que fosse incluída uma tendência determinística. Destarte foi incluída a tendência determinística 

que, também foi utilizada como instrumento seguindo Alves et al  (2009).  

 Feita estas considerações o modelo econométrico ficou assim representado: 

poit30 = αit + β1poi(t-1) + β2mepit + β3giniit +β4pibit + β5dpublicait + β6tendi + εit  (1) 

 

Onde poit é o percentual da população na pobreza extrema; poi(t-1) é mesma variável defasada em 

um período; mepit é a média dos anos de estudos da população com 25 ou mais anos; giniit é o 

coeficiente de Giniit; pibit é o produto interno bruto per capita; dpublica it  é  a despesa pública total; 

tendi é a tendência determinística e εit é o resíduo tido como ruído branco. O subscrito i identifica as 

unidades da federação e o t o período de tempo. 

Com o intuito de identificar mais detalhadamente os possíveis efeitos das despesas públicas 

na pobreza extrema estimou-se a equação 2 onde estas foram desagregadas permitindo. 

 

poit = αit + β1poi(t-1) + β2mepit + β3agit + β4aspit + β5dsit + β6ecit + β7giniit +β8huit + β9icsit + 

β10pibit + β11ssit + β12tbit + β13tpit + β14tendi + εit      

 (2)  

 

onde Dagri é a despesa pública per capita com a agricultura; Dassist_prev é a despesa pública per 

capita com assistência e previdência social; Dedu_cult é a despesa pública per capita com 

educação e cultura; Dind_comer é a a despesa pública per capita com indústria, comércio e serviço; 

Dsegu é a despesa pública per capita com defesa nacional e segurança pública; Dhab_serv é a a 

despesa pública per capita com habitação e urbanismo; Destadual é a despesa pública per capita 

estadual; Dsau_sane é a despesa pública per capita com saúde e saneamento; Dtrab é a é a 

despesa pública per capita com trabalho e Dtrans é a tpit é a despesa pública per capita com 

transporte. 

 Espera-se que a pobreza extrema apresente a seguinte relação com as variáveis: positiva 

com o Gini, ou seja, quanto maior a concentração de renda maior o percentual de pessoas na 

pobreza extrema; e negativa com as demais variáveis, isto é, quanto maior estas, menor a 

quantidade de pessoas na pobreza extrema. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Na tabela 1 são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas 

estimações dos modelos econométricos. 

 

  

                                                             
29 Para maiores detalhes ver Breitung (2000), Harris and Tzavalis ( 1999), Breitung, and Das (2005) e Levin, 
and Chu (2002) e Im, Pesaran, and Shin (2003). 
30 Como dito anteriormente, as variáveis estão em logaritmo e, assim, tem-se as elasticidades da variável 
dependente em relação a cada uma das variáveis explicativas, exceto a tendência determinística. 
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Tabela 01: Estatísticas descritivas das variáveis 

Descrição das Variáveis Média Desvio 

Padrão 

Percentual da população dos estados na pobreza 

extrema 

14.13 9.48 

Produto interno bruto per capita 10.12 6.39 

Coeficiente de Gini 0.55 0.03 

Média de anos de estudo da população com 25 anos 

ou mais de idade 

6.42 1.34 

Despesa per capita com transporte realizada pelo 

Estado 

141.09 161.34 

Despesa per capita com trabalho realizada pelo 

Estado 

9.03 16.48 

Despesa per capita com saúde e saneamento 

realizada pelo Estado  

331.67 200.55 

Despesa pública estadual total per capita realizada 

pelo Estado 

2603.13 1123.03 

Despesa per capita com indústria, comércio e serviço 

realizada pelo Estado 

17.60 18.49 

Despesa per capita com habitação e urbanismo 

realizada pelo Estado 

50.99 112.26 

Despesa per capita com educação e cultura realizada 

pelo Estado  

450.00 252.69 

Despesa per capita com defesa nacional e segurança 

pública realizada pelo Estado 

215.54 135.34 

Despesa per capita com assistência social e 

previdência social realizada pelo Estado 

259.41 180.70 

Despesa per capita com agricultura realizada pelo 

Estado 

55.75 41.54 

FONTE: Elaboração dos autores com base nos dados do IPEA e das PNAD’s. Os valores monetários foram 

deflacionados pelo INPC e estão em valores de janeiro de 2013. 

Nota: A linha de pobreza extrema utilizada pelo IPEA era o equivalente a R$70,00 em 2011. 

 

 Foi realizado o teste de Hausman e o prob foi de 0,01, indicando que o modelo de efeito fixo 

é o mais adequado para o conjunto de dados. O teste de Breusch-Pagan também indicou que o 

modelo de efeito fixo é o adequado. 

 Na tabela 2 são apresentados os resultados dos da estimação da equação 1.   A variável 

dependente é o logaritmo do percentual de pessoas na extrema pobreza. Nas colunas (1) e (2 têm-

se os resultados do estimador de efeito fixo sem a inclusão da variável dependente defasada em 

um período. Nas colunas (3) e (4) têm-se os resultados para o GMM em diferença de Arellano e 

Bond (GMM-AB). Já as colunas (5) e (6) apresentam os resultados para o GMM de Blundell e Bond 

(GMM-BB). 

 Para o estimador estático de efeitos fixos todos os coeficientes foram significantes a 1%, 

exceto o coeficiente da variável despesa pública total que foi significante a 5% e o coeficiente da 

variável tendência que não foi significante. 
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 Os sinais dos coeficientes estão de acordo com o esperado. A pobreza extrema é mais 

sensível à média de anos de estudo com uma elasticidade de -1,297, seguido pela elasticidade do 

Gini de 0,617, elasticidade do PIB de 0,608 e com pouca sensibilidade à despesa pública total de -

0,012. 

 Para os estimadores dinâmicos todos foram significantes a 1%. Com exceção ao coeficiente 

da variável tendência e do coeficiente da variável Gini que foi significante a 10% nos dois modelos. 

Os sinais nos coeficientes nos dois modelos também estão de acordo com o esperado. A magnitude 

das elasticidades são maiores nos modelos dinâmicos em relação ao modelo estático embora a 

ordem de sensibilidade da extrema pobreza tenha sido mantida. Destarte, para o modelo de Blundel 

e Bond, por exemplo, uma elevação de 1% na média doa anos de estudo reduz em 

aproximadamente 1,57% o número de pessoas na extrema pobreza. Em geral observa-se a baixa 

sensibilidade da pobreza extrema às despesas públicas totais. 

 

Tabela 02: Elasticidades do percentual de pessoas na extrema pobreza em relação a po(t-1), pib, 

gini, mep e dpublica para as unidades da federação do Brasil de 2001 a 2009. 

 

Variável dependente Percentual de pobres – po 

Variáveis 

explicativas 

EF GMM-AB GMM-BB 

 Coeficiente 

 

Erro 

Padrão 

Coeficiente 

 

Erro 

Padrão 

Coeficiente 

 

Erro 

Padrão 

Lnpo(t-1)   0.4325*    0.1484 0.4051*    0.0853 

lnPIB -0.6088*    0.1619 -0.9575*    0.2462 -0.8221**    0.2135 

lnMEP -1.2977* 0.1566 -1.6459*    0.1845 -1.5749*    0.1634 

lnGINI 0.6175* 0.1095 0.1048***    0.099 0.0511***    0.0291 

lnDpublica -0.0116** 0.0229 0.0302*    0.0326 0.0231*    0.0051 

Tend 0.0044 0.0039 0.0026    0.0103 -0.0021    0.0075 

Constante 10.7390* 0.8065 12.8329*    0.7508 13.2802*    0.6769 

Número de UF                 27                              27                                         27 

Número de observações  228                           174                                       189 

Teste de Especificação 

Teste de Sargan                                             0.891                                  0.895 

m1                                                                                     0.309                                    0.254 

m2                                                                                      0.473                                   0.527 

Teste de Wald  (prob)     0.000                     0.000                                   0.000 

FONTE: elaborados pelos autores com dados da pesquisa. 

Nota: A especificação foi escolhida a partir da observação de resultados de várias especificações 

alternativas. Os resultados dos testes de especificação apresentados são as suas respectivas 

probabilidades de aceitação da hipótese nula. O teste de Wald corresponde a uma estatística de χ2 que 

testa a hipótese de que todos os coeficientes exceto a constante serem zero. 

* Estatisticamente significante ao nível de 1%, ** significante a 4% e *** significante a 10%. 

 

Os resultados das estimações da equação 2 são apresentados na tabela 3. O teste de 

Hausman com prob de 0,32 assim como o teste de Breusch-Pagan também indicou que o modelo 

de efeito aleatório é o adequado contrariando o resultado da estimação anterior onde o modelo de 

efeito fixo foi o mais adequado. 
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 A variável dependente continua sendo o logaritmo do percentual de pessoas na pobreza 

extrema. As colunas (1) e (2) dizem respeito à abordagem estática com estimador de efeitos 

aleatórios. As colunas (3) e (4) diz respeito à abordagem dinâmica Arellano e Bond (GMM-AB) e 

finalmente as colunas (5) e (6) são os resultados da estimação da abordagem dinâmica de Blundell 

e Bond (GMM-BB). 

 Na abordagem estática os sinais dos coeficientes que foram significantes estão de acordo 

com o esperado. Em ordem decrescente a pobreza extrema é mais sensível à média de anos de 

estudo, Gini, pib, gasto com saúde e saneamento, gasto com educação e cultura e gastos com 

previdência e assistência social. 

  

Tabela 03: Elasticidades da pobreza extrema em relação a diferentes variáveis 

explicativas para as unidades da federação do Brasil de 2001 a 2009 

 

Variável dependente Percentual de pobres – po 

Variáveis 

explicativas 

EA GMM-AB GMM-BB 

Lnpo(t-1)       0.5587*    0.1289 0.5795*    0.0551 

lnPIB -0.255** 0.1186 -2.0181*    0.2874 -2.0366*    0.1328 

 lnPIB (t-1)   -0.8554*    0.4162 -0.8970*    0.1926 

lnMEP -1.216* 0.1568 -1.229*     0.1919 -1.2014*    0.0840 

lnMEP(t-1)   -0.2647    0.1219 -0.2240*    0.1191 

lnGINI 0.5703*     0.1103 0.0783*    0.0097 0.0997*    0.0422 

lnGINI(t-1)   0.6894*    0.2539 0.7110*    0.1174 

 lnDagri -0.0235 0.031050 -0.0651    0.0473 -0.0374*    0.0234 

lnDassistv -0.06***    0.0353     0.0013    0.0462 0.0344    0.0227 

 lnDsegu 0.0597*      0.0237 -0.1163*    0.0448 -0.0855*   0.0222 

lnDedu_cult -0.1996*    0.0744 -0.337**    0.0800 0.1459    0.1497 

lnDhab -0.0153    0.0136 0.0699**    0.0119 0.0652*    0.0092 

lnDind_comv 0.0221   0.0176 -0.037**   0.0022 -0.0468*    0.0106 

lnDestadual -0.0399     0.1742 0.8813*    0.1318 -0.3125*    0.0927 

lnDsau_sane -0.2097*    0.0733 0.4505*    0.0919 0.5376*    0.0497 

lnDtr 0.0053    0.0190 0.0493**    0.0216 0.0485*    0.0100 

Tend 0.0046    0.0039 0.0061   0.0083 0.0074***  0.0038 

Const 11.952*    1.0612 11.449*    0.7682 12.111*    0.4054 

Número de UF                27                                       27                                        27 

Número de observações 228                                     189                                    189 

Teste de Especificação 

Teste de Sargan                                                     0.894                                    0.895 

m1                                                                                                                    0.140                                      0. 249 

m2                                                                                                        0.637                                         0. 696 

Teste de Wald  (prob)  0.000                                 0.000                                     0.000 

Fonte: elaborados pelos autores com dados da pesquisa. 

Fonte: elaborados pelos autores com dados da pesquisa. 

Nota: A especificação foi escolhida a partir da observação de resultados de várias especificações 

alternativas. Os resultados dos testes de especificação apresentados são as suas respectivas 
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probabilidades de aceitação da hipótese nula. O teste de Wald corresponde a uma estatística de χ2 que 

testa a hipótese de que todos os coeficientes exceto a constante serem zero. 

* Estatisticamente significante ao nível de 1%, ** significante a 4% e *** significante a 10%. 

 

Na abordagem dinâmica foram incluídas as defasagens das variáveis explicativas percentual 

Gini e pib além da defasagem da variável dependente. Os coeficientes das defasagens das 

variáveis que foram significantes às vezes mostra conflito nos sinais. Percebe-se a robustez da 

sensibilidade da pobreza extrema ao Gini. Mesmo a defasagem em um período desta variável 

aumenta a parcela da população na pobreza extrema. No sentido oposto é a robustez da 

sensibilidade da pobreza extrema à média dos anos de estudo, isto é, a defasagem em t-1 ainda 

consegue diminuir a pobreza no período t. Contudo a sensibilidade da pobreza extrema diminui com 

o passar de t para t-1. Desta forma, espera-se uma redução progressiva com o passar do tempo 

com o efeito do aumento desta variável e um aumento regressivo da pobreza extrema com o efeito 

do aumento da concentração de renda. Este é um resultado importante observado nos estimadores 

dinâmicos. Isto é, de que o efeito da concentração de renda na pobreza extrema se reduz 

progressivamente com o passar do tempo. Uma possível explicação é que o coeficiente de Gini vem 

caindo de forma monotônica neste período. O IPEA (2012) considera como a década da inclusão. 

Os resultados dos modelos estimados apontam que o crescimento econômico reduz a 

pobreza extrema. Desta forma, como discutido anteriormente, considera-se no conceito menos 

restritivo, que o crescimento é pró-pobre, haja vista que reduz a quantidade de pessoas na pobreza 

extrema ainda que não se possa afirmar que tenha havido diminuição na desigualdade de renda. 

 A sensibilidade da pobreza extrema muda nos modelos dinâmicos comparado ao modelo 

estático. Nos modelos dinâmicos a pobreza extrema é mais sensível na seguinte ordem 

decrescente: PIB, média de anos de estudo, Gini, estoque de pessoas na pobreza extrema, e gastos 

na indústria e comércio. Em relação às demais variáveis há conflito do efeito a depender do modelo 

analisado ou o coeficiente não é significante ou apresenta sinal contrário em um dos modelos. 

 No modelo de Arellano-bond o aumento em 1% no pib reduz em aproximadamente 2,018% 

a pobreza extrema. No modelo de Blundell e Bond, a redução para esta mesma variação do pib 

causaria uma redução de aproximadamente 2,036% na pobreza extrema.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste estudo foi abordar a pobreza extrema associada ao crescimento econômico, 

à concentração interpessoal de renda, à média de anos de estudo e às ações de políticas 

governamentais através das despesas públicas. 

 As análises iniciais apontaram para uma redução da desigualdade interpessoal de renda. 

Do ponto de vista das desigualdades regionais observou-se elevação da renda média de Brasília 

em relação à renda média brasileira e por outro lado a renda média do Piauí definiu o gap em 

relação à renda média nacional. 

 Foram estimados dois modelos: um com as despesas públicas agregadas e outro com as 

despesas desagregadas. Em cada um dos modelos três estimadores foram apresentados com 

dados em painel. Um é o estimador de efeitos fixos ou aleatórios para a abordagem estática e outros 

dois para a análise dinâmica o estimador de Arellano e Bond (1991) e o estimador de Arellano e 

Blond (1998).  Para cada caso foram estimadas as elasticidades da pobreza extrema em relação 

às variáveis incluídas nos modelos. Em geral os resultados apontam para uma maior sensibilidade 

da pobreza à média dos anos de estudo e ao produto interno bruto per capita e menor para as 

despesas públicas no modelo com as despesas agregadas.  
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 No modelo com as despesas públicas desagregadas os resultados sugerem que elasticidade 

da pobreza extrema é maior em relação ao pib seguido pela média de anos de estudo e ao Gini. 

Nem todas as despesas públicas apresentaram efeito na redução da pobreza extrema. 

 A média de anos de estudo tem um efeito regressivo com o passar dos anos, ou seja, seu 

efeito na diminuição da pobreza extrema diminui com o tempo. No sentido oposto, tem-se um efeito 

progressivo do pib, ou seja, o aumento é cada vez maior na redução da pobreza extrema de um 

período para o outro. Já o efeito da concentração de renda medida pelo Gini em aumentar a pobreza 

extrema se mantém em quaisquer dos modelos estimados e é regressiva, ou seja, a elasticidade 

da pobreza em relação ao Gini diminui de um período para outro. 

 Assim, apenas na situação em que as despesas públicas são desagregadas e nos modelos 

dinâmicos a elasticidade da pobreza extrema foi maior em relação ao pib. Portanto, observaram-se 

outros fatores com maiores efeitos na redução da pobreza extrema. 

Em relação às despesas públicas estaduais, os resultados nem sempre foram na redução 

da pobreza extrema assim como outras despesas públicas que em alguns casos ainda que com 

efeitos pequenos contribuam para o aumento da pobreza extrema. O que deve sensibilizar os 

governantes para buscar melhorar a qualidade das despesas públicas assim como a distribuição 

destes recursos entre as várias alternativas e não somente elevar a quantidade das despesas.  
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Resumo:  O caráter socioeconômico concentrador que caracterizou o Brasil no século XX, provocou 

demasiadas desigualdades sejam elas espaciais, políticas, econômicas ou sociais, surgindo assim a 

necessidade de implantação de políticas que promovessem a desconcentração concomitante com a redução 

das desigualdades em todas as escalas do território nacional.  Logo, o objetivo deste trabalho é analisar a 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) nas suas duas fases, a primeira no período de 2008 

a 2011 e a segunda, obedecendo o recorte temporal de 2011 a 2015, sob a égide do planejamento territorial, 

pautando-se nos objetivos da referida política que visam a diminuição das desigualdades regionais brasileiras. 

É importante deixar claro que não é objetivo deste trabalho fazer um debate sobre o contexto histórico do 

desenvolvimento regional no Brasil.  Para alcance do referido objetivo, realizou-se um levantamento 

bibliográfico a partir de autores como Araújo (1999), Brandão (2012), Castro (1992), Friedman; Weaver 

(1979), Silva (2015), entre outros, que permeiam sus discussões sobre o tema, bem como, a busca de dados 

secundários no Ministério da integração Nacional, a fim de oferecer subsídios para a compreensão da 

importância da dimensão territorial nos debates sobre desenvolvimento regional, este por sua vez, uma 

importante ferramenta do planejamento territorial a partir das ações estatais.  

Palavras-Chaves: Desenvolvimento Regional; PNDR; Território.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Durante o século XX, o Brasil apresentou percentuais positivos no crescimento de sua 

economia, contudo, o caráter socioeconômico concentrador que caracterizou esse crescimento 

provocou densas desigualdades sejam estas espaciais ou sociais. As rigorosas desigualdades 

socioeconômicas que caracterizam a sociedade brasileira se proclamam, com perspicuidade no 

território, sendo necessário pensa-lo de modo racional, em busca de uma coesão territorial. O 

debate sobre a diminuição dessas desigualdades ocorre com maior ênfase no contexto 

macrorregional, contudo, é importante salientar que as desigualdades socioeconômicas também 

são visíveis nos âmbitos mesorregional, microrregional e local, sendo necessário a definição de 

estratégias de desenvolvimento regional levando em consideração novas regionalizações que 

perpassam por todas as escalas do planejamento estatal. 

Deste modo, é essencial a superação da visão tradicionalista de que a região é tão-somente 

um recorte do território, cujas especialidades são refletidas por indicadores naturais, econômicos e 

mailto:livia.gabrieladl@hotmail.com
mailto:larissa0185@gmail.com
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sociais. Embora esses indicadores sejam basilares para se caracterizar o território, estes não são 

satisfatórios para compreende-lo, e nele operar. Nessa perspectiva, surge a necessidade da 

implantação de políticas que promovam a desconcentração econômica, simultaneamente com a 

diminuição das desigualdades existentes em todas as escalas do território brasileiro. Assim, 

buscamos analisar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) a partir da década de 

2000 no âmbito do planejamento estatal, tendo como suporte teórico metodológico, o debate acerca 

do desenvolvimento regional e da PNDR, a partir dos seus objetivos, na tentativa de identificar como 

essa política foi planejada, estruturada e vem sendo implementada no país, uma vez que esta tem 

como foco a abordagem em multiescalar e formulação de políticas que pensem o território de modo 

integrado.  

Para apresentarmos nossa proposta, o artigo encontra-se estruturado em três seções, além desta 

introdução, onde apontamos o território como conceito fundamental para que se compreenda o 

desenvolvimento regional.  Na sequência, abordamos a PNDR como uma ferramenta para o 

planejamento estatal, partindo da premissa do planejamento multiescalar, visando o 

desenvolvimento a partir de ações do Estado que promovam a integração territorial.  Essa última 

seção encontra-se dividida em dois subtópicos, que abordam a primeira e a segunda fase da PNDR, 

respectivamente.  Por fim, nas considerações finais, apresentamos um apanhado geral da proposta 

do trabalho. 

 

2 DESENVOLVIMENTOS REGIONAL, UM ELEMENTO TERRITORIAL 

 

A discursão regional tem ganhado corpo não só nos debates acadêmicos, mas também no âmbito 

da gestão pública, que tem apresentado interesse crescente nas demandas do desenvolvimento 

regional. Referida discussão adquire nova acepção por designar relações naturais e sociais sobre 

o território, de modo que o desenvolvimento está vinculado aos estudos territoriais a partir da análise 

territorial e de ordenamento do território, isto pois, o desenvolvimento em suas distintas versões 

impacta o território.   Em 1979, John Friedmann e Clyde Weaver propunham rever as estratégias 

de desenvolvimento. Propõem o abandono da estratégia de integração funcional e adotam a 

integração territorial.  A partir da ideia dos autores, o território assume uma lógica dentro do debate 

regional (Figura 1). 

      

Figura 1 – A lógica do território no desenvolvimento regional 

 
Fonte: Elaborado a partir de John Friedmann e Clyde Weaver 1979 
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Para os autores, o espaço cultural influencia o espaço econômico através da dinâmica 

econômica que este promove. Isto pois, dentro de determinados territórios existem espaços 

culturais próprios que regulam as regiões, exemplo disso são os espaços que possuem o domínio 

técnico e dos modos de produção.  O espaço político refere-se as esferas de poder inseridas no 

território a partir de suas instancias federal, estadual e municipal. As esferas respeitam o espaço 

cultural visando o espaço econômico. Nessa lógica, segundo os autores, o espaço cultural antecede 

os outros dois espaços no que tange ao desenvolvimento.    

Friedmann; Weaver (1979) elencam ainda alguns princípios da economia territorial dentro 

do contexto do desenvolvimento: i) O desenvolvimento deve aspirar a diversificar a economia 

territorial; ii)  O desenvolvimento deve aspirar o desenvolvimento máximo dos recursos físicos 

mantendo os princípios da conservação; iii) O desenvolvimento deve animar a expansão dos 

mercados regional e interregional (domésticos) iv) O desenvolvimento deve basear-se no 

autofinanciamento; v) O desenvolvimento deve promover o aprendizado social. 

Quanto mais desenvolvida a região, mais diversificada é a sua economia.  A diversificação 

econômica é apontada como elemento chave para o desenvolvimento de qualquer espaço.  

Contudo, é necessário considerar os aspectos físicos, promovendo a sua expansão e conservação. 

Outro ponto destacado pelos autores refere-se ao desenvolvimento dos mercados regionais e 

intrarregionais. Com isso os autores defendem a ideia do desenvolvimento endógeno das regiões, 

desenvolvimento este que deve partir do princípio do autofinanciamento e por fim, o 

desenvolvimento territorial deve promover impactos sociais positivos. A intersecção desses 

elementos é fundamental para que se possa afirmar a existência ou não, de um desenvolvimento 

territorial. Nesse sentido, para compreender o território nacional, foco desse trabalho a partir de 

suas políticas de DR, é importante concordar com Castro (1992) ao afirmar que para entender a 

região em sua plenitude, faz-se necessário compreender a construção de suas dimensões 

territoriais. Logo, para a questão regional, faz-se necessário a compreensão do processo histórico 

do desenvolvimento brasileiro, tendo em vista que a sua diversidade espacial é resultado das 

relações socioeconômicas estabelecidas em todo o território.  A distribuição das atividades 

produtivas com concentração no Sudeste do país, é um fator preponderante nas acentuadas 

desigualdades regionais que caracterizam o território brasileiro atualmente.   

Sobre isso, Araújo (1999), afirma que mesmo apresentando uma tendência a 

desconcentração econômica no território brasileiro nas últimas décadas, ainda é possível constatar 

muitas diferenciações nas macrorregiões brasileiras. Referidas diferenças podem ser explicadas 

pela heterogeneidade intra-regionais, como apontam Calabi; Indovina apud Santos (2012), ao 

afirmarem que o “a organização do território não é apenas uma variável, mas, até certo ponto, um 

dado do próprio processo capitalista. ” Pautando nesse pensamento, as regiões tornam-se atrativas 

para os investimentos a partir das guerras fiscais, sendo então necessária a intervenção estatal a 

partir de políticas eminentemente territoriais no que tange ao controle dessas desigualdades 

regionais. 

Sob esse panorama a concepção do conceito de desenvolvimento regional, torna-se 

essencial para que se entenda a relevância das políticas governamentais para minimização das 

disparidades regionais construídas ao longo dos anos. A priori de qualquer definição, é salutar ter 

ciência que não existe um modelo pronto do conceito de desenvolvimento regional, assim, este 

apresenta-se de maneira polissêmica, sendo passível de diversas interpretações.  
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Polèse (1998) afirma que o desenvolvimento regional acontece quando há uma 

descentralização de políticas, proporcionando um desenvolvimento endógeno da região. A ideia 

explanada pelo autor, caracteriza o desenvolvimento regional como um conjunto de ações que 

promovem a organização espacial do território regional a partir da intervenção do Estado, 

considerando as particularidades de cada local.  

Ao considerar as particularidades locais, remetemo-nos mais uma vez a discussão do 

desenvolvimento endógeno das regiões citado anteriormente por Friedmann; Weaver (1979), ao 

elucidarem os princípios da economia territorial, logo esse é um conceito intrínseco ao de 

desenvolvimento regional, e afirmam que, “o desenvolvimento endógeno reconhece a existência de 

rendimentos crescentes no tocante aos fatores acumuláveis, bem como dá ênfase ao papel dos 

atores econômicos, privados e públicos, nas decisões de investimento e localização.”   

Autores como Brandão (2012), fazem uma crítica a perspectiva do desenvolvimento 

endógeno uma vez que, considera que o localismo não é capaz de assegurar por si só, um 

desenvolvimento sem uma base de planejamento nacional que articule esse processo. Para o autor, 

caso isto aconteça, o território estará propenso à “guerra dos lugares”. 

Assim, é importante entender o desenvolvimento regional como uma política, afim de 

melhorar as condições sociais da população e, consequentemente, minimizar as desigualdades 

regionais existentes.  Para tanto, faz-se necessário o distanciamento de um planejamento 

puramente setorial, para uma compreensão de uma política integracionista, que prime pelo 

desenvolvimento espacial. Hilhorst (1973, p.18) afirma que “o processo de desenvolvimento regional 

culmina quando as atividades espacialmente distribuídas e especializadas estejam internamente 

integradas e formam parte integral de um todo [...]. ” De acordo com o autor, o desenvolvimento 

regional resulta de um conjugado de deliberações que ocorrem dentro e fora das regiões, sendo 

distribuídas espacialmente através das inter-relações.  O autor evidencia ainda que o sucesso do 

desenvolvimento das regiões depende em grande da capacidade destas criarem referidas inter-

relações, uma vez que serão responsáveis pela integração regional. Ou seja, o desenvolvimento 

regional depende das decisões políticas que têm impacto absoluto sobre o processo de 

planejamento do desenvolvimento nacional através da integração territorial. Logo, é possível inferir 

que a integração territorial deve ocorrer de forma horizontal, ou seja, com a descentralização 

espacial das atividades.  

Putnam (1993), explica que para aconteça o desenvolvimento regional, é necessário que um 

ciclo vicioso seja interrompido, abrindo espaço para o um ciclo virtuoso que redunda em equilíbrios 

sociais com elevados níveis de cooperação, confiança, reciprocidade, civismo e bem-estar coletivo. 

A partir do pensamento do autor supracitado, é possível destacar a necessidade de territorialização 

das intervenções estatais para que haja um equilíbrio social, político e econômico em todas as 

escalas do planejamento.  Para Brandão (2004), o debate regional precisa aprofundar o balanço de 

quais são as reais rupturas e persistências (produtivas, sociais, institucionais, políticas) do 

capitalismo atual e seus impactos espaciais-territoriais mais marcantes, buscando compreender o 

que mudou e como as intervenções devem acontecer para que se obtenha viabilidade de 

elaboração de políticas públicas. Nesse contexto, torna-se essencial a interpretação da pluralidade 

das classes sociais que se constroem em um dado território não negligenciando os fatores 

endógenos e exógenos como determinantes dos processos sociais, políticos e econômicos.   

Desta forma, o desenvolvimento regional não é resultado de uma construção apenas teórica 

ou acadêmica do conceito de desenvolvimento, mas de uma necessidade, de conduzir 
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eficientemente os fatores do desenvolvimento, no que se refere ao uso dos recursos, assegurando 

uma maior participação dos diferentes atores, na busca de solucionar os problemas ocasionados 

pela dinâmica econômica, sobretudo no que se refere à atenuação dos desequilíbrios espaciais. 

Brandão (2011) afirma que o atual processo de desenvolvimento regional tem o desafio de contestar 

e melhorar o estilo do período anterior a 2003 com o atual crescimento econômico. Indubitavelmente 

a questão da dimensão territorial no que tange ao desenvolvimento é estratégico no contexto da 

construção de uma nova política de conteúdo desenvolvimentista. 

Entendendo aqui o desenvolvimento regional como um conjunto de ações para promover 

processos socioeconômicos em áreas definidas do território, com uma visão integradora e 

sustentável que induzam ao bem-estar social e à redução de desigualdades regionais (BRASIL-MI, 

2012a), coloca-se em pauta a necessidade de políticas governamentais que promovam e/ou 

auxiliam nesse processo integração do território. 

 

3  A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, UMA FERRAMENTA PARA O 

PLANEJAMENTO ESTATAL  

 

As rigorosas desigualdades sociais e econômicas que caracterizam a sociedade brasileira 

se proclamam com nitidez no território, sendo necessário para o enfrentamento dessas 

desigualdades, tratar o problema como uma questão nacional. Para Randolph; Magalhães (2013), 

“as desigualdades envolvem todo o território nacional, e não apenas macrorregiões menos 

desenvolvidas como prevaleceram em momentos do passado. As desigualdades regionais 

diminuem a coesão e integração territorial do país, ocasionando perdas para o conjunto da Nação.” 

A partir das ideias de Guimarães (2010), “o planejamento macrorregional correspondia a um 

pensamento desenvolvimentista pós-segunda guerra mundial entre 1950 e início da década de 

1980.”  Porém, com o fim desse período novas abordagens de planejamento fundamentadas em 

um enfoque territorial surgem, fazendo com que as questões regionais devessem ser 

compreendidas dentro da totalidade do processo de desenvolvimento, surgindo a necessidade da 

implantação de políticas que promovessem a redução das desigualdades em todas as escalas do 

território nacional, através do planejamento macro por meio de ações estatais que visem promover 

o desenvolvimento do espaço. A partir dessas abordagens, compreendemos aqui a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), como uma política eminentemente territorial, uma 

vez que busca o planejamento sistematizado do Estado em todas as suas instâncias para a 

minimização das disparidades espaciais.   

No documento da PNDR: A PNDR em dois tempos: A experiência apreendida e o olhar pós-

2010, indica que a PNDR surgiu como política especializada e com forte conotação territorial em 

2003, no contexto da determinação governamental de retomada da questão regional no Brasil. 

(Brasil, 2010b).  

 

3.1 Política nacional de desenvolvimento regional, fase I (2008-2011) 

 

A ausência de políticas regionais nas décadas de 1980 e 1990, é apontada por Alves; Rocha 

Neto (2014) como uma lacuna para institucionalização de uma PNDR bem menos pujante do que o 

era proposto. Todavia, a PNDR simbolizou uma transformação do modelo das ações direcionadas 

ao desenvolvimento. É importante ressaltar que a PNDR, não visa acabar com a pobreza, mas, 
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minimizar as diferenças regionais que perpassam por diferentes políticas e agentes políticos, 

através de ações de múltiplas escalas que envolvam diversos atores, entre eles os setores públicos 

e privados, bem como a sociedade para que se possa fortalecer/favorecer a diversidade e potenciais 

locais em áreas menos dinâmicas do país. 

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) foi instituída pelo Decreto nº 

6.047, de 22 de fevereiro de 2007 (Brasil, 2007c). A criação da política indica a agrupamento de 

diversas modificações nos debates acerca do planejamento nas escalas nacional e regional, nas 

esferas acadêmica e do setor público.  É importante destacar que para que a PNDR se consagre 

como um marco no planejamento regional, faz-se necessário a articulação e sistematização das 

escalas federal, estadual e municipal, através das instituições públicas e privadas, bem como de 

atores políticos. Ou seja, A PNDR I visa uma ação Nacional em múltiplas escalas, de baixo para 

cima, explorando potencialidades locais e controle social com foco na diversidade, como propõem 

Friedmann; Weaver (1979), ao discutirem a teoria do desenvolvimento endógeno.  

O documento Política Nacional de Desenvolvimento Regional: sumário executivo (Brasil, 

2007d), estabelece que a PNDR visa combater a forte desarticulação e dispersão da ação do 

Estado, caracterizada por uma grande diversidade de planos, projetos, leis e instrumentos isolados 

de intervenção, frequentemente conflitantes, adotados ora pela União, ora pelos estados e 

municípios. Referido documento aponta que o planejamento regional realizado anterior a política 

tinha como foco a escala macrorregional, partindo da premissa de regiões homogêneas, contudo, 

a PNDR visa superar tais conceitos a partir da atuação em novos recortes espaciais e escalas 

territoriais. Isto comprova-se a partir da definição das áreas prioritárias de atuação da PNDR em 

sua primeira fase de execução (2008-2011): 

A escala macrorregional: áreas de atuação da Sudene, da Sudam e da Sudeco, com 

exceção dos espaços de alta renda; A Escala intermediária: semiárido, Faixa de Fronteira e regiões 

integradas de desenvolvimento (RIDES); e, a escala sub-regional: mesorregiões diferenciadas, 

territórios rurais e territórios da cidadania. Sobre as escalas de atuação da PNDR I, Silva (2015, 

p.12) afirma que, 

  

Destarte, a variedade de recortes regionais apresentada pela PNDR 

corresponde a um avanço no tratamento da problemática envolvendo as 

desigualdades regionais, já que os problemas e os desafios a serem 

enfrentados, no tocante a uma política de desenvolvimento regional dessa 

envergadura, são bastante diversificados e complexos, demandando, por 

sua vez, uma abordagem que dê conta de tal complexidade. 

 

Mesmo que a escala macrorregional seja a maior evidência dos debates regionais, é 

importante salientar que as desigualdades socioeconômicas também são visíveis em escalas 

mesorregional e microrregional e local. Brandão (2012) coloca que para que se obtenha a totalidade 

do desenvolvimento faz-se necessário a articulação de todas escalas do planejamento, assim, 

novas formas de regionalização são necessárias para que os seus objetivos sejam atingidos.  

Fazendo um balanço sobre a PNDR I, Castro (2013) elucida alguns pontos que podem ter 

contribuído para a não ascensão da política, como: a) Financiamento limitado ás macrorregiões NE, 

NO, CO - Os recursos orçamentários disponíveis foram muito baixos e com elevada participação de 

emendas parlamentares; b) as ações foram, via de regra, pontuais, difusas e sem continuidade, 
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com baixa capacidade de transformar a dinâmica regional. (Top Down X Botton Up - Terceira 

Geração de Políticas de DR); c) em linha com a limitação acima, as ações destes Programas não 

se articulam com os Fundos e Incentivos, os instrumentos de maior fôlego disponíveis para a 

Política; d) A baixa articulação dos Programas com as ações dos estados; e) uma limitada 

integração com os demais programas federais de base territorial e com as demais áreas do MI, 

além de suas empresas coligadas.  O autor afirma que mesmo se constituindo como uma mudança 

paradigmática no planejamento regional brasileiro, não houve uma base política consistente e um 

consenso federativo para a implementação da PNDR I. É certo que a PNDR avançou em relação 

ao olhar sobre as regiões, todavia, a política apresentou fragilidades institucionais, por encontrar-

se vinculada a um único Mistério, haja vista que se trata de uma política transversal.   

O Relatório de Avaliação da PNDR (2011) é incisivo ao enfatizar que “a Política Regional se 

caracterizou como um conjunto de ‘instrumentos sem uma política’” (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2011e, p. 89). Os elementos sinalizados pelo relatório serviram como 

auxilio para a elaboração da PNDR II, com o objetivo de superar os empasses da primeira fase da 

política.  

 

3.2 Política nacional de desenvolvimento regional, fase II (2011‐2015) 

 

Alves; Rocha Neto (2014) afirmam que a PNDR II se trata de uma política que, 

inexoravelmente, está vinculada a um projeto maior de desenvolvimento para o país, pois objetiva 

a coesão territorial como parte da coesão social, econômica e política. Tal afirmação remonta-nos 

ao pensamento de Putnam (1993), ao ponderar a necessidade de rompimento do ciclo vicioso de 

propagação das desigualdades espaciais tende a intensificar os resultados da segunda fase da 

PNDR.  

  Sendo uma política transversal, Brito et al (2015) apontam que a PNDR II tem como desafio 

coordenar estrategicamente as diferentes políticas setoriais (Plano de Aceleração do Crescimento, 

Brasil Maior, Plano Nacional de Logística Integrada e Plano Nacional da Educação, entre outros).  

O grande foco da fase II da PNDR é conseguir sua ascensão de Política de Governo à de Política 

de Estado. Isto justifica-se pelo fato de que a redução das desiguales históricas existentes no país 

não são de responsabilidade exclusiva de um determinado governo, mas, de uma sucessão de 

gestores de políticas públicas. Ao torna-se uma política de Estado, a PNDR passa a ser mais 

democrática uma vez que, sugere a participação social e a transparência, como por exemplo os 

planos plurianuais participativos.  A partir disso, a referida política apresenta quatro objetivos: 1º: 

Convergência – Busca de equidade dentro das heterogeneidades regionais; 2º: Competitividade – 

Busca de capacitação produtiva e reconversão das regiões em declínio; 3º: Diversificação – Fuga 

da tendência externa, espacialização produtiva; 4º: As centralidades urbanas – Estruturação de uma 

rede de cidades mais equilibrada que possibilite o processo de desenvolvimento.   

Tendo como territórios prioritários de atuação, aqueles que são abrangidos pela SUDAM, 

SUDENE, SUDECO, faixa fronteiriça e todos os demais territórios do sul e sudeste classificados 

como média e baixa renda, a nova política propõe três eixos que podem ser considerados 

indissociáveis: I) o Mapa da Elegibilidade da Política, que encerra a estratégia de implementação 

da PNDR Fase II e que determina metas de aplicação de recursos em territórios selecionados; II) a 

criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que estabelece condições de um novo 

padrão de financiamento à questão regional brasileira; III) e a proposição de um novo modelo de 
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gestão da Política, absorvendo novos parâmetros e as novas institucionalidades que estão 

associadas à complexa governabilidade da questão regional brasileira. Para o MI, esses eixos 

sintetizam a proposta da referida política, uma vez que, estes devem ser articulados com a 

transformação da PNDR em uma política de Estado.  No tocante ao primeiro eixo, a determinação 

dos territórios de atuação, não é algo rígido, esses recortes prioritários são ultrapassados pelos 

projetos propostos pela política.  O eixo dois, constitui-se também um dos grandes desafios para a 

implementação da PNDR, ao tratar dos recursos que darão aporte para o FNDR. Isto pois, os 

recursos financeiros na maioria das vezes são postos como limitações estruturais para a efetivação 

de determinadas ações.  Amparo, (2014, p. 187), destaca que: 

 

[...] com a inviabilização do FNDR, se esvaneceu também, por consequência, a 
premissa básica da PNDR de atuar nacionalmente, em microrregiões prioritárias, 
com base na tipologia sub-regional estabelecida. Diante do impasse, a gestão do 
MI tendeu a voltar-se prioritariamente, desde 2004, para investimentos setoriais, 
como o Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e a Ferrovia 
Transnordestina, paralelamente buscava fortalecer orçamentariamente ações 
herdadas do PPA anterior (2000/2003), como os programas mesorregionais.  

 

Entende-se assim, que os recursos orçamentários são indispensáveis para a execução da 

referida política, porém, a PNDR tem ficado a mercê de emendas parlamentares, que por sua vez, 

são desarticuladas com as propostas de desenvolvimento socioeconômico.  É importante ressaltar 

que o combate às desigualdades não se limita à dimensão socioeconômica, mas em um conjunto 

de elementos que impulsionam o desenvolvimento em um determinado território.  No que se refere 

ao eixo três, destacamos a capacidade técnica dos atores políticos.  

Para Brandão (2014) não são os problemas técnicos, financeiro ou de gestão que inibem 

a implementação da nova política regional, mas as conjunturas, as forças políticas e sociais que 

não as sustentam. Assim, a ausência de propostas de políticas regionais pode ser atribuída a uma 

política arcaica que até hoje impedem a concretização de políticas de impacto nacional, partindo de 

escalas menores.  Reportamos mais uma vez a Alves; Rocha Neto (2014), quando afirmam que: 

 

A Nova Política procura recolocar na agenda de governo um tema complexo, mas 

atualmente em evidência: o pacto da federação brasileira. Com o respeito ao 

federalismo cooperativo, ela reconhece a persistência da tensão entre entes 

federados – problema de origem que vem se agravando nas últimas décadas e que 

a Constituição Federal de 1988, apesar de seus avanços, não conseguiu solucionar 

–, bem como da concentração de receitas no âmbito da União.  

 

Com isso, os autores chamam atenção para a importância que a PNDR assume ao propor 

o fortalecimento do pacto federativo ao governo, enaltecendo as potencialidades dos entes 

federados através da integração deste dentro do sistema de governança nacional.  

Uma importante inovação trazida pela PNDR II é o sistema de governança multinível e 

participativo. Um sistema orgânico, com instâncias de diálogo horizontais e verticais, que pretende 

potencializar ações do governo federal em direção às regiões prioritárias da política por meio da 

integração e coordenação, atuando de forma complementar ao que vem sendo desenvolvido pelos 

governos estaduais e pelas municipalidades. (ALVES; ROCHA NETO, 2014, p. 327). Ou seja, as 

concordatas são feitas em um contexto multiescalar, levando em consideração elementos do 
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desenvolvimento entendidos como imediatos como por exemplo, educação saúde, infraestrutura, 

inovação, C&T, entre outros. Esses assuntos são componentes de compromissos a serem 

consolidados pelo MI, e demais ministérios responsáveis pelas políticas setoriais que terão impacto 

direto no desenvolvimento nos territórios regionais. 

Nessa perspectiva, para a sua implementação, a PNDR II deve considerar a dinâmica do 

território nacional, ponderando suas particularidades, sendo deste modo, a regionalização um 

instrumento para a demarcação espacial, o que possibilitará a avaliação e monitoramento dos 

indicadores das políticas públicas implementadas nos limites regionais  

A consolidação da PNDR II, constitui um importante avanço nas políticas territoriais 

brasileiras, haja vista que na ausência de Política Nacional de Ordenamento do Território (PNOT), 

a PNDR é a que possui maior aproximação do planejamento macro espaço, através da articulação 

e descentralização de ações e, políticas públicas a serem efetivadas no território que culminem no 

processo de integração dos espaços. De tal modo, compreendemos a PNDR como uma perspectiva 

para o planejamento e ordenamento do territorial brasileiro.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou analisar o desenvolvimento regional enquanto um elemento 

intrínseco ao território e a PNDR como uma política territorial a ser executada pelo planejamento no 

âmbito multiescalar através das ações estatais. Para tanto, aponta-se a necessidade de novas 

formas de regionalização, considerando que, as macrorregiões por si só não são capazes de 

responder as demandas do desenvolvimento regional. Compreender a dimensão do planejamento 

no desenvolvimento regional torna-se fundamental na obtenção de êxito na implementação de 

políticas que considerem o planejamento macro do espaço na perspectiva do desenvolvimento em 

escala nacional.   

Destaca-se também, o papel exercido pelo Estado na elaboração e efetivação de políticas 

descentralizadoras, em um contexto multiescalar priorizando as regiões menos favorecidas, como 

a PNDR que surge como uma política que busca a redução das desigualdades regionais, 

fundamentada no planejamento multiescalar na perspectiva da descentralização e integração 

territorial. Assim, a PNDR caracteriza-se como uma importante ferramenta nas ações estatais, no 

que tange a deliberação e efetivação dessas ações. 

A ausência de políticas regionais durantes algumas décadas é apontada como uma lacuna 

na efetivação da PNDR I, de modo que a política não logrou êxito em sua primeira etapa. As 

deliberações do relatório de avaliação da PNDR I subsidiaram a elaboração da segunda fase da 

PNDR, que busca assessorar as lacunas deixadas anteriormente e avançar para a sua efetivação 

enquanto uma política de Estado.  A PNDR II, apresenta muitos avanços e faz parte do Projeto 

Nacional de Desenvolvimento, no entanto, existem alguns gargalos a serem superados 

principalmente no que se refere as ações do Estado, enquanto ente regulador, (re) produtor do 

espaço. Esta por sua vez, caracteriza-se como a política territorial que mais se aproxima do 

planejamento macro do espaço, considerando que, visa articulação das ações públicas no território. 

Através da política vislumbra-se a viabilidade do planejamento territorial multiescalar o que 

proporciona uma maior coesão ao território.  
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Resumo: Políticas públicas são ações adotadas visando à melhoria de determinado setor ou região. A luz 

dos conceitos é lançando um olhar sobre as políticas dos recursos hídricos de uma região específica: o 

semiárido nordestino. Essa região apresenta características particulares que a deferência das demais e 

merece ser estudada mais detalhadamente, o índice pluviométrico é considerado baixo e irregular quanto ao 

tempo e espaço, apresenta altas taxas de evapotranspiração, e déficit hídrico.  As condições climáticas são 

por vezes desfavoráveis, não raramente sofre com sucessivas secas. As condições geológicas (rochas 

cristalinas) dificultam o acúmulo de água no subsolo influencia negativamente a disponibilidade dos recursos 

hídricos. As principais atividades da região é agricultura, pecuária que nem sempre são bem conduzidas, para 

o bom manejo do solo e pode piorar o processo de desertificação, um agravante para a situação econômica 

da região. Das políticas públicas adotadas na região as mais comuns são açudes, perfuração de poços 

artesianos, construção de cisternas, adutoras. Para mais bem tratar dessa problemática usa se a literatura 

dos temas, chamando para discussão os autores Cirilo (2008), Zanella (2014), Durck (2010), Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2005). A literatura reza para a falta de água muito presente na região, e para 

políticas públicas que oferecem soluções efêmeras para problemas permanentes.  

Palavras-Chave: Políticas públicas, Semiárido, Água. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A água é um recurso essencial na vida dos seres vivos, a falta dessa pode comprometer a 

existência dos seres, também se considera que a água é primordial para o desenvolvimento social 

e econômico de qualquer estado, um recurso que está cada vez mais escasso, gerando um 

problema ambiental e social.  

Muitos dos problemas relacionados à escassez de água podem ser considerados como uma 

deficiência na formação e capacitação de seus gestores assim como a falta de interesse de setores 

públicos e da falta da iniciativa privada que muitas vezes são os principais responsáveis por a 

poluição de lagos, rios, represas e lençóis subterrâneos. A água pode ser considerada um dos bens 

mais preciosos que um país ou região possui, setores estratégicos como a agricultura que é 

responsável pela produção de alimentos está fortemente comprometida, pois a demanda dessa 

produção aumenta progressivamente a taxas muito altas. Essa é uma das atividades responsáveis 

por a utilização de grandes volumes de água em muitos países e continentes. 

 Em muitos países como o Brasil a água também está ligada a geração de energia por 

possuir um potencial hidrelétrico muito grande, mesmo assim com todo esse potencial ainda sofre 

problemas devido à falta de um planejamento e até problemas ambientais causado por poluição dos 

mailto:acidaliasantos@hotmail.com
mailto:fqueiroz142@gmail.com
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reservatórios e contaminação de rios lagos. Fenômenos como mudanças climáticas também 

poderão promover inúmeras mudanças na disponibilidade da água. TUNDISI (2012) fala que para 

muitos especialistas esse problema é o resultado do conjunto de problemas ambientais relacionado 

à economia e ao desenvolvimento social do século XXI, destacando a intensa urbanização, como 

responsável pelo aumento da demanda pela água e contaminação desses recursos causando 

estresse e escassez de água em muitas regiões do planeta. 

Nesse contexto destaca-se a região Nordeste do Brasil como uma região que historicamente 

tem sofrido com os efeitos de frequentes e prolongadas estiagens, com sérias consequências para 

população. As causas são bastante conhecidas, mas ainda carecem de políticas públicas 

consistentes e bem estruturadas para o enfrentamento dessa problemática. A irregularidade na 

distribuição das chuvas e períodos prolongados de secas constituem os principais problemas de 

escassez de água na região nordeste.  

Segundo MELO apud CARVALHO (2000), a disponibilidade hídrica do Nordeste Brasileiro é 

bastante diferenciada, devido aos fatores climáticos, relativos a distribuição, ocorrência e regime de 

chuvas. Essa escassez de água é consequência dos totais pluviométricos médios anuais, em torno 

de 600 a 800 mm, mas também da irregularidade da precipitação, da intensa evapotranspiração e 

das características do substrato cristalino com a capacidade efêmera de armazenamento. Diante 

do exposto se faz necessário questionar: foram criadas políticas públicas visando minimizar os 

efeitos da seca no semiárido? Quais são essas políticas? São suficientes para solucionar os 

problemas? 

Considerando a água indispensável à sobrevivência humana e ao desenvolvimento da 

região, a água deve ser preservada e bem gerida, cujo objetivo se traduz pela otimização da sua 

utilização, a fim de atender as demandas humana e econômica em quantidade e qualidades 

satisfatória (MELO apud CARVALHO, 2000). Por isso se discute a criação de políticas públicas 

destinadas ao Nordeste brasileiro tendo como desafio minimizar as desigualdades interativas, 

visando o crescimento e desenvolvimento da região ou comunidades locais e atuando 

principalmente em favor do ser humano.  

 

2 O SEMIÁRIDO DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 Semiárido é uma expressão usual para descrever áreas de clima seco e quente com 

precipitações anuais que variam entre 600 á 800 mm, a vegetação é caracterizada por perder as 

folhas ou secar nos meses mais quentes do ano. A vegetação predominante e exclusiva do 

semiárido nordestino é a caatinga. 

 Conforme descrição de Cirilo (2008), 

 
a Região Nordeste do Brasil ocupa a posição norte-oriental do país, entre 1º e 18º30' 
de latitude Sul e 34º30' e 40º20' de longitude Oeste de Greenwich. Sua área, que é 
de 1.219.000 km2, equivale a aproximadamente um quinto da superfície total do 
Brasil, abrangendo nove Estados (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). Na região vivem 18,5 milhões de 
pessoas, dos quais 8,6 milhões estão na zona rural. (CIRILO, 2008) 

 
 Grande parte da região nordeste tem um clima semiárido, mas outros municípios dos 

estados de Minas Gerais se assemelham ao clima dos municípios da região quanto aos critérios 

técnicos que os classificam. Esses critérios são: “precipitação pluviométrica média anual inferior a 

800 milímetros; índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as 
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precipitações e a evapotranspiração potencial, e risco de seca maior que 60%.” (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO, 2005). 

Considerando esses critérios houve a reavaliação dos limites do semiárido nordestino pelo 

Ministério da Integração Nacional (2005), acrescentando aos 1.031 municípios já classificados 

outros 102 novos municípios na região considerando os critérios estabelecidos. A figura 1 mostra a 

nova delimitação do semiárido. 

 

Figura 01: Nova delimitação do semiárido 

 
Fonte: Ministério da Integração Nacional (2005) 

 

Com essa nova delimitação o semiárido tem sua área oficial aumentada de 892.309,4 

km2 para 969.589,4 km2, sendo o maior aumento em número de municípios no estado de Minas 

Gerais que teve 40 municípios inseridos na nova delimitação. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 

2005). 

O semiárido brasileiro tem uma grande extensão e fica quase que completamente inserido 

na região Nordeste, ocupando uma pequena área da região Sudeste, no estado de Minas Gerais. 

A classificação dos municípios com sendo semiárido facilita a aquisição, de benefícios e 

investimentos específicos para o desenvolvimento dessa região. 

O Ministério da Integração Nacional (2005) a partir da nova delimitação reafirma o 

compromisso do desenvolvimento da região, no que se refere ao crescimento econômico e 

diminuição das desigualdades. 
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3 DESERTIFICAÇÃO 

 

A desertificação é um processo de perca de capacidade produtiva do solo consequência de 

vários fatores naturais, antrópicos, erosões, devastações de fauna e flora, e demografia 

desordenada. 

Na definição de Alves (2007) apud Dunck (2010) desertificação é derivado da palavra latina, 

desertus que significa abandonado, desabitado, selvagem, área vazia, ser produzido. A 

desertificação é um processo de degradação que pode infertilizar solos frágeis. As áreas mais 

propensas a esse processo são catalogadas pela Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação (UNCCD), verificado a aridez do solo conforme a razão entre precipitação média 

anual(P) e a evapotranspiração (ETP) conforme segue os dados: hiper-árido < 0,05; árido 0,05 - 

0,20; semiárido 0,21 - 0,50; subúmido seco 0,51-0,65 subúmido e úmido >0,65. O Brasil, no entanto, 

não possui áreas áridas, apenas semi- áridas e subúmidas secas (IA entre 0,20 e 0,65). 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007) 

 A desertificação, porém, não pode ser comparada ao deserto por ter significado diferente, 

assim vale explicar as diferenças há entre um e outro: 

 
Área desertificada não evolui a deserto porque o deserto é um ecossistema que 
atingiu o clímax pelo processo de evolução natural, enquanto que uma área 
desertificada sofreu um processo de degradação ambiental generalizado, 
denominado desertificação, desencadeado pela ação antrópica num ecossistema 
frágil. Assim sendo, se não poderá chegar a condições de irreversibilidade sob ponto 
de vista da escala de vida (DESERTIFICAÇÃO, 1992, p. 47)  

 

O processo de desertificação é o agravamento das condições do solo causadas pela 

degradação que é conseqüência da ação do homem em ambientes frágeis, como as áreas 

semiáridas que sofrem pelo baixo volume de chuvas e de umidade. 

Em relação à desertificação planetária verificam-se como causa o desenvolvimento 

desenfreado, alterações climáticas, que leva o solo a progressivas percas de nutrientes que o torna 

morto e acaba com a umidade. A vida presente nesse ambiente sofre um processo de degradação, 

perdendo a capacidade de renascer podendo vir a formar áreas desertificadas. (DUNCK, 2010). 

Segundo estudo do Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 2002, p.42) apud Cirilo (2008) “as 

áreas do Nordeste com sinais extremos de degradação, os chamados "Núcleos de Desertificação", 

são Gilbués (PI), Irauçuba (CE), Seridó, fronteira entre os Estados da Paraíba e do Rio Grande do 

Norte, e Cabrobó (PE).” Continuando com Cirilo (2008) estima-se que uma área de 181.000 

quilômetros quadrados possa está comprometida com o processo de desertificação. A figura 2 

ilustra esse processo na região do semiárido nordestino: 

A subrregião semiárida sofre pelos altos índices demográficos, e pobreza. A população tira 

maior parte do seu sustento da terra, onde predomina atividades de subsistência como a pecuária 

e agricultura. A terra é muito explorada e por vezes mal manjada o que conduz para a perde da 

capacidade produtiva impossibilitando a sobrevivência de algumas formas de vida e a qualidade de 

vida dos habitantes da região. 
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Figura 02: Processo de desertificação. 

 

 
Fonte: Embrapa Semiárido apud Cirilo (2008) 

  

 

4 POTENCIAL HÍDRICO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO  

 

 As chuvas representam a principal forma de realimentação do solo no semiárido nordestino 

com precipitações anuais que variam entre 500 e 800 mm, com altos índices de evapotranspiração 

que gira em torno dos 2.000 mm provocando altos déficits de água. 

Com essas características a região é considerada pobre em volume de escoamento. Tal fato 

se explica pelas características climáticas e estrutura geológica dominante, onde predomina solos 

rasos sobre rochas cristalinas, resultando em baixas trocas de água entre o rio e o substrato 

adjacente. O resultado é uma densa rede de rios de regime temporário que escoa durante o período 

chuvoso, secando completamente na estação seca. (CIRILO, 2008). 

Os rios temporários são encontrados na faixa que se estende do estado Ceará até a Bahia, 

com destaque para o Rio Jaguaribe, no Ceará, que abriga em sua bacia dois dos maiores 

reservatórios do nordeste: o Castanhão e o Orós. Existem outros rios de característica permanente 

ou perene cujo principal exemplo é Rio São Francisco que nasce na Serra da Canastra, em Minas 

Gerais, e após percorrer alguns quilômetros chega à região nordeste. Mais exemplos de rios 

permanentes são encontrados no Maranhão, no Piauí e na Bahia, com destaque para o Rio 

Parnaíba. (CIRILO, 2008) 

A figura 3 apresenta as potencialidades hídricas superficiais da região Nordeste, resultado 

de um estudo hidrológicos desenvolvidos para o trabalho da ANA/MMA - Atlas Nordeste - 

Abastecimento Urbano de água (ANA, 2005).  
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Figura 03: Potencialidades hídricas do Nordeste 

 
Fonte: ANA(2005) 

 

 De acordo com a figura podemos observar que há três áreas de elevado risco hídrico. As 

áreas citadas são as que compreendem menor volume pluviométrico e cobre espaços significativos 

no semiárido, principalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Bahia. 

 Em se tratando de recursos subterrâneos o nordeste semiárido é formado de 80% de rochas 

cristalinas, essas que não constituem um bom aquífero, porque são menos porosas e dificultam a 

penetração e o acúmulo de água subterrânea. Contudo, nessas rochas há falhas e fraturas que 

acumulam água e é nesses espaços onde se encontra águas para uso da população. 

(ZANELLA,2014) 

 Por causa das características geomorfológicas e do clima predominante as água 

apresentam elevado teor de sais, o que as torna imprópria para o consumo, além disso, a vazão 

dos poços é baixa da ordem de 1 m3/h. A exceção são as formações sedimentares, onde as águas 

geralmente  são de melhor qualidade e se podem extrair maiores vazões, da ordem de dezenas a 

centenas de m³/h continuamente. (CIRILO, 2008) 

 Rebouças (1997) apud Cirilo (2008) lembra que as reservas de água doce subterrânea nas 

bacias sedimentares do Nordeste permitem a captação anual de vinte bilhões de metros cúbicos 

por ano, sem colocar em risco as reservas existentes. Volume equivalente a 60% da capacidade do 

reservatório de Sobradinho, na Bahia ou o triplo da capacidade do açude Castanhão, no Ceará. 

 Cirilo (2008), alerta as águas subterrâneas nas reservas sedimentares do semi-árido 

nordestino devem ser usadas criteriosamente, de preferência para o abastecimento humano. O 

alerta se da por conta da concentração espacial, profundidade dos lençóis, e a incerteza dos 

mecanismos de recarga dos aquíferos sedimentares. 

 A luz da gestão dos recursos hídricos as principais políticas públicas adotados para o 

desenvolvimento do semiárido são a construção de açudes, perfuração de poços artesianos, 

construção de cisternas rurais, sobre essas ações falaremos, no título sobre políticas públicas. 
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À SECA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO ATÉ OS DIAS 

ATUAIS 

 

 Na Região nordeste a intervenção do estado foi sempre marcada pela criação de órgãos 

nacionais para o combate à seca os quais se transformaram em objeto de disputas políticas entre 

os diversos segmentos da elite rural. A ação desenvolvida por esses órgãos limitava-se a 

construção de grandes açudes públicos perenizando grandes extensões de rios, sobretudo, a 

construção de milhares e pequenos açudes dentro de propriedades privadas de forma a assegurar 

água para produção agropecuária e o funcionamento da agroindústria, também se pode dizer que 

essas intervenções foram marcada pela centralização e fragmentação dessas ações favorecendo 

sempre algumas localidades ou  mesmo apenas  uma pequena camada da população residentes 

nessas localidades.  

 A ideia de resolver o problema da água no semiárido foi, basicamente, a diretriz traçada 

pelo Governo Federal para o Nordeste e prevaleceu, pelo menos, até meados de 1945.  

 As primeiras iniciativas para se lidar com a questão da seca foram direcionadas para oferecer 

água à zona do semiárido. Nessa ótica foi criada a Inspetoria de Obras Contra as Secas (Decreto 

n°-7.619, de 21 de outubro de 1909), atual DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra a 

Seca, com a finalidade de centralizar e unificar a direção dos serviços, visando à execução de um 

plano de combate aos efeitos das irregularidades climáticas. Foram, então, iniciadas as construções 

de estradas, barragens, açudes, poços, como forma de proporcionar apoio para que a agricultura 

suportasse os períodos de seca.  

Nos séculos XIX e XX, com relação a aspecto técnico, investia-se em infraestrutura 

hidráulica, como: construção de várias e grandiosas obras de açudagem, poços profundos e 

barragens. Zanella (2014) fala sobre as principais medidas adotadas: 

Montenegro (2012) diz que as tecnologias que podem ser utilizadas como ferramenta ou 

suporte no uso racional ou conservação dos recursos hídricos devem ter sempre como base os 

conceitos de sustentabilidade, considerando também todas as possibilidades de utilização e 

aproveitamento de águas. 

 Quando se fala em implementação de políticas visando o desenvolvimento da população, 

as principais políticas públicas em desenvolvimento no semiárido sempre foram a construção de 

açudes, perfurações de poços, cisternas rurais, dessalinização, transporte em distância.  

A açudagem prática de maior destaque das políticas de armazenamento de água e muito 

comum no semiárido nordestino. As primeiras iniciativas datam do ao século XIX, com maior 

expansão a partir da década de 60 do século XX. A autora  recorre de Cirilo (2008), para classificar 

os açudes quanto ao porte: os de médio e grande porte, com capacidade de acumulação de bilhões 

de metros cúbicos, e os de pequeno porte (barreiros), bastante presente no espaço nordestino, com 

capacidades que podem chegar a centenas de milhares de metros cúbicos. Principais açudes de 

grande porte estão os de Orós, com 2,5 bilhões de m3 e Castanhão, com 6,7 bilhões de m3, ambos 

no Ceará. 

Quanto à perfuração de poços artesianos, a potencialidade de águas subterrâneas do 

Nordeste é bastante limitada devido à predominância do cristalino. Os poços perfurados no cristalino 

nordestino,apresentam, em geral, vazão limitada e alto teores de sais. 

Outra forma de captação de águas são as cisternas rurais que captam água das chuva que 

é realizada a partir telhados de casas e que tem sido fundamental para o abastecimento doméstico 

da população rural do semiárido. Tais técnicas ganharam fora impulsionada a partir da década de 

90, a partir de Programas Governamentais e Não governamentais. 
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O transporte de água a grande distâncias por meio de adutoras e cE-book, tem sido utilizado 

para captar água a partir de reservatórios de grande porte ou de poços profundos de áreas 

sedimentares. A transposição do rio São Francisco se destaca neste aspecto. Esta tem como 

objetivo levar água para 12 milhões de habitantes do Agreste e do Sertão dos estados de 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

No Rio Grande do norte o destaque é para Adutora do Alto Oeste que levará água da 

Barragem de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, por uma extensão de 320 quilômetros, e 

beneficiará mais de 200 mil pessoas. (AESBE)  

Melo (2008) diz que a eficácia e os efeitos duradouros dessas políticas devem sempre ser 

questionados, ou seja, ele deverá ser capaz de gerar resultados, ao mesmo tempo em que sustenta 

as presentes e as futuras gerações ao longo do tempo. 

Observando-se que mesmo o estado criando algumas estratégias para combater o efeito da 

seca nessa região, ainda não houve solução definitiva para esse problema, o planejamento dos 

recursos hídricos segundo MELO (2008) deve visar: 

 
 O desenvolvimento sustentável de uma região, contribuindo, assim, para a melhoria 
das condições e qualidades de vida do homem, principalmente do agricultor rural e 
de sua família (Política de convivência do Semiárido), para que isso ocorra é 
necessário a implementação de um programa de abastecimento com ênfase no 
desenvolvimento sustentável e aproveitamento desses recursos em uma região do 
semiárido [...] MELO (2008) 

 

No entanto não se constata muito essas políticas que tenha ênfase melhorar a vida das 

pessoas da região, podendo citar o alto oeste potiguar como exemplo, onde vem passando por 

problemas de abastecimento devido um prolongado período de seca, decretada situação de 

emergência em quase todos os municípios dessa região, repete-se a velha políticas dos “carros-

pipas. O que se observa é que essas são políticas incompletas desintegradas, pois a cada governo 

interromperam-se ou alteraram-se os projetos do governo anterior.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O semiárido brasileiro é uma sub-região singular entre os semiáridos do mundo. Os solos 

rasos dificultam a absorção das águas para o subsolo, dificultando a formação de aquíferos, as altas 

temperaturas são responsáveis pelos altos índices de evaporação, ainda tem poucos rios 

permanentes, sendo mais comum a presença de rios temporários que secam no período de 

estiagem, e uma vasta população que demanda sempre por água. 

 As condições de clima e as ações do homem em áreas fragilizadas pela falta de chuvas e 

umidade, como a região Nordeste berço que abriga maior parte do semiárido, contribui 

progressivamente para o surgimento de áreas improdutivas, desertificadas. Por isso, a água, como 

sendo um recurso indispensável á nossa existência, merece todo o cuidado assim como todos os 

bens naturais usados para a sobrevivência, no sentido de preservar esse bem tão precioso como 

recurso e simbologia de vida a todos os seres viventes do planeta terra.  

Diante de tantas dificuldades e problemas hídricos enfrentados pela maioria das regiões do 

nosso país a falta deste recurso pode também comprometer a vivência de todos os seres e assim 

afetar o desenvolvimento social e econômico do país. Nesse sentido, é importante notar que 

algumas políticas foram criadas, mas não chegam a resolver os problemas, porque muitas vezes 

são medidas de emergência para problemas permanentes. 
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É preciso criar políticas públicas mais rigorosas e com um olhar mais preciso para a 

preservação dos bens naturais, pois não adianta somente conscientizar a população é necessário 

agir e principalmente o (agir humano) ante aos problemas que muitas vezes são resultados dos 

maus usos dos seres humanos, sendo este, um dos principais responsáveis pela maioria dos 

problemas ambientais, causadores dos desmatamentos, poluentes e responsáveis tantos nas 

medidas de preservação ambiental, quanto no social.  

É necessário também, estabelecer a educação ambiental que é um componente essencial 

e permanente na educação brasileira, devendo estar presente de forma articulada em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, como medidas para educar desde cedo determinados 

públicos seja crianças ou adultos a se conscientizarem da importância e do quanto os recursos 

hídricos são necessários a existência humana.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ANA – Agência Nacional das Águas – Atlas Nordeste – Abastecimento urbano de água. Brasília, 

DF, 2005 

 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional. 

Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005. 32 

p. Disponível em <http://www.mi.gov.br/web/guest/pagina-

inicial?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2

Fsearch%2> acessado em 15 de Abril de 2016. 

 

CARVALHO, F.P. de. Os índices de desenvolvimento humano e gestão das águas no nordeste 

brasileiro. In: Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, 5, 2000. E-book... Natal, RN: ABRH, 

2000. V. 1, p. 443-447.  

 

CIRILO, José Almir. Políticas públicas de recursos hídricos para o 
semiárido. Estud. av. vol.22 no.63 São Paulo, 2008. 
 

DESERTIFICAÇÃO: UMA VISÃO GLOBAL. In: Desertificação: causas e 

consequências. Tradução de Henrique de Barros e Ário Lobo Azevedo. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1992. 

 

DUNCK, Goiacy Campos dos Santos. Núcleos de desertificação no nordeste brasileiro: 

causas e conseqüências. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 

Mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, 2010. 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1992. 

 

Obras da Adutora do Alto Oeste estão em ritmo acelerada. Disponível em: 

http://www.aesbe.org.br/conteudo/impressao/7018. Acesso em 15 de Maio de2016. 

 

MELO, Gilson, Duarte de. Planejamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio 

Seridó, no Rio Grande do Norte. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Sanitária, Natal, RN: 2008. 169 p. Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15947> acessado em: 10 de Maio de 2016. 

 

http://www.aesbe.org.br/conteudo/impressao/7018
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15947


 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

204 

MELO, J. M. B. G. de. Curvas de garantia para operação de açudes com fins múltiplos. 

Dissertação de Mestrado, Natal, RN: UFRN, 2002. 100 p. Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15947> acessado em: 10 de Maio de 2016. 

 

MONTENEGRO. Abelardo A. A. MONTENEGRO. Suzana M. G. L. Olhares sobre as políticas 

públicas de recursos hídricos para o semiárido. In: Recursos hídricos em regiões semiáridas: 

Estudos e aplicações. Instituto Nacional do Semiárido. Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia. 2012. 258 p. Disponível em: <http://www.insa.gov.br/wp-

content/themes/insa_theme/acervo/recursos-hidricos-II.pdf>. Acesso em 15 de Maio de 2016. 

 

Texto: TUNDISI, José Galizia. Recursos hídricos no futuro: Problemas e soluções. < 

http://www.scielo.br/pdf/v22n63/v22n63/a02.pdf  > acessado em 10 de Abril de2012.  

 

ZANELLA, Maria Eliza. Considerações sobre o clima e os recursos hídricos do semiárido 

nordestino. Caderno Prudentino de Geografia, Presidente Prudente, n.36, Volume Especial, p. 126-

142, 2014. 

 

  



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

205 

16. A EVOLUÇÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO A APOSENTADOS NA 

MESORREGIÃO SUL CEARENSE: UMA ANÁLISE COM BASE NAS SUAS MICRORREGIÕES  

 

Fabyano Nogueira de Brito 

Discente do Programa de Pós-graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais do 
Semiárido – PLANDITES/UERN, Campus de Pau dos Ferros. Professor da Rede de Ensino Médio 

Profissionalizante do Estado do Ceará (SEDUC/CE). Pesquisador do Grupo de Estudos em 
Territorialidades Econômicas e Desenvolvimento Regional e Urbano – GETEDRU/URCA. E-mail: 

fabyanobrito@gmail.com  
 

Ienilton Alves Gurgel 

Discente do PLANDITES/UERN, Campus Pau dos Ferros/RN. Bolsista da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de pessoal de Ensino Superior (CAPES).  

E-mail: ieniltongurgel@yahoo.com.br  
 

Douglas Rodrigues Feitosa 
Discente do PLANDITES/UERN, Campus Pau dos Ferros/RN. Pesquisador do 

GETEDRU/URCA. E-mail: douglasrfeitosa@gmail.com  
 

Francisco do O’ de Lima Júnior 

Docente Associado do Departamento de Economia da URCA – DE/URCA; Professor do 
PLANDITES; Pesquisador do GETEDRU/URCA. E-mail: lima.junior@urca.br  

 

RESUMO O crédito é um instrumento econômico capaz de promover o poder de compra e ampliar a 
capacidade de crescimento das atividades econômicas. Neste contexto o crédito consignado regulamentado 
em dezembro de 2003, cujos principais diferenciais para as demais modalidades de crédito pessoal é a 
atratividade da taxa de juros, aumento do prazo, desconto das parcelas diretamente em folha de pagamento 
e a não utilização de avalistas/fiadores, foi um dos importantes instrumentos de promoção da inclusão e 
acesso ao sistema financeiro utilizado nas medidas implementadas, com a emergência do Governo Lula. 
Essas ações fizeram com que o Brasil experimentasse um expressivo crescimento econômico acima da sua 
média histórica. Em regiões mais periféricas se constituiu num importante instrumento de dinâmica 
econômica, principalmente mobilizando os beneficiários da Previdência. O presente trabalho objetiva estudar 
a evolução do crédito consignado a aposentados e pensionistas na Mesorregião Sul Cearense tendo como 
referência as suas diferentes microrregiões. Utilizou-se metodologia descritiva com base em dados 
secundários do IBGE e da SOCREDIT. Observou-se que o crédito consignado a aposentados cresceu em 
todas as microrregiões do Sul Cearense. Aquelas Microrregiões com predomínio de atividades menos 
dinâmicas teve maior participação tanto no número de aposentados consignáveis quanto no montante de 
créditos. 
Palavras-chaves: Crédito consignado; Aposentados; Mesorregião Sul Cearense 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crédito no país cresceu significativamente nos últimos anos. Os prováveis motivos dessa 

expansão é a evolução/inovação dos instrumentos financeiros bem como a 

democratização/popularização do crédito no Brasil. Este processo foi observado no Brasil com 

maior vigor após 2003, quando tem início o mandato do governo Lula marcando uma inflexão de 

ações governamentais mais identificadas com as causas populares e objetivando a retomada do 

crescimento pelo aquecimento do mercado interno. 

Adicionalmente, observou-se crescimento da renda decorrente da conjuntura instaurada 

desde então, evidenciada por um conjunto de variáveis que tiveram expansão: intensificação das 
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medidas de combate à pobreza e miséria; melhoria dos rendimentos reais acompanhando um 

crescimento no poder de compra dos salários reais bem como do salário mínimo; retomada do 

crédito em todas as suas esferas, principalmente no crédito popular; resgate, ainda que em níveis 

tímidos, do investimento público, consubstanciado na implementação do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) 31(LIMA JÚNIOR, 2011). 

Este contexto permitiu melhores condições de acesso econômico e de qualidade de vida 

da população. Estudar os efeitos do crédito em determinada região, permite compreender a 

dinâmica socioeconômica e responder a questões que permeiam o âmbito local, analisando também 

como o macro contexto econômico afeta diretamente cada município. Estudos mostram que o PIB 

é o indicador mais utilizado para avaliar o crescimento econômico, e o crédito como participação no 

PIB é distinto entre as regiões, sendo que as regiões menos desenvolvidas possuem menor 

participação do crédito.  

Um dos instrumentos mais utilizados para democratização do crédito foi a sua concessão 

de forma consignada, com destaque para o público beneficiado pela Previdência Social. 

No caso de localidades onde o desenvolvimento capitalista tem suas restrições impedindo 

que os menos favorecidos tenham acesso a capital e educação, dificultando seus avanços, a forma 

mais eficaz de ultrapassar essa barreira seria retirá-los da pobreza mediante a provisão desses 

bens e serviços, ou seja prover acesso a esses mercados. 

A política de democratização do crédito via consignação foi assim uma forma de que 

buscou reduzir as disparidades, estender o crédito pessoal a todas as camadas de renda, em 

volume e condições adequadas à sua realidade e nível de renda. Assim, a política econômica do 

país experimentou esse crescimento, com ações desenvolvimentistas a partir de 2003 e que 

promoveu uma aceleração substancial do crescimento econômico, com efeitos notáveis em termos 

de bem-estar e recuperação, inclusive, do investimento. 

Este trabalho objetiva observar a evolução do consignado a aposentados na Mesorregião 

Sul Cearense com base na evolução das suas Microrregiões. A indagação problema a ser 

respondida trata-se de saber: qual o comportamento desta categoria de crédito nesta Mesorregião? 

Como hipótese para resposta, admite-se que o crédito consignado a aposentados tem evolução 

crescente ainda que se considere o perfil econômico diferenciado de cada microrregião que compõe 

esta Mesorregião. 

Para atender a este objetivo, o artigo está dividido em duas grandes seções que compõem 

o Desenvolvimento do trabalho, além desta Introdução. Na primeira parte, serão tratadas algumas 

notas sobre crédito consignado e Previdência, fazendo uma conexão com seu papel no 

aquecimento da demanda e do crescimento. Em seguida buscar-se-á apresentar a própria evolução 

do consignado a aposentados na Mesorregião Sul Cearense, estudando os seus condicionantes 

territoriais com base nas suas Microrregiões. 

Utilizou-se metodologia descritiva de caráter histórico-estrutural, buscando entender os 

pressupostos básicos das categorias de estudo para posterior entendimento no recorte territorial de 

estudo. A base de dados é de caráter secundário, do bando de dados da Empresa de Crédito 

Socredit, uma das principais instituições financeiras de atuação nesta Mesorregião. 

                                                             
31 É importante destacar que este ciclo tem seus arrefecimentos com a crise financeira mundial de 2008 e 
uma completa derrocada com o contexto de crise institucional promovido pelo ambiente prévio e que culmina 
com o Golpe de 2016, que destituiu o governo democraticamente eleito, sob a falsa alegação de improbidade 
administrativa sem lastro concreto. 
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2 NOTAS ACERCA DO CRÉDITO, CRÉDITO CONSIGNADO, PREVIDÊNCIA E SEU PAPEL NO 

AQUECIMENTO DA DEMANDA E DO CRESCIMENTO 

 

O crédito como fator de impulsão da economia exerce importante papel, uma vez que é 

fundamental ao financiamento do consumo dos agentes econômicos e do investimento dos setores 

produtivos. Um dos motivos que explicam o crescimento da economia brasileira no período recente 

é a dilatação do mercado de crédito. Em dezembro de 2002, a relação crédito/PIB era de 23,8%, 

passando a 55,8% em fevereiro de 2014. (DIEESE, 2014). 

Na economia brasileira o crédito já vinha em constante expansão desde 2004, em função 

de uma série de motivos, como as expectativas otimistas em relação à retomada do emprego e da 

renda, a regulamentação do crédito consignado e a aceleração dos investimentos produtivos a partir 

de 2006. 

O financiamento como sustento ao mercado econômico tem papel fundamental na 

estratégia de desenvolvimento de um país. Por um lado, o crédito de longo prazo destinado às 

empresas estimula para que estas invistam em empreendimentos de maior escala. Por outro, o 

acesso das famílias ao crédito, agregado a uma trajetória favorável da renda e do emprego, pode 

contribuir para a expansão do consumo de bens e serviços com implicações diretas não só no 

aquecimento da demanda, mas também sobre o padrão de bem-estar das mesmas. Dessa forma, 

o crédito opera como um acelerador do processo de crescimento. Essa função, contudo, depende 

do volume e dos termos em que esses recursos são disponibilizados, da definição de um marco 

regulatório adequado e de políticas de crédito (incluída a política monetária) comprometidas com o 

crescimento econômico e o desenvolvimento. Esses são alguns dos desafios para a funcionalidade 

de um sistema financeiro no apoio a dois pilares fundamentais: a atividade econômica e a inclusão 

financeira. 

Os anos 1980 e 1990 se constituíram em um período de grande instabilidade 

macroeconômica, marcada por mudanças em termos de reestruturação e regulamentação desse 

setor, cuja trajetória mostrou grande incerteza e desenvolvimento limitado, até início dos anos 2000. 

A partir de 2003/2004 um novo padrão de crescimento, mais robusto e sustentado, do volume de 

crédito na economia veio apontar o aumento desse mercado no Brasil.  

Segundo dados divulgados pelo Banco Central, a relação crédito/PIB – importante 

indicador da profundidade desse mercado – mostrou um salto de 22,9% para 42,7%, na média de 

2003 para 2009, apresentando uma trajetória de forte expansão. Vale salientar a inclinação mais 

acentuada do crédito para Pessoa Física, refletindo mudanças no Sistema Financeiro Nacional que 

permitiram o maior acesso ao crédito pelas famílias, bem como a ampliação no consumo de bens. 

Do lado da oferta, fatores como a redução das taxas de juros de aplicação dos empréstimos, bem 

como a ampliação dos prazos contribuíram para a expansão do crédito e possibilitaram melhores 

condições aos tomadores. Ao mesmo tempo, foram implementadas nesse período medidas para 

ampliar e facilitar o acesso da população ao mercado de serviços bancários, destacando-se as 

operações de microcrédito, de aprimoramento das cooperativas de crédito e de empréstimos 

consignados em folha de pagamento. 

Apesar de alguns avanços no lado da oferta, acredita-se que a expansão do crédito, em 

geral, esteja mais fortemente associada a condicionantes do lado da demanda, tais como trajetória 

favorável do rendimento real médio bem como a expansão do emprego/ocupação. O rendimento 

real médio aumentou 17,2% entre janeiro de 2004 e fevereiro de 2010, enquanto que o número de 
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pessoas ocupadas mostrou variação positiva de 16,8%, no mesmo período. Se considerarmos o 

crescimento do emprego com carteira assinada, a expansão mostrou-se ainda superior, a saber 

crescimento de 32%, em seis anos.   

De acordo com Pirenne (1966), sem o crédito e o comércio de dinheiro, a vida econômica 

da Idade Média tornar-se-ia incompreensível. Conforme enfatiza o autor, a importância das 

finanças, ou seja, da moeda, do crédito, dos juros, etc., indicam que poucas são as atividades 

econômicas que se fazem sem algum tipo de instrumento financeiro. (CONTEL, 2006). 

O crédito dinamiza a economia de modo que permite aumentar a oferta dos bens e 

serviços, facilitando o processo de compra pelos consumidores. As políticas de crédito afetam o 

volume de investimento econômico, aqueles relacionados à compra de bens de capital, pela 

abordagem Keynesiana. Seguindo a tradição keynesiana que apresenta o crédito como fator 

determinante para equilibrar o crescimento econômico, as disparidades regionais podem ser 

reduzidas de acordo com a oferta da moeda, neste sentido entende-se que a ampliação do crédito 

nas regiões periféricas pode cooperar para a descentralização do consumo e do investimento, 

contribuindo para o crescimento regional menos desigual.  

Conforme Galeano e Feijó (2010), o crédito e o sistema financeiro podem desempenhar 

papel central para o desenvolvimento, pela propulsão do investimento e acumulação de capital, pelo 

financiamento da atividade inovativa, pela redução da concentração de recursos, e pelo rompimento 

da dinâmica centro-periferia. 

Assim sendo, dando ênfase ao crédito para o desenvolvimento e crescimento da economia, 

considera-se que as diversas formas que são disponibilizadas as linhas de operações de crédito no 

cenário econômico nacional, dado a ação de fatores econômicos, geográficos, estruturais, políticos 

e sociais de cada região, poderão reduzir as diferenças entre elas.  

Dentre os aspectos indicados como relevantes, as variáveis monetárias têm 

desempenhado importante papel no desenvolvimento regional, e alguns condicionantes territoriais 

têm impactado no volume de crédito das regiões, sendo a concentração bancária reflexo na 

distribuição regional do crédito. Assim a abertura de crédito possibilita eliminar barreiras em diversos 

setores da economia nacional, sendo capaz de gerar crescimento sócio econômico em localidades 

afastadas dos grandes centros produtivos. 

O crescimento econômico verificado nos anos 2000, por sua vez, está diretamente 

relacionado com a expansão do mercado consumidor interno, impulsionado, nos últimos anos, pela 

política de valorização do salário mínimo, pela política de transferência de renda para os mais 

pobres, e pela expansão do crédito. Nesse contexto o Banco Central iniciou processo de avaliação 

e estudos, visando o aumento da oferta de serviços financeiros para populações de baixa renda, 

considerado elemento fundamental para combate à desigualdade social do país (BACEN, 2009). 

Um relevante destaque vivenciado desde os anos 2000, mais precisamente a partir de 

2003, é o caráter do novo governo, que avançou no sentido de ativar algumas políticas sociais, 

como a da renda mínima (Bolsa Família), da elevação do salário mínimo real e da instituição do 

crédito consignado aos trabalhadores e aposentados, que culminaram em criar estímulos para o 

mercado interno (CANO, 2010). De acordo com Mendes (2014), essa iniciativa governamental no 

Brasil, tem como objetivo aumentar a oferta de crédito.  

A evolução recente do crédito consignado, destacada na próxima seção, torna ainda mais 

evidente a contribuição de fatores do lado da demanda para a expansão do crédito. Além daqueles 

mencionados acima, um fator de suma relevância para a sustentação desse tipo de empréstimo 
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deriva do campo das políticas sociais, mais especificamente dos benefícios monetários emitidos 

pelo governo, tais como aposentadorias e pensões e benefícios do Bolsa Família e de Prestação 

Continuada. 

 

2.1. Crédito Consignado  

 

O empréstimo consignado para trabalhadores regidos pela CLT foi instituído pela Lei 

10.820 de 17 de dezembro de 2003, já na gestão do governo Lula. Fruto de uma iniciativa da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), o crédito consignado começou com um acordo entre os sindicatos 

e as instituições financeiras, ao final de 2003. Pouco depois, em setembro de 2004, por meio da Lei 

10.953, que altera a anterior, tal direito foi estendido aos aposentados e pensionistas do INSS. Por 

conseguinte, o lançamento do crédito consignado favoreceu inicialmente os funcionários públicos e 

os trabalhadores regidos pela CLT. O chamado Empréstimo Pessoal com Desconto em Folha de 

Pagamento ganhou rapidamente o varejo bancário de todo o país nas mãos dos detentores de um 

emprego fixo, estável e praticamente sem risco, e do funcionalismo concursado. Um ano depois, 

chegou a pensionistas e aposentados, regulado pelo INSS. 

Nesse tipo de empréstimo, o valor das parcelas de reembolso é descontado diretamente 

do benefício e a as taxas de juros cobradas pelas financeiras, bancos ou promotoras de crédito são 

estipuladas pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Segundo a Lei e o Decreto 4.840/03, os 

descontos com o consignado não podem ultrapassar o percentual de 30% do benefício ou 

rendimento que serve de colateral. Somente os titulares de benefícios do INSS podem habilitar-se 

a tomar esse tipo de empréstimo. 

O crédito consignado é mais seguro para quem está emprestando, pois a cobrança é 

praticamente automática e a responsabilidade é do empregador ou do governo via Previdência 

Social, nos casos dos aposentados e pensionistas do INSS. Isso possibilita o empréstimo até para 

pessoas cujos nomes estão nos registros de inadimplência no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) 

ou no Serasa. Também é vantajoso para o devedor, pois as taxas de juros são mais baixas que as 

praticadas nas demais modalidades de empréstimo pessoal. (DIEESE, 2014) 

Há três formas de aquisição desse tipo de empréstimo. A mais frequente e que se 

generalizou desde sua criação é a retenção do valor da parcela de reembolso pelo banco pagador 

do benefício (Lei 10.953/2004). Nesta modalidade, o INSS repassa o valor integral do benefício à 

entidade financeira que procede ao pagamento, e esta retém o valor do desconto automaticamente. 

Essa medida, considerada trunfo na garantia do reembolso do empréstimo seria o elemento central 

na redução da taxa de juros especial vis a vis a de mercado. Observa-se que, de fato, existe um 

diferencial de taxas de juros significativo entre o consignado e as demais modalidades de crédito. 

Segundo dados do Banco Central, em janeiro de 2004, a taxa de juros Crédito Pessoal alcançava 

79,1% a.a., contra 65,4% a.a. do Crédito Pessoa Física e 41,4% a.a. do Consignado. Em janeiro de 

2010, o spread havia diminuído, mas mantinha-se significativo: 44,8%, 43% e 27,2% a.a., 

respectivamente, frente a uma inflação em 12 meses na casa do 5%.  

De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, de janeiro de 2004 até fevereiro de 

2010 o crédito consignado saltou de R$ 8,8 milhões para R$75,3 milhões ao ano, mostrando uma 

expansão de 751% considerando os dados a preços constantes de fev/2009 pelo IPCA. Vale 

ressaltar que para o mês de fevereiro, o crédito destinado à pessoa física mostrou alta de 9,7% nos 
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últimos 12 meses, enquanto o consignado apresentou expansão de 30,4% na mesma base de 

comparação.  

O Governo Federal, ao estender o programa dos empréstimos consignados aos 

beneficiários do INSS, facilitou e ampliou o acesso ao sistema bancário de segmentos da população 

com renda mais reduzida, viabilizando a realização de operações de crédito com taxas de juros bem 

mais accessíveis que as aplicadas usualmente pelo mercado financeiro. Para se ter uma ideia, 

enquanto a taxa de juros dos empréstimos consignados referentes a fevereiro de 2010 atingiu 

27,3% a.a., a mesma taxa para os empréstimos pessoais (inclusive as operações consignadas em 

folha de pagamento e exclusive cooperativas) foi de 43,8% a.a. 

No que se refere ao destino do crédito consignado, a participação pública (que inclui 

empréstimos para funcionários públicos ativos e inativos, aposentados e pensionistas do INSS) é 

bastante superior à participação privada. A concessão de crédito em condições mais favorecidas, 

por sua vez, contribuiu para uma melhora no perfil de endividamento das famílias, todavia poucos 

estudos abordam de forma aprofundada o grau e qualidade de endividamento das populações de 

mais baixa renda nesse processo, em virtude da falta de informações sistemáticas de acesso 

público a esse respeito.  

Constata-se que este processo qualificou um universo maior de famílias a se candidatar à 

aquisição de bens de consumo não durável, como um veículo, com a redução do comprometimento 

da renda necessário para efetuar a transação. Assim, esta combinação de fatores permitiu que 

consumidores, distantes do mercado, fossem incorporados. Paralelamente, o ambiente 

macroeconômico favorável, com aumento da renda e do emprego, contribuía para elevar a 

demanda por crédito. Dessa forma, o aumento do crédito permitia ampliar a capacidade de gasto, 

ratificando as decisões de consumo e investimento. (IPEA, 2015). 

Neste cenário, a eclosão da crise em setembro de 2008 não alterou a rota já identificada, 

mas tão somente requereu um emprego mais intenso do instrumental que já estava em uso. O 

crédito foi parte essencial da estruturação da resposta bem-sucedida do governo Lula aos efeitos 

da crise econômica internacional. Tendo em vista a importância assumida pelo crédito entre 2003 

e 2008, o governo articulou seus esforços por meio do setor público financeiro com a intenção de 

afastar a possibilidade de uma crise sistêmica e minimizar a contaminação da economia real. 

Em suma, a expansão do crédito deveu-se a uma série de fatores, tanto de ordem 

institucional quanto associados a questões conjunturais. Ainda segundo o Ipea (2015), em um 

primeiro momento, estes fatores afetaram a oferta de crédito pelos bancos e criaram as condições 

necessárias para que o sistema financeiro respondesse à crescente demanda por crédito. Em um 

segundo momento, os bancos públicos sustentaram o processo de expansão do crédito em curso 

e participaram ativamente do esforço federal para debelar os efeitos do agravamento à crise 

econômica internacional sobre a economia brasileira. 

No que tange ao crédito com recursos livres, o consignado foi um dos destaques no 

empréstimo voltado ao incremento do consumo das famílias, amparado na recuperação dos 

indicadores do mercado de trabalho e da renda. Com o consignado, as famílias puderam ter acesso 

ao crédito com taxas mais baixas que as vigentes nas demais modalidades de crédito pessoal. 

(DIEESE, 2014) 

Contudo o presente estudo tem por objetivo analisar os impactos do crédito consignado 

previdenciário, disponível para aposentados e pensionistas do INSS, tendo como principal órgão 

regulador a Previdência Social, demonstrada na sessão seguinte.  
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2.2 Previdência Social  

 

A Seguridade Social é uma técnica moderna de proteção social, que se busca implementar 

em prol da dignidade da pessoa humana.  

O conceito de previdência apareceu pela primeira vez no Brasil em 1923, com a criação da 

Lei Elói Chaves. O texto propunha a formação de uma reserva para os empregados de cada uma 

das empresas ferroviárias no país. Com o avanço da industrialização, as garantias trabalhistas 

ganharam mais atenção e incentivaram o surgimento de vários “Institutos de Aposentadoria e 

Pensões” (IAP), que em 1966 foram unificadas em um único órgão, embrião do atual Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), do qual atualmente todo brasileiro com carteira assinada 

participa. O novo órgão, instalado no princípio do ano seguinte, reuniu na mesma estrutura os IAPs 

até então existentes. Em 1967, foram incorporados os diversos seguros de acidentes do trabalho, 

anteriormente sob a tutela do mercado privado de seguros.  

No final da década de 1960, começo da década de 1970, houve ampliação da cobertura 

do sistema por meio da inclusão de categorias profissionais segregadas, como a de domésticos, 

rurais, e autônomos, sendo a inclusão da categoria rural entendida como a primeira iniciativa da 

Previdência Social brasileira, pois os trabalhadores rurais não contribuíam diretamente com o 

sistema, havendo, portanto, um rompimento com seus princípios contratuais. Assim sendo, em 

finais da década de 1970, praticamente a totalidade da população trabalhadora brasileira já contava 

com a possibilidade legal de admissão ao sistema público de Previdência Social, ainda que com 

direitos e pressupostos bastante diferenciados. 

De acordo com o IPEA, A Previdência Social brasileira conta, atualmente, com 

aproximadamente 58% da População Economicamente Ativa (PEA) na condição de segurado e é 

responsável pelo pagamento de aproximadamente 22 milhões de benefícios, entre aposentadorias 

e pensões do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e dos regimes próprios do funcionalismo 

público de todas as esferas de governo. 

A Constituição de 1988 estabeleceu em seu Art. 194, o Sistema de Seguridade Social 

brasileiro como constituído por conjunto integrado de ações que tem por objetivo assegurar os 

direitos relativos à saúde, à Previdência e à Assistência Social. Dessa forma, com a promulgação 

da nova constituição e a introdução do conceito de Seguridade Social, a rede de proteção social sai 

do contexto estritamente social-trabalhista e assistencialista, passando a adquirir conotação de 

direito de cidadania (IPEA). 

 

3 A EVOLUÇÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO A APOSENTADOS NA MESORREGIÃO SUL 

CEARENSE: UMA ANÁLISE COM BASE NAS SUAS MICRORREGIÕES  

 

A Mesorregião Sul Cearense compõe o conjunto de sete mesorregiões do Estado do Ceará 

e localiza-se no seu extremo sul, fazendo divisa com os estados da Paraíba, Pernambuco e Piauí 

a leste, sul e oeste e, com a Mesorregião Centro Sul Cearense ao norte. É composta de 25 

municípios distribuídos em 5 microrregiões, sendo elas com seus respectivos municípios: 

Microrregião da Chapada do Araripe (Araripe, Assaré, Campos Sales, Pontegi e Salitre); 

Microrregião Caririaçu (Altaneira, Caririaçu, Farias Brito e Granjeiro); Microrregião de Barro (Aurora, 

Barro e Mauriti); Microrregião Cariri (Barbalha, Crato, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, 
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Nova Olinda, Porteiras e Santana do Cariri) e; Microrregião de Brejo Santo (Abaiara, Brejo Santo, 

Jati, Milagres e Penaforte). 

Um conjunto de atributos de ordem natural, histórica, cultural, econômica dão a esta 

Mesorregião uma identidade territorial reconhecida. A presença da Chapada do Araripe, 

diferenciando a disponibilidade de recursos hídricos e de solos agricultáveis permite maior 

produtividade agrícola principalmente nos espaços úmidos da encosta da Chapada. Outro atributo 

relevante está nas influências em torno da figura do padre Cícero Romão Batista, cuja devoção atrai 

cerca de 2 milhões de romeiros anualmente, oriundos do Nordeste e do Brasil, movimentando não 

somente a fé mas os mercados de receptivo e o comercio de Juazeiro do Norte e circunvizinhanças 

(ARAÚJO, 2011). 

Excluindo a Mesorregião Metropolitana de Fortaleza, a Mesorregião Sul Cearense é a 

terceira mais populosa do estado e sua população em 2010 era de 876.600 hab.32, conforme 

exposto na Tabela 1 a seguir que apresenta também o PIB por Microrregião. 

 

Tabela 01: Mesorregião Sul Cearense: População e PIB a preços correntes por Microrregião 

(2010/2011) 

 População 

(2010) 

PIB (2010 mil R$) 

Microrregião da Chapada do Araripe 95.365 396.875 

Microrregião de Caririaçu 56.885 218.308 

Microrregião de Barro 90.320 380.179 

Microrregião Cariri 534.139 4.088.549 

Microrregião de Brejo Santo 99.891 484.627 

TOTAL 876.600 5.568.538 

Fonte: IBGE (2016) 

 

Os aspectos econômicos deste território mesorregional apresentam uma dinâmica com 

particularidades que são sintetizados com base nos movimentos de sua economia bem como de 

sua formação, conda saber: 

i) a polarização exercida pelo núcleo ativo mesorregional, formado pelos municípios do 

chamado Triângulo CRAJUBAR - Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha 33- localizados na 

Microrregião Cariri. Este polo concentra as principais e mais diversificadas atividades econômicas 

bem como se constituem no maior núcleo populacional do Ceará após a Região Metropolitana de 

fortaleza (RMF); 

ii) a presença de áreas menos desenvolvidas, onde predomina uma agricultura de 

subsistência, com a existência de pequenos núcleos urbanos que não ultrapassam os 30 mil 

habitantes (os casos das Microrregiões da Chapada do Araripe e de Caririaçu) e; 

iii) alguns espaços em que convivem culturas agrícolas irrigadas e mais avançadas cuja 

produção se destina para os mercados extrarregionais, com agricultura tradicional também de 

                                                             
32 De acordo com a estimativa de população elaborada pelo IBGE para 2015, a Mesorregião Sul Cearense 
alcança uma população total de 916.959hab.  
33 Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha formam uma conurbação que deu origem em 2009 à Região 
Metropolitana do Cariri – RM Cariri juntamente com seus municípios limítrofes de Jardim, Missão Velha, 
Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. 
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subsistência. Nestas áreas, alguns municípios tem destaque na economia, em complemento ao 

polo regional do CRAJUBAR. Possuem bons indicadores sociais e diversificação econômica 

intermediária (Microrregiões de Barro e de Brejo Santo) 

Seguindo os movimentos propostos por este contexto, justapostos às articulações de 

crescimento do crédito consignado dentro do bojo dos processos da economia brasileira como um 

todo, principalmente após 2003, é que se observa um ambiente de expansão deste tipo de crédito. 

Face aos condicionantes já expostos na seção anterior acerca do consignado a pensionistas 

da Previdência, observa-se que na realidade em estudo, as transformações decorrentes deste 

instrumento de crédito são importantes no que se refere à inclusão aos circuitos de expansão do 

consumo e de diversificação com destaque para as populações de áreas mais deficientes. 

Conforme é visualizado na Tabela 2, a distribuição dos aposentados consignáveis entre áreas 

urbanas e rurais só apresenta um certo equilíbrio na Microrregião Cariri, que, conforme já 

apresentado, é a mais dinâmica e diversificada da Mesorregião. 

 

Tabela 02: Mesorregião Sul Cearense: Aposentados consignáveis por Microrregião (2010/2011) 

 Urbano Rural Total 

 Qdte. Valor Qdte. Valor Qdte. Valor 

Microrregião da 

Chapada do Araripe 

3.866 2.109.86

1 

14.975 8.039.60

8 

18.841 10.149.4

69 

Microrregião de 

Caririaçu 

2.910 1.547.66

5 

9.617 5.174.88

3 

12.527 6.722.54

7 

Microrregião de Barro 3.700 1.974.78

7 

14.125 7.592.97

6 

17.825 9.567.76

3 

Microrregião Cariri 36.642 22.529.1

04 

40.723 21.919.4

85 

77.365 44.448.5

89 

Microrregião de Brejo 

Santo 

7.460 4.578.71

3 

17.908 9.640.98

0 

25.368 14.219.6

93 

Total 54.578 32.740.1

31 

97.348 52.367.9

32 

151.92

6 

85.108.0

62 

Fonte: Socredit (2015). 

 

No caso das Microrregiões em que predominam atividades agrícolas, seja exclusivamente 

tradicionais como da Chapada do Araripe e de Caririaçu, seja mescladas com agricultura irrigada, 

como as Micro de Barro e Brejo Santo, é expressivo a participação dos consignáveis rurais assim 

como a maior participação rural no montante de valores concedidos na forma deste crédito. No que 

concerne à evolução dos valores de créditos consignados concedidos, o Gráfico 1 apresenta este 

desempenho por Microrregião. 
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Gráfico 01: Mesorregião Sul Cearense: Benefícios da Previdência com espécies consignáveis por 

Microrregião (2000 – 2012) 

 
Fonte: Socredit (2015) 

 

Mais uma vez é notável a grande distância entre as economias demonstrando uma certa 

diferenciação econômica intra mesorregional com o destaque para a Microrregião Cariri acima das 

demais. Além de ser composta por maior número de municípios, esta Micro polariza não somente 

o Sul Cearense mas exerce influência econômica numa hinterlândia mais ampla, compreendida por 

áreas de estados vizinhos. 

Ademais, desde os anos 2000, todas as microrregiões apresentaram uma evolução de 

crescimento, acompanhando os desdobramentos desta variável como um todo no Ceará e no Brasil. 

O ano de 2006-07 corresponde ao período em que este crescimento se amplia. Tal fato pode estar 

associado ao avanço nas concessões, como forma de estimular o mercado interno nacional 

resultado das medidas anti-cíclicas da crise financeira mundial que se instaurava neste momento.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste estudo foi o de analisar, o crédito consignado, em particular nas suas 

Microrregiões. Considerando o crédito componente indispensável para o crescimento econômico, 

as transformações importantes aconteceram a partir da implementação de programas 

governamentais que impulsionaram um ambiente favorável ao crescimento. A expansão do crédito 

promoveu avanço em todos os estados brasileiros permitindo a ascensão de classes menos 

favorecidas aos circuitos do consumo. Assim observando as particularidades de cada região, 

percebe-se que o crédito consignado a aposentados evoluiu, ainda que se considerando o perfil 

econômico diferenciado de cada microrregião que compõe esta Mesorregião. 

Constata-se que as transformações decorrentes deste instrumento de crédito são 

importantes no que se refere à inclusão aos serviços bancários, aos circuitos de expansão do 

consumo, ao aumento da demanda agregada e a diversificação no cenário econômico com 

destaque para as populações de áreas mais carentes. Percebe-se que em áreas mais 
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desenvolvidas a expansão do crédito é maior, como é o caso da Microrregião Cariri, no qual o 

volume de crédito é mais forte e apresenta um certo equilíbrio entre áreas urbanas e rurais. 

Nas Microrregiões onde predomina a agricultura de subsistência é expressivo a participação 

dos consignáveis rurais assim como a maior participação rural no montante de valores concedidos 

na forma deste crédito. Essa presença do meio rural inserida no mercado de crédito tem incentivado 

a instalação de bancos públicos e privados em pequenas cidades, fortalecendo o comércio local. 

Considerando o efeito multiplicador do crédito, todas as microrregiões apresentaram uma 

evolução de crescimento, acompanhando os desdobramentos desta variável como um todo no 

Ceará e no Brasil. Portanto conclui-se que as políticas de incentivo ao crédito tiveram seu 

crescimento gerando desdobramentos importantes. Neste cenário o crédito consignado se destaca 

como instrumento financeiro de inclusão social, estimulando a economia com condições mais 

favoráveis de acesso. 
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Resumo: O presente artigo surgiu na finalidade de estudar as regiões de fronteiras sejam elas políticas, 

econômicas, sociais, educacionais, informacionais, culturais e dentre outras. Nesta logicidade, busca-se 

compreender como os serviços de educação e saúde de Pau dos Ferros (RN), contribuem na polaridade e 

na funcionalidade desse município para a formação da região do Alto Oeste Potiguar, perfazendo-a como 

uma região-fronteira, já que os usuários desses serviços ofertados extrapolam os limites territoriais de 

fronteira interna do estado do RN, contribuindo dessa forma de modo significante, nos movimentos pendulares 

e na estabilidade de moradia no município, envolvendo assim de modo significativo os estados circunvizinhos 

Ceará (CE) e Paraíba (PB). Deste modo, revelou-se a necessidade de discutir a importância das fronteiras, 

de fronteiras internas, assim como levantamentos da abrangência que os serviços de educação e saúde tem 

para a região. Obtendo como suporte teórico os autores: Almeida (2005), Cataia (2007), Geiger(1993), 

Dantas, Clementino e França, (2014), Dantas e Clementino (2015), dentre outros,os quais discutem as 

temáticas elencadas. Observou-se assim que as instituições de educação sejam elas de nível médio ou 

superior do município, públicas ou privadas, assim como os serviços de saúde públicos ou privados, exercem 

influência para que Pau dos Ferros se torne um centro polarizador regional-fronteiriço.  

Palavras Chaves: Fronteira. Região de Fronteiras internas. Serviços de Educação e Saúde. Alto Oeste 

Potiguar. Pau dos Ferros- RN. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Referir-se sobre fronteira é refletir sobre cultura, educação, saúde, economia e dentre outros 

itens; é mencionar a sociedade como um todo. As regiões de fronteiras, muito dizem sobre os povos, 

culturas e nações. Seja ela política ou não, a fronteira pode ser utilizada para se constituir a guerra, 

por meio dos seus sinônimos de poder e dominação.  

Contudo, obtemos como ênfase os estudos sobre as fronteiras internas e a maneira a que 

os serviços de educação e saúde auxiliam na formação e convergência populacional dessas regiões 

de fronteiras, os quais encontram-se presentes na região do Alto Oeste Potiguar, polarizada pelo 

município de Pau dos Ferros- RN. Visa-se, assim, compreender as formas e funções das mesmas, 

já que Pau dos Ferros- RN ao decorrer dos anos tem se tornado um município polarizador, onde os 

referentes fluxos dos usuários de educação e saúde colaboram de modo majoritário para tal 

polarização, caracterizando o Alto Oeste Potiguar como região-fronteira interna, a partir de seu 

município polarizador, no caso, Pau dos Ferros- RN.  

Deste modo, discute-se os conceitos de fronteira, fronteira interna, assim como os diversos 

tipos de fronteira, seja ela política, econômica, social, cultural, informacional e dentre outras; 

analisa-se as regiões de fronteiras do Alto Oeste Potiguar, com ênfase no município de Pau dos 
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Ferros- RN, através dos serviços de educação e saúde e como esses contribuem para sua 

polarização. 

 

2 FRONTEIRAS: ORIGEM E FUNÇÕES 

 

Derivada do francês front + -ière, a palavra fronteira surgiu desde os primórdios da 

humanidade, sendo um dos motivos de fragmentação dos povos, culturas e nações. A ideia de 

fronteira está relacionada a princípio com a ideia de limites territoriais e políticos e sua discussão 

nas ciências sociais dificilmente estava presente, visto que tais ciências obtêm como enfoque de 

estudo a sociedade, diferenciando-se nestas a ciência geográfica, que tem como objeto de estudo 

a sociedade através de “[...] sua organização espacial”. (CORRÊA 2003)Entretanto, com o avanço 

científico, tecnológico e informacional da humanidade, o debate sobre este tema começa a ganhar 

espaço e a ser discutido em outras escalas, como a econômica, social, histórica, cultural, 

informacional, dentre outras, tornando-se, assim, um dos principais contribuintes para se constituir 

as guerras. 

Falar de fronteira é falar do homem das suas relações com a sociedade e com o meio ao 

qual estar inserido. “A fronteira é interpretada essencialmente como lugar de alteridade. O 

desencontro nas fronteiras é o desencontro de temporalidades históricas. A fronteira está, portanto, 

nos homens.” (ALMEIDA 2005).  

Definir fronteira, é correlacionar o território, espaço, região,é estudar todos os objetos de 

estudo da geografia, “A região geográfica definida por Vidal de La Blach e seus discípulos tem seus 

limites determinados por diversos componentes: uma fronteira pode ser o clima, outra o solo, outra 

ainda a vegetação”. (CORRÊA 2003) 

As delimitações territoriais e políticas originaram-se como um dos primeiros conceitos de 

fronteira, sendo que algumas de suas características se fazem presentes até os dias atuais. As 

demarcações territoriais surgiram no intuito de divisão do território, as quais as referentes divisões 

eram/são realizadas por meio de linhas ou zonas, estas, por sua vez, são indeterminadas e 

representantes das coisas reais, originando alinha de fronteira. 

Desde o princípio da humanidade que os povos lutam em busca do seu território,tomando-

o como uma forma de identidade específica de cada um. Um exemplo nítido são as tribos indígenas, 

que ainda hoje lutam em busca do direito igualitário a terra e, consequentemente, do seu território 

onde encontram sua identidade.  

Corroborando com as ideias de Friedrich Ratzel ao apontar o território como sinônimo de 

poder e dominação, compreendemos que as fronteiras políticas agem com sinônimo de liderança 

aonde o território já fragmentado seja ele nacional, estadual, municipal e internacional deve 

“obediência” prescrita aos líderes políticos, visto que são os mesmos que implementam as leis e 

normas para o convívio social, econômico, dentre outros componentes da sociedade. Deste modo 

Cataia afirma que:  

 
As fronteiras políticas são formas assumidas pelos limites que, cristalizadas 
no território, são a expressão da relação que o homem mantém com os outros 
homens por meio do território. A fronteira política é um dos tipos de limites 
impostos às atividades humanas. (CATAIA, 2007, p. 05) 

 

Similarmente têm-se as fronteiras culturais, educacionais e econômicas, ou seja, fronteiras 

tidas como área de expansão de acordo com determinadas atividades sociais, políticas e 

econômicas, bem como a fronteira informacional que, segundo Cataia fronteira é informação porque 
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são os homens, as sociedades que lhe atribuem essa função. Delega-se às fronteiras o papel de 

informar – para controlar – ao conjunto da sociedade o que pertence e o que não pertence a um 

dado espaço.” Deste modo compreende-se que as fronteiras são de importância majoritária para o 

desenvolvimento de um país, pois mesmo com suas características e funções especificas, são 

interligadas, rompendo a ideia de fronteira apenas como limite territorial. 

Quais são as funções das fronteiras? Compartilhar informação? Influenciar na economia e 

na política? Ou apenas delimitar uma extensão ou limite territorial por meio de uma linha ou zona? 

Não podemos definir um conceito pronto de fronteira e de suas funções, visto que somos partes 

integrantes das mesmas, e que estas estão em constante movimentação. Deste modo Almeida 

afirma que:  
[...] A fronteira é, portanto, principalmente o espaço de alteridade do Eu e do 
Outro, no qual se observam, se comparam, identificam suas diferenças, criam 
opiniões sobre si mesmo e sobre o outro como, conscientemente cada um 
pode adotar ou não traços do outro; porém, cada um também pode afirmar 
sua própria identidade. [...]. (ALMEIDA, 2005, p. 111) 

 

Contudo como já mencionado posteriormente diversas são as classificações para definir o 

termo fronteira e suas funções, cabe então salientar a importância das regiões de fronteiras, visto 

que são as mesmas que de modo típico originam as fronteiras internas. Deste modo Geiger afirma 

que:  

 
[...] O termo fronteira pode ser aplicado tanto ao alargamento do ecúmeno, 
como a regiões avançadas de um país, cuja dinâmica econômica e social 
possa ser relacionada seja a progressos tecnológicos, seja a novas formas 
de organização social, ou, a ligações com outras formações 
socioeconômicas. (GEIGER, 1993, p. 54)  

 

Portanto, podemos identificar a fronteira como um conjunto de funções específicas e 

diversificadas, entretanto cada uma de modo especial tem sua função distinta, a qual caracteriza 

sua própria identidade, isto posto, compreende-se que, vários são os tipos de fronteiras, sendo as 

fronteiras internas campo ainda em aberto na geografia, com poucas discussões, análises e estudos 

específicos. 

 

3 FRONTEIRAS INTERNAS COMO CAMPO DE ANÁLISE DA GEOGRAFIA POLÍTICA 

 

A partir da percepção que inúmeros são os tipos de fronteiras, e como atuam no território de 

modo diversificado, é importante considerar a atuação destas em todas as escalas, desde o local 

até o global, não negligenciando a divisão política e a divisão espacial do trabalho. Cataia (2006) 

afirma que “de todas as funções que as fronteiras possuem, a única que nunca está ausente é a 

função legal, que delimita uma área onde vigora um conjunto de instituições jurídicas e normas que 

regulam a existência de uma sociedade política”.  

Todavia, vale salientar que com a Constituição Brasileira de 1946 a qual denomina os 

municípios como entes da federação ao lado do estado, estes passam a dar contribuições às 

fronteiras internas, visto que passam a exercerem seu poder de dominação sobre o território em 

questão. Deste modo, o poder político passa a influenciar de maneira majoritária sobre o território 

e faz com que Cataia afirme que:  
[...] O poder político não se exerce fora do espaço e nem pode prescindir das 
fronteiras que, dividindo o espaço, delimitam os territórios, onde ancora-se 
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todo poder político-institucional. Como espaço político o município já nasce 
relativamente autônomo. (CATAIA 2010, p. 02) 

Compreende-se assim, que as fronteiras internas são estabelecidas por meio de normas 

políticas referentes ao governo, constituindo delimitações restritas de campos de forças com a sua 

principal função político-militar; entretanto, passam a delimitar campos informacionais, além de 

incorporar entre suas funções, a educação, saúde, segurança, e dentre outras, as quais se fazem 

presentes. Todavia, mesmo diante de inúmeras funções, as fronteiras políticas tem como objetivo 

o respeito aos limites territoriais. Nesse contexto Cataia mais uma vez afirma:  

 
Ao surgirem os modernos Estados territoriais já herdaram um espaço interior 
compartimentado, por quanto preexistia aos territórios nacionais uma divisão 
espacial do trabalho e uma divisão política do território. Com o 
desenvolvimento do capitalismo a divisão do mundo em territórios nacionais 
se sedimenta, e é com base nesta estrutura que as sociedades politicamente 
se enquadram. Neste quadro as fronteiras têm o papel de limites 
demarcadores dos distintos projetos sociopolíticos. (CATAIA, 2007, p. 02) 

 

Deste modo, se obtém a veracidade de que as delimitações internas estão interligadas com 

as políticas territoriais. As fronteiras internas,dessa forma, são estabelecidas por meio de normas e 

leis expedidas por meio dos governos; um exemplo nítido de tal delimitação são as divisões de 

território, como os estados e capitais, onde um limite é obedecido. 

Fazendo uma análise dentro do contexto nacional em relação à autonomia dos entes 

federados no que diz respeito a assuntos de sua jurisdição e competência, é possível mencionar 

como exemplo a educação que, embora existam programas e projetos, estabelecidos pelo governo 

federal, no intuito de promover uma educação de qualidade para todos, o sistema educacional de 

cada estado contém particularidades e apresenta fragilidades de maneira específica, exemplo, a 

rede básica de ensino, onde a qualidade do  mesmo varia de um estado para o outro. 

Entretanto, as demarcações culturais também devem ser mencionadas como paradigmas 

internos, visto que as diferenças culturais variam facilmente, seja de um estado a outro, ou até 

mesmo de um município para outro, logo, os costumes são exemplos claros de fronteiras internas.  

Nessa perspectiva, evidencia-se a necessidade de mencionar as fronteiras internas como 

campo de análise da geografia política e mostrar a importância das mesmas, que refletem 

diretamente na influência que o poder político obtém sobre o território, uma vez que as fronteiras 

que são partes ativas do mesmo.  

 

4 ALTO OESTE POTIGUAR COMO UMA REGIÃO-FRONTEIRA INTERNA. 

 

Tendo em vista os conceitos estabelecidos para definir fronteiras ao longo do texto, buscamos 

compreender como o Alto Oeste Potiguar está inserido num contexto regional e tornando-se uma 

região-fronteira interna.  

Todavia, a região do Alto Oeste, situada no semiárido do sertão nordestino, caracteriza-se 

como um território composto por uma pluralidade cultural, onde a dança, música, culinária, 

vestimenta, teatro e dentre outros,formam esse território como região de fronteira interna, visto que 

diversas são as características encontradas em tal região de modo especial as culturais as quais 

são particularmente inerentes a tal região, porém enriquecida com as de outras aqui estabelecidas, 

já que a fronteira do Alto Oeste é caracterizada de acordo com as reflexões de Almeida (2005) sobre 

a temática, como um local de alteridade. 

Além do mais, caracteriza-se o Alto Oeste ainda como uma região de fronteira interna a partir 
de seu desenvolvimento, seja ele político, econômico, social, que ocorre de maneira lenta e o estado 
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exerce seu poder de dominação sob a mesma. Deste modo, Cataia nos traz como o poder político 
age em tais fronteiras, assim como o exercício de poder e dominação imposto pelo mesmo: 

 
[...] é fundamental destacar que num país de organização política federativa 
como o Brasil, as diferentes legislações (tributárias, fiscais, ambientais, etc.) 
só existem porque as fronteiras internas circunscrevem espaços políticos com 
poder para legiferar. (CATAIA 2007, p. 03) 

Adiciona-se ao Alto Oeste Potiguar uma polarização municipal exercida por pelos fluxos de 

origem e destino à Pau dos Ferros-RN, o qual vem se destacando desde a última década na 

ofertada dos serviços de educação, estabelecidos por meio das universidades sendo elas: 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

dentre outras, bem como polarizando a região através de serviços na área da saúde, por conter 

inúmeras clínicas médicas com oferta de serviços diversificados. Diante de tal afirmação, Dantas; 

Clementino; França afirmam que:  

 
[...] Pau dos Ferros vem desempenhando na rede urbana do Nordeste e, 
particularmente, do Rio Grande do Norte, as funções de intermediação, na 
oferta dos serviços de educação superior e saúde, além da oferta de 
empregos, notadamente no comércio e nos serviços públicos, o que nos 
permite tratá-la à priori como uma cidade (inter) média. [...]. (DANTAS; 
CLEMENTINO; FRANÇA, 2014, p. 02) 

 

Deste modo, os serviços de educação e saúde do município de Pau dos Ferros contribuem 

e constituem não só o município, mas toda a região do Alto Oeste Potiguar como uma região de 

fronteira, visto que inúmeras são as pessoas dos estados do CE e PB que usufruem desses 

serviços, convertendo assim a região do Alto Oeste Potiguar à polaridade pauferrense.  

 

5 PAU DOS FERROS, E REGIÃO- FRONTEIRA: OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

Situada no semiárido do sertão nordestino, obtendo como divisão de fronteiras o estado do 

Ceará (CE) e Paraíba (PB), o Alto Oeste Potiguar destaca-se como uma região de fronteira viva, 

onde os limites territoriais são estabelecidos por meio de leis e normas, impostas através dos 

governos estaduais e federais, bem como são impostos pela dinâmica fronteiriça existente, que 

fazem da região o lugar do “outro”. As dinâmicas urbano-regionais da região são polarizadas pelo 

município de Pau dos Ferros-RN, que tem em seu histórico a feira-livre local como o primórdio do 

processo de convergência de pessoas na região, assim como contemporaneamente pelos os 

serviços de saúde e educação, que destacam-se como pontos fundamentais na constituição 

polarizadora do município. 

Pau dos Ferros está localizada no cruzamento das BRs 405 e 226, localização essa que 

influencia sobremaneira seu desenvolvimento devido o acesso facilitado. O referido município pode 

ser considerado como centro de uma região funcional ou polarizada,por ofertar uma gama de 

serviços que refletem diretamente na influência que este exerce sob os demais municípios da 

região. Deste modo, Dantas; Clementino, afirmam que:  

 
Pau dos Ferros está localizado no interior do retângulo formado pelo encontro de 
quatro rodovias federais (BRs 405 e 226 no RN, BR 230 na PB e BR 116 no CE), 
mais precisamente na intersecção das BRs 405 e 226, o que permite a cidade 
constituir-se num entroncamento de vias de circulação e nó de tráfego, envolvendo 
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pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços. (DANTAS; CLEMENTINO, 
2015, p. 09) 

 

Deste modo convém mencionar a importância e influência da polarização do município, fato 

esse que permite o destaque da microrregião de Pau dos Ferros.Isto posto e de acordo com o 

comentário supracitado de Dantas; Clementino, mostra-se abaixo a localização do município e a 

raia divisória que mostra até onde atinge a polaridade de Pau dos Ferros.  

 

Figura 1: A Raia Divisória RN-PB -CE formada pelos entroncamentos viários 

 
Fonte: Malha do IBGE 2000. Elaborado por Rosana França da Silva, 2014. 

 

Tendo em vista que os serviços de educação e saúde são os que mais se sobressaem no 

município de Pau dos Ferros, evidenciamos inicialmente a relevância das instituições de ensino 

técnico e superior, como condicionantes para a polarização dessa região. 

A implantação de instituições técnicas e de ensino superior como a UERN, IFRN e 

UFERSA,assim como demais universidades de caráter privado como, FACEP,ANHANGUERA e 

outras, vêm compor e fortalecer o sistema educacional de uma região homogeneizada por 

pequenos municípios. A adesão das universidades ao Exame Nacional do Ensino Médio, 

(ENEM),contribuiu de modo significativo para a expansão do sistema de ensino local, fazendo com 

que Pau dos Ferros- RN extrapole as fronteiras do estado do Rio Grande do Norte na oferta desse 

serviços.  

Cabe ainda salientar as contribuições do IFRN enquanto instituição de ensino técnico, 

ofertando o ensino médio de modo, integral, contribuindo para o fortalecimento do ensino básico. 

Outras instituições paralelas, como a escola de enfermagem Catarina de Siena, merecem destaque 

uma vez que promovem a educação profissionalizante, que abrange um público distinto do que 

compreende o IFRN, devido aos tipos de cursos técnicos ofertados. 
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São estas instituições de ensino público ou privado que tornam o Alto Oeste potiguar uma 

região fronteiriça polarizada e diferenciando das demais, tornando-se assim a região de fronteira 

ativa, visto que inúmeras são as pessoas que migram e estabelecem moradia no município, como 

também inúmeras são as que optam pelos movimentos pendulares, sejam de municípios que 

compõem o Alto Oeste ou de estados como Ceará, Paraíba, dentre outros, em busca de tais 

instituições, contribuindo assim de modo direto e indireto para o desenvolvimento de Pau dos 

Ferros-RN. A seguir mapa com a demonstração dos fluxos pendulares no que tange a procura por 

estudo em Pau dos Ferros.  

 

Figura 02: Fluxos pendulares de pessoas para estudo em Pau dos Ferros – 2010 

 
Fonte: Dantas (2014, p. 232). 

 

De acordo com o mapa, quanto mais intensa a cor, maior é o número de pessoas que fazem 

movimento pendular para Pau dos Ferros. Deste modo Dantas;Clementino; França nos afirma que 

 
Apesar da análise do movimento pendular ser mais usada para entender a 
dinâmica das grandes cidades, acreditamos que sua utilização para entender 
a dinâmica regional de Pau dos Ferros se faz pertinente, uma vez que, sua 
área de influência é relativamente grande em virtude da oferta de serviços 
públicos com destaque para o ensino superior e serviços de saúde. [...]. 
(DANTAS; CLEMENTINO; FRANÇA, 2014, p. 12) 

 

Isto posto é notória a influência do município pauferrense e sua polarização regional, assim 

como suas ofertas direcionadas aos serviços de educação e saúde, visto que tanto contribui para o 

processo de migração, devido ao fato que alguma pessoas buscam estabelecer moradia no referido 

município,como para o movimentos pendulares, visto que é grandiosa a procurar por formação de 

nível técnico e superior, ou por empregos. 
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Simultaneamente a educação, cabe salientar as contribuições ofertadas pelos serviços de 

saúde, sejam estes público ou privado. Compreendemos que muitos são os serviços de saúde 

ofertados na cidade de Pau dos Ferros, relacionados as mais diversas especialidades médicas, que 

atendem a um conjunto de municípios dentro e fora do seu entorno. Ganha evidência nesse contexto 

o hospital regional do município, sendo este até então o maior equipamento de saúde pública local. 

Adjacente ao hospital regional encontram-se a maternidade e o hospital Dr. Nelson Maia, que 

também exercem influência na centralidade exercida por Pau dos Ferros na região do Alto Oeste 

Potiguar. Sobre isso, Dantas; Clementino; França nos apresenta tais contribuições:  

 
[...] Essa centralidade de Pau dos Ferros também ocorre na oferta dos 
serviços de saúde. O fato de Pau dos Ferros ter atuado desde o início do 
processo de regionalização (1975) como município sede (pólo regional de 
saúde) do Alto Oeste Potiguar já demonstra sua atuação regional em termos 
de prestação dos serviços saúde pública. A construção do hospital regional 
Dr. Cleodon Carlos de Andrade, inaugurado em 1990, vem reforçar essa 
polaridade e ampliar, inclusive sua área de atuação. [...]. (DANTAS; 
CLEMENTINO; FRANÇA, 2014, p. 10)  

Deste modo é notória a contribuição de tais serviços, e como já destacado pelas autoras 

supracitadas, que fazem uma ressalva de modo especifico ao hospital regional Dr. Cleodon Carlos 

de Andrade, visto que o mesmo contribui de maneira importante para o desenvolvimento ao atender 

as necessidades das cidades circunvizinhas, assim como as das demais regiões que utilizam de 

seus serviços, tornando assim a do Alto Oeste potiguar uma região-fronteira interna.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constata-se que a região do Alto Oeste Potiguar é considerada uma região- fronteira interna 

polarizada por Pau dos Ferros. Compreende-se que a mesma destaca-se na oferta de serviços 

relacionados a educação e saúde, aonde uma demanda significativa de usuários dos referidos 

serviços tornam essa região uma fronteira ativa, assim como aumentam os fluxos no município, 

visto que inúmeras são as instituições de ensino superior instaladas em tal região, assim como 

diversas clínicas médicas e um hospital regional, ambos contribuindo com a dinâmica espacial do 

local e para a formatação de uma região-fronteira heterogênea, particular e caracterizada pela 

polarização de um município a partir dos serviços por ele ofertados. 
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Resumo: As experiências de planejamento no Brasil remontam as primeiras décadas do século XX, mas foi 

no governo de JK, com o Plano de Metas, que as ações governamentais planejadas passaram a desempenhar 

papel central. A grandiosidade das metas traçadas para acelerar o crescimento requereu significativo esforço 

na área de planejamento e a percepção sobre os efeitos da concentração no Centro-Sul também entraram 

na agenda governamental e o instrumento idealizado para contrabalançar a polarização foi a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). O órgão teve como primeiro presidente o 

renomado economista paraibano, Celso Furtado. O trabalho inicial associado à criação da SUDENE foi o 

relatório realizado pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). O diagnóstico realizado 

há 60 anos é a primeira sistematização que indicou o caminho para o desenvolvimento do Nordeste. A partir 

da temática, tem-se como objetivo investigar o planejamento para o desenvolvimento regional do Nordeste, 

considerando-o como região diferenciada e hierarquicamente subordinada à região polarizadora (Centro-Sul). 

Para atingir o objetivo proposto foram utilizados os procedimentos metodológicos das pesquisas bibliográfica 

e documental. A pesquisa constatou que ocorreram mudanças significativas na economia regional nos últimos 

60 anos, mas insuficientes para o desenvolvimento. O planejamento requerido tem que considerar a 

heterogeneidade intrarregional sem descuidar da condição subordinada da economia nordestina ao polo 

dinâmico extrarregional. Entretanto, os atuais condutores da política econômica estão envolvidos na 

construção de um consenso para justificação de um severo ajuste fiscal e não de planos de desenvolvimento 

regional. 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional; Planejamento; Nordeste. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Inúmeras teorias explicam o fenômeno do desenvolvimento, bem como o não 

desenvolvimento (subdesenvolvimento), a partir das características centrais e determinantes 

(exógenos – endógenos), nas diversas escalas (global – local), a partir de diversas correntes do 

pensamento econômico e, cada vez mais, recorrendo-se a diversas áreas do conhecimento e 

atribuindo-lhe inúmeras adjetivações. 

A diversidade de abordagens e a complexidade do desenvolvimento não foram exploradas 

com a devida profundidade no trabalho, tendo em vista que o foco é o processo de planejamento 

para o desenvolvimento do Nordeste. 

A ideia de planejamento já demonstra a necessidade de algum tipo de intervenção para 

correção ou eliminação de algum problema. Parte-se da premissa que o funcionamento do mercado, 

por si só, não é capaz de entregar o resultado desejado, que seja no tempo requerido pelas 

autoridades e/ou sociedade. O debate sobre a assertividade, necessidade, extensão e profundidade 

da intervenção (ou não) continua para o bem da ciência, mas é fato que todas as economias 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

226 

capitalistas convivem com algum grau de intervenção e a maioria dos autores reconhece a 

necessidade do Estado. 

A partir da Proclamação da República o Estado brasileiro assumiu crescentes atribuições e 

à medida que as circunstâncias exigiram (ou permitiram) o maior ativismo estatal, também foram se 

ampliando as demandas para que a burocracia fosse capaz de planejar as ações governamentais 

(curva de aprendizado), pari passu, os conhecimentos sobre a realidade brasileira e os avanços 

teóricos serviram para o refinamento do planejamento. 

Alguns momentos emblemáticos da história no século XX requereram maior atenção do 

governo brasileiro, como: as duas Guerras Mundiais, a Grande Depressão, a “Guerra Fria”, enfim, 

um conjunto de acontecimentos que tiveram rebates internos significativos. Registre-se que a 

especialização produtiva do Brasil, conferindo-lhe papel de fornecedor de commodities na Divisão 

Internacional do Trabalho, foi bruscamente impactada pelos fatos históricos mencionados. 

A adoção da política de valorização artificial do café trouxe inúmeros inconvenientes para a 

economia nacional, tais como: aumento da dívida externa, elevação da inflação, uma vez que, a 

depreciação externa da moeda aumentava os preços dos produtos importados e, ainda, incentivou 

a produção em outros países, diminuindo a participação brasileira no mercado (BRUM, 1998). 

Em decorrência dos problemas, criaram-se às condições para as mudanças de ordem 

estrutural, isso porque a liberação de recursos invertidos no café permitiu a expansão de setores 

industriais voltados para a produção de manufaturas destinadas ao mercado interno, viabilizando-

se a diversificação produtiva na região dinâmica e o crescente protecionismo para a ampliação do 

mercado urbano. Com a ascensão de Getúlio Vargas (Revolução de 1930), surgem novas políticas 

de desenvolvimento para o país, calcadas num modelo de industrialização, que sepultariam “os 

ciclos econômicos tradicionais, cujos produtos foram progressivamente deslocados para uma 

posição econômica secundária” (BRUM, 1998, p. 140). 

Os esforços para viabilizar a industrialização do país foram se intensificando e a 

concentração no Centro-Sul intensificava o distanciamento da região mais dinâmica em relação às 

demais, especialmente, o Nordeste. A miséria, o atraso, o problema da seca, a estrutura econômica 

arcaica passaram a expressar a visão pejorativa que se tinha do Nordeste, bem como, serviu aos 

interesses das oligarquias regionais ávidas por angariar recursos públicos, haja vista, a ampla 

literatura especializada dando conta da chamada “indústria da seca”. 

Não obstante, a situação de vulnerabilidade socioeconômica passou a demandar ações 

governamentais mais elaboradas e no governo de JK (1956-1960) foi instituído o GTDN e, 

posteriormente, foi criada a SUDENE, cujo propósito principal era promover o desenvolvimento 

regional do Nordeste. Mais modestamente se poderia atribuí-la a função de reduzir os efeitos da 

concentração no Centro-Sul. 

A partir da SUDENE, escudada por outros órgãos governamentais, tem-se as intervenções 

sistemáticas do Estado brasileiro para assegurar a “integração” da região Nordeste, bem como, 

reduzir as pressões sociais decorrentes da perversa estrutura econômica existente. 

Neste contexto, tem-se o problema: porque o planejamento regional estatal reafirmou a 

polarização exercida pelo Centro-Sul, mesmo tendo como propósito a promoção do 

desenvolvimento regional do Nordeste? E o objetivo é: investigar o planejamento para o 

desenvolvimento regional do Nordeste, considerando-o como região diferenciada e 

hierarquicamente subordinada à região polarizadora (Centro-Sul). Para atingir o objetivo proposto 

foram utilizados os procedimentos metodológicos das pesquisas bibliográfica e documental. 
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2 BREVE CONTEXTO SOBRE O PLANEJAMENTO NO BRASIL 

 

Ao longo do século XX e nas duas primeiras décadas do século XXI, foram escritas diversas 

teorias locacionais de suma importância para o desenvolvimento da ciência regional. Essas teorias 

foram fundamentais no entendimento da formação de cidades, polos de crescimento e distritos 

industriais, destacando o papel da especialização e do agrupamento setorial como forma de 

crescimento econômico local, contribuindo inclusive, com algumas medidas de planejamento 

territorial. Entretanto, é fato que em determinados lugares, essas teorias não se aplicam em sua 

totalidade ou pelo menos, não conseguem explicar o nível de dinamismo enfrentado pela 

particularidade regional, não capturando as especificidades da sua formação espacial, caindo em 

armadilhas da programação concentrada ou no planejamento top down, principalmente no caso do 

Brasil, porque seria uma espécie de readaptação das teorias francesas e alemãs, estudadas para 

aquele tipo específico de estrutura, em que suas criações históricas não permitem tais 

comparações. 

De acordo com Ianni (1973) o processo de planejamento no Brasil entre os anos 1930 e 

1970 e detectou que, em prol da política econômica, deu-se maior ênfase a partir da 2ª. Guerra 

Mundial e a intervenção estatal ampliou significativamente sua participação na economia. 

Almeida (2004) assevera que o planejamento governamental se intensificou entre os anos 

de 1940 e 1970, destacando-se os esforços estatais para viabilização do desenvolvimento 

econômico, especialmente, através da substituição de importações.  

Nos governos JK e Jango foram ratificadas ainda mais as relações entre o Estado e a 

economia, assumindo cada vez mais o papel de garantir a expansão do capital estrangeiro e sua 

soberania sobre a nação. Medidas adotadas no período do governo Castelo Branco contribuíram 

com o crescimento e a expansão de empresas privadas nacionais e principalmente, multinacionais. 

O caráter das políticas adotadas apontou para “a concretização de um capitalismo nacional 

emancipado ou a superação do subdesenvolvimento através da associação ao capital internacional” 

(IANNI, 1973). 

O Escritório de Pesquisa em Economia Aplicada (EPEA) ficou responsável pela criação e 

desenvolvimento do Plano Decenal (1967-1976) que fundamentou e disponibilizou as bases do 

conhecimento técnico para o governo brasileiro, contribuindo com o modo de planejar e implementar 

políticas desenvolvimentistas, ainda que abandonado pelo Governo Costa e Silva, serviu como 

experiência para elaboração de planejamento (REZENDE, 2010).  

O 1° e 2° PND’s (Plano Nacional de Desenvolvimento) são as provas mais robustas do 

planejamento estatal no Brasil. O intervencionismo atingiu o ápice nos governos militares, sendo 

que a centralidade do processo de industrialização e a ausência de liberdades obscureceram 

problemas estruturais, como o descuido com os setores de educação e saúde, a ampliação das 

desigualdades regionais e a concentração de renda. 

Na década de 1980, dois eventos marcaram o período e as consequências para o 

planejamento nesse recorte temporal: o 2º Choque do Petróleo (1979) e os desequilíbrios externos 

que, de certa forma, inviabilizaram a continuidade da intervenção do Estado, ademais o advento da 

Nova República (1985) acelerou o processo de esvaziamento do planejamento nos moldes até 

então experimentados (REZENDE, 2010). 
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Observa-se o Estado brasileiro convergente até esse ponto para um caráter 

tecnoburocrático34, aquele cujo Estado é empreendedor e atuante nos diversos setores produtivos 

da economia, bem como interfere em determinados pontos através do planejamento. O modelo de 

desenvolvimento, com forte participação estatal, esgota-se na década de 1980, pari passu, um novo 

paradigma se consolida a partir do centro capitalista e a condução das políticas econômicas nos 

diversos países passou a expressar o receituário neoliberal (REZENDE, 2010). 

O desenvolvimentismo, através da substituição de importações, bem como qualquer medida 

de participação ativa do Estado na economia, passou a ser apontado como a “verdadeira” causa da 

crise que se estabeleceu durante a década de 1980. O foco da política econômica passou a ser a 

estabilidade macroeconômica, principalmente, o enfrentamento do processo inflacionário. 

A orientação estratégica dos governos a partir de tal período passa a ser o controle da 

inflação como condição preliminar para a viabilização do crescimento econômico e o planejamento 

das ações passa a exprimir essa nova diretriz. Os “planos” e “choques” de controle da inflação se 

tornaram o carro-chefe do planejamento governamental durante as décadas de 1980 e 1990 e as 

demais ações governamentais se submetiam ao objetivo principal. 

Destaque-se que a partir da Constituição Federal de 1988 o planejamento governamental 

passa a ser implementado através dos Planos Plurianuais (PPA’s), estabelecendo-se um novo rito 

para os processos de planejamento e orçamentação. O PPA passou a balizar a alocação dos 

recursos governamentais num prazo de quatro anos, sinalizando e condicionando a elaboração das 

Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO’s) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s) durante o quadriênio 

seguinte (ALMEIDA, 2004).   

No início do século XXI, o Plano Plurianual – PPA 2000-2003 foi apresentado muito mais 

como um orçamento plurianual do que propriamente um planejamento. Tal circunstancia ilustra o 

foco do governo em equilibrar as contas públicas e o PPA expressou a determinação do governo 

de racionalizar os gastos públicos, mas é fato que não se considerou aspectos estruturantes e de 

longo prazo, movendo-se por uma visão míope (REZENDE, 2010). 

 O PPA de 2004-2007 teve cinco macros objetivos que se subdividiam em desafios, 

programas e ações. No PPA 2008-2011, foram acrescentadas duas novas inquietações a da 

preservação ambiental e a integração territorial. Apesar dos esforços, o planejamento no Brasil 

ainda não conseguiu alavancar as mudanças que nele são almejadas (REZENDE, 2010). 

É importante salientar que os contextos influenciam o planejamento governamental. Na 

primeira metade do século XX não se dispunha de informações e dados consistentes sobre a 

realidade brasileira, tendo em conta a heterogeneidade, também não se dispunha de aparato 

burocrático adequado e de técnicos em quantidade significativa. No pós-Segunda Guerra já se 

dispunha de dados gerais, mas ainda insuficientes, ademais o voluntarismo e a decisão de buscar 

a industrialização a qualquer custo também exerceu pressão sobre os planejadores, constatando-

se pelo pouco apreço aos efeitos negativos, razoavelmente previsíveis, de certas medidas. Pós-

Constituição de 1988, tem-se dados, informações e estatísticas em profusão, técnicos qualificados, 

refinamento de procedimentos de intervenção, mas não se tem o ambiente de, por exemplo, total 

autonomia do Poder Executivo como tiveram os militares. No ambiente democrático e de 

funcionamento adequado das instituições o planejamento, necessariamente, submete-se as regras 

                                                             
34 Seria uma transformação do processo produtivo original do sistema capitalista (BRESSER-PEREIRA, 
1977) 
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existentes e a necessidade de convencimento da sociedade e do parlamento (maior controle e 

transparência) (ALMEIDA, 2004). 

 

3 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO REGIONAL 

 

A questão do desenvolvimento econômico foi bastante influenciada pelas ideias de Keynes, 

focalizando-se as transformações econômicas e produtivas necessárias ao desenvolvimento 

através da ação vigorosa do Estado. A Grande Depressão a partir de 1929 foi o ambiente adequado 

para se testar às teses de Keynes e o sucesso alcançado pelos EUA com o New Deal foi o elemento 

propagador da nova teoria keynesiana (TOYE, s/d). 

Ademais, a percepção de que a situação de pobreza (subdesenvolvimento) das áreas 

coloniais não se alteraria sem esforços se generalizou. O esforço requerido para se alcançar o 

desenvolvimento econômico (entenda-se como sinônimo de crescimento econômico) passou a ser 

o principal papel atribuído aos governos dos países subdesenvolvidos e os economistas da CEPAL 

desempenharam papel proeminente no delineamento de estratégias econômicas que permitiria a 

superação dos entraves existentes. 

A corrente estruturalista apresentou uma série de proposições que, acaso fossem adotadas, 

significaria a mudança de estágio de desenvolvimento dos países, destacando-se as ações para 

viabilização da industrialização (BRESSER-PEREIRA; GALA, 2010). 

No governo Juscelino Kubitschek (1956-1960) foi lançado o “Plano de Metas”, cujo lema era 

acelerar o crescimento do país e para tentar compensar os efeitos concentradores no Centro-Sul 

foi criada a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). O primeiro presidente 

indicado foi Celso Furtado, um dos expoentes do estruturalismo cepalino, e sua vinculação teórica 

influenciou decisivamente na sistematização de ações governamentais para superação das 

desigualdades regionais (ALMEIDA, 2004). 

O planejamento regional brasileiro começou a tomar forma a partir do relatório “Uma Política 

de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste” elaborado pelo Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste – GTDN na década de 1950, cujo diagnóstico evidenciou a situação 

de disparidade entre o Nordeste e a região Centro-Sul do país. O documento indicou os caminhos 

que deveriam ser percorridos para o enfrentamento das desigualdades, sendo que a diretriz 

principal foi à industrialização, cujo papel fundamental seria a construção de um novo Nordeste 

pautado na produtividade e na geração de emprego e renda. O diagnóstico e o plano de ação 

proposto foram incorporados aos projetos da SUDENE. 

O diagnóstico do GTDN e as ações da SUDENE são marcos do planejamento regional e 

demonstram com eloquência a visão preponderante dos governantes do período, reconhecendo-se 

a natureza desigual do crescimento econômico e a necessidade da intervenção estatal para 

correção das desigualdades. Deixada a mercê da força polarizadora do capital industrial 

concentrado no Centro-Sul as demais regiões, especialmente o Nordeste, não seriam capazes de 

viabilizarem condições satisfatórias para as populações das áreas menos dinâmicas. 

O baixo dinamismo econômico do Nordeste, mais ainda no Semiárido, deveria ser alterado 

através da ação transformadora do Estado, mediante a correção das distorções inerentes ao 

sistema econômico periférico. As políticas de desenvolvimento regional ampliariam as 

possibilidades de acumulação capitalista, dando eficácia ao funcionamento do mercado nas regiões 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

230 

atrasadas, em outros termos, o papel que caberia ao Estado seria facilitar o funcionamento do 

mercado, uma vez que a ideia central foi o espraiamento da industrialização. 

É verdade que inúmeros polos dinâmicos foram constituídos, destacando-se a 

modernização do polo industrial de Fortaleza-CE, a consolidação do polo industrial de Recife-PE, 

complexo de produção ligados a Vale no Maranhão, a fruticultura irrigada nos vales do rio São 

Francisco e do Assú-RN e a Petrobrás no Rio Grande do Norte e Bahia (polo petroquímico de 

Camaçari-BA) (ARAÚJO, 1997). 

Entretanto, os pesados investimentos realizados pelo Estado não foram capazes de alterar 

significativamente a estrutura socioeconômica nordestina. Os enclaves atraíram contingentes 

significativos da população rural da região e os problemas das metrópoles do Centro-Sul foram se 

replicando nas regiões metropolitanas do Nordeste. A pobreza e a miséria das áreas rurais foram 

realocadas nas periferias, os açudes e barragens não resolveram os problemas da seca e o controle 

da terra e dos recursos hídricos permitiram a sobrevivência das oligarquias.  

O esgotamento do modelo adotado na década de 1980 e a crise fiscal permanente das 

décadas de 1980 e 1990 deixaram à mostra as entranhas dos graves problemas socioeconômicos 

existentes, ademais a proeminência do neoliberalismo reduziu significativamente as ações do 

Estado, reafirmando-se a predominância do mercado e a descentralização das ações de 

planejamento para as esferas sub-regionais (descentralização a partir da Constituição Federal de 

1988). 

Assim, o planejamento e a ideia de desenvolvimento regional passam a ser discutidas nas 

perspectivas da descentralização e da globalização. De um lado a descentralização empurrando 

para baixo (local) a execução das políticas definidas nacionalmente e de outro o fenômeno da 

globalização selecionando os espaços atrativos para recebimento dos investimentos, cabendo aos 

agentes locais o estabelecimento de estratégias capazes de atender as exigências do capital global 

em expansão. 

O foco da esfera nacional na condução da política econômica nitidamente de estabilidade, 

a descentralização a partir da Constituição e a força do processo de globalização fizeram dobrar os 

sinos para as teorias do desenvolvimento regional. A esfera nacional já faria muito se assegurasse 

a estabilidade e o ambiente regulatório compatível com os fluxos de capitais. Os agentes locais 

deveriam se ocupar no estabelecimento de estratégias competitivas para atração dos investimentos 

e o capital global cuidaria de homogeneizar os mercados. 

A supressão das escalas intermediárias não foi possível porque os problemas não ocorrem 

apenas no local ou no global, assim novas mediações foram ganhando espaço nos debates sobre 

a ação do capitalismo nos territórios. A complexidade existente no final do século XX passou a 

demandar esforços analíticos que dessem conta da realidade e os enfoques passaram a aglutinar 

conhecimentos de diversas áreas. As transformações, a dinâmica, a multidimensionalidade do 

processo exigem grande esforço para a apreensão do fenômeno e mais ainda para engendrar 

políticas compatíveis com a realidade. 

 

4 O PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

 

O século XIX pode ser considerado um marco na preocupação brasileira com a questão 

regional (DINIZ, 2009). Também é inegável a influência e participação de Celso Furtado na 
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mudança de status do planejamento regional, produziu muito com teórico e participou diretamente 

da criação da SUDENE, sendo o primeiro presidente do órgão.  

Um consenso também está presente na literatura acerca do planejamento do Nordeste: 

devido uma série de falhas existentes que se aglomeraram não se atingiram muitos dos objetivos 

primários traçados para o Nordeste. A literatura especializada já tratou de diversos aspectos em 

outros papéis35.   

Pode-se afirmar que as políticas de desenvolvimento do Nordeste não foram capazes de 

reduzir significativamente os diferenciais interregionais, nem deu conta de enfrentar a 

heterogeneidade intrarregional. A polarização exercida pelo Centro-Sul, apesar de algum 

arrefecimento decorrente da transferência de setores poluidores e intensivos no uso de energia, 

através dos incentivos fiscais oferecidos (SUDENE / BNB-FINOR e pela chamada “guerra fiscal” 

que sucedeu a derrocada da SUDENE), ainda é um traço inquestionável da economia nacional. 

No aspecto intrarregional, apesar das mudanças reconhecidas, tem-se a permanência da 

heterogeneidade, com algumas áreas dinâmicas (enclaves para alguns) e vazios econômicos, 

dependentes de transferências constitucionais e voluntárias de recursos, com a hipertrofia do setor 

de serviços, agricultura de subsistência e ausência de indústria. 

Tais constatações não impedem o reconhecimento de mudanças na economia nordestina 

nos últimos 60 anos: a inclusão de parte da população no mecanismo de consumo de massa (ainda 

que através de transferências diretas); a integração possibilitada pela migração e/ou estruturação 

do setor produtor de bens intermediários atrelado ao capital do Centro-Sul; a modernização e 

expansão de alguns setores industriais locais (exemplos: as usinas de álcool e açúcar e o parque 

têxtil); a fruticultura irrigada nos vales do Assú-RN e São Francisco; a expansão do turismo no litoral; 

o agronegócio (oeste baiano e sul do Piauí e Maranhão); as operações da Vale (Maranhão); enfim, 

uma série mudanças importantes, mas não suficientes para transformar o Nordeste numa região 

desenvolvida. 

 O planejamento e o movimento voluntário do capital em busca de oportunidades 

modificaram a estrutura produtiva das áreas eleitas (setores ligados ao capital estrangeiro e/ou 

interregionais). No entanto, as mudanças não abarcaram toda a região, de modo que ainda é notória 

a disparidade existente entre os estados nordestinos, bem como, dentro nos estados entre a região 

litorânea (principalmente as regiões metropolitanas das capitais) e a região do Semiárido.  

A heterogeneidade intrarregional se altera de acordo com a capacidade de atração e 

retenção de capitais. Esse movimento de deslocamento do capital, por maiores benefícios e/ou 

interesses estratégicos, explica a situação de algumas áreas que passam por um boom e entram 

em retrocesso (os desinvestimentos da Petrobras no entorno de Mossoró-RN já afeta alguns 

municípios) e de áreas estagnadas que se tornam dinâmicas (a expansão da fronteira do 

agronegócio no MA, PI e oeste baiano). Araújo (1995) apontou a existência de “vários nordestes” 

no Nordeste, caracterizado por áreas dominadas pelas velhas estruturas e áreas de modernização 

intensa.  

Estes novos aspectos devem ser aproveitados na construção das políticas, pois o 

entendimento de suas especificidades é de suma relevância para a propositura de novos caminhos 

para o desenvolvimento do Nordeste (ALENCAR JUNIOR & ALVES, 2006). 

                                                             
35 Ver aprofundamento em Diniz (2009); Oliveira, (1977); Lima Jr, (2014) 
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Até o momento às políticas estatais não foram capazes de transpor os entraves existentes, 

inclusive a conformação da elite econômica e política local e também por isso as medidas adotadas, 

quase sempre, possuem vieses de cunho clientelista, paternalista e de fundo emergencial-

assistencialista para o atendimento das necessidades e não se conseguiu (ainda) o planejamento 

de longo prazo que coadune interesses locais e nacionais, dando empoderamento a população 

nordestina excluída.  

Brandão (2009) considera indispensável à presença ativa do Estado, construindo as políticas 

nacionais (articulando as ações locais) e coordenando o processo de promoção do 

desenvolvimento. Isso por que as forças endógenas, embora importantes, não têm instrumentos 

para interferir no funcionamento do capitalismo. Em outros termos, existem fatores exógenos como, 

o poder de decisão dos controladores do capital e a política macroeconômica que não são afetados 

pelo voluntarismo dos atores locais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sem a consideração dos diferenciais intrarregional do Nordeste não será viável, ou pelo 

menos será muito difícil, viabilizar o processo de desenvolvimento regional através do planejamento, 

haja vista a ausência da captura dos potencias endógenos de cada microrregião existente no 

território. De outro lado, o planejamento não logrará êxito se descuidar da condição subordinada da 

economia nordestina ao polo dinâmico extrarregional. 

Esta dupla exigência requer a articulação de interesses difusos e muitas das vezes 

conflitantes e não é crível supor que seja possível construí-la, e menos ainda executá-la, sem a 

intervenção do Estado.  

Entretanto, o cenário atual não parece propício para a construção de um amplo consenso 

para a elaboração e execução de planos de desenvolvimento regional. O foco dos atuais condutores 

da política econômica é a construção de um consenso para justificação de um severo ajuste fiscal 

e a agenda política dos atuais governantes nordestinos (governadores e prefeitos) se restringe aos 

esforços para custear a máquina pública. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, P. R. de. A experiência brasileira em planejamento econômico: uma síntese 

histórica. 2004. 

 

ARAUJO, T. B. de. Nordeste, nordestes: que nordeste. Desigualdades regionais e 

desenvolvimento, p. 125-56, 1995. 

 

ARAÚJO, T. B. de. Herança de diferenciação e futuro de fragmentação. Estudos avançados, v. 

11, n. 29, p. 7-36, 1997. 

 

ALENCAR JUNIOR, J. S. D.; ALVES, M. O. O subespaço semi-árido no contexto de uma 

estratégia de desenvolvimento para o Nordeste. A economia do Nordeste na fase 

contemporânea. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, Universidade Federal do Ceará,  

2006.  



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

233 

 

BRANDÃO, C. Desenvolvimento, territórios e escalas espaciais: levar na devida conta as 

contribuições da economia política e da geografia crítica para construir a abordagem 

interdisciplinar. Compreendendo a complexidade socioespacial contemporânea: o território 

como categoria de diálogo interdisciplinar/Maria Teresa Franco Ribeiro, Carlos Roberto 

Sanchez Milani (Organizadores).-Salvador: EDUFBA, 2009. 

 

BRESSER-PEREIRA, L. C. Notas introdutórias ao modo tecnoburocrático ou estatal de produção. 

Estudos Cebrap, v. 21, p. 75-110,  1977.    

 

BRESSER-PEREIRA, L. C.; GALA, P. Macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. Revista 

de Economia Política, v. 30, n. 4, p. 663-686, 2010. 

 

BRUM, A. J. Desenvolvimento econômico brasileiro. 18. ed. Petrópolis: Vozes; Ijuí: Unijuí, 

1998. 

 

DINIZ, C. C. Celso Furtado e o desenvolvimento regional. Nova economia, v. 19, n. 2, p. 227-249,  

2009. ISSN 0103-6351.   

 

IANNI, O. Estado e planejamento econômico no Brasil (1930-1970).RAE-Revista de 

Administração de Empresas, v. 13, n. 1, p. 92-93, 1973. 

 

LIMA JR, F. D. O. D. SUDENE e forças sociais nordestinas.  Crato/CE: RDS, 2014. 172p. ISBN 

978-85-7997-104-4. 

 

OLIVEIRA, F. D. Elegia para uma região. Río de Janeiro, Paz e Terra, v. 140, p. 21,  1977.    

REZENDE, F. Planejamento no Brasil: auge, declínio e caminhos para a reconstrução.  

Brasília, DF: IPEA, 2010. 69p. ISBN 2179-5495. 

 

TOYE, J. Mudanças de Perspectiva em Economia do Desenvolvimento. 

 

  



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

234 

19. DESAFIOS E POTENCIALIDADES DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO 

SOB PERSPECTIVA DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PAU DOS FERROS 

  

Carla Caroline Alves Carvalho 

Discente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido 

(PLANDITES) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos 

Ferros-RN. 

E-mail: carvcarolc@gmail.com  

 

Larissa da Silva Ferreira Alves 

Docente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido 

(PLANDITES) e do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros-RN. 

E-mail: larissa0185@gmail.com 

 

Resumo: As problemáticas urbanas vivenciadas não somente pelas em contexto nacional perpassam por um 

o processo histórico de formação urbana recente e acelerada do país. Porém, a ideia de planejamento urbano 

é mais recente ainda, de tal modo que a aplicação de instrumentos voltados para isso não é uma realidade 

comum para a grande maioria dos municípios, como é o caso do déficit de aplicação de planos diretores. 

Além disso, é comum ainda a desatualização dos instrumentos já existentes, como a lei orgânica e os códigos 

de posturas urbanas. Nesse sentido, se faz necessário estudos voltados para a formulação de políticas 

públicas e instrumentos mais adequados para desenvolvimento das cidades. Diante disso, essa pesquisa tem 

como objetivo investigar quais as potencialidade e desafios que perpassam a implantação de instrumentos 

voltados para o planejamento urbano sob a perspectiva da elaboração do plano diretor da cidade de Pau dos 

Ferros – RN. Para tanto, adota uma metodologia com abordagem de dados qualitativa, caracterizando-se 

quanto ao seu objetivo como um estudo de caso, fazendo uso de métodos descritivos e exploratórios. 

Portanto, pode-se observar que a cidade possui potenciais para a elaboração do instrumento, como o fato de 

possuir corpo técnico oferecido pelas universidades, contudo enfrenta desafios na elaboração do plano 

diretor, no que se refere a necessidade de uma maior articulação com a população e os grupos de trabalho 

envolvidos.   

Palavras-chave: planejamento urbano, plano diretor, Pau dos Ferros.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é um país essencialmente urbano, segundo o IBGE (2012) em 2010 a taxa de 

população vivendo em áreas consideradas urbanas chegou a uma taxa de 84%, porém a aquisição 

desse perfil aconteceu de maneira acelerada e em datas recentes, tendo seu início de aceleramento 

em 1960 e alcance de seu pico em 1980, isso gerou diversos desafios no tocante às políticas 

públicas, à gestão bem como às políticas territoriais. Tal contexto implicou em uma crise urbana, 

com deficiências de habitação, transporte, saneamento e acesso ao solo urbano, o que contribuíram 

para o aumento de moradias ilegais, situadas em áreas impróprias (mananciais, encostas, áreas de 

preservação permanentes, fundos de vales, entre outros) as quais geram problemas urbanos e 

ambientais (DUARTE et. al., 2013).  

Mediante a isso é pode-se notar a importância de elaboração de políticas urbanas que 

estejam voltadas para as questões ligadas à ocupação do solo urbano, à infraestrutura e à 

habitação, no intuito de colaborar na construção de áreas urbanas mais equilibradas no que se 

mailto:carvcarolc@gmail.com
mailto:larissa0185@gmail.com
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refere às desigualdades sociais. Segundo Duarte et al. (2013), grande parte do crescimento 

populacional acontece entre as camadas de baixa renda, de modo que se tem uma tendência de 

expansão urbana em áreas irregulares ou áreas informais, totalizando em algumas cidades uma 

taxa de 50% do total.  

Porém, a aplicação de instrumentos voltados para o planejamento urbano não é uma 

realidade comum para a grande maioria dos municípios. Além dessa carência, existe ainda a falta 

de atualização dos instrumentos já existentes, como a lei orgânica e os códigos de posturas 

urbanas. Dentre aqueles que não são corriqueiramente implantados está o plano diretor, que é 

definido pelo Estatuto da Cidade como o instrumento básico de orientação à política de 

desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. A Lei Federal 10.257, de 10 

de julho de 2001, também conhecida por Estatuto da Cidade, determina que o Plano Diretor deveria 

ter sido elaborado, no máximo até outubro de 2006, por cidades com uma população superior a 20 

mil habitantes, por aquelas que constituem regiões metropolitanas, de áreas de interesse turístico 

ou que desenvolvem atividades que promovem um significativo impacto ambiental.   

Segundo a Pesquisa de Informações Básicas dos Municípios divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), a quantidade de cidades no Brasil com Plano 

Diretor aumentou de 14,5% em 2005 para 50% em 2013, porém ainda existe uma porcentagem de 

36,2% dos municípios no País sem o documento. Dentre as 1.718 cidades com mais de 20 mil 

habitantes, isto é, das cidades que deveriam ter plano diretor, 10,4% (178) ainda não possuíam o 

Plano. E dentro das 178, 6,3% informaram estar em fase de elaboração da norma e em 4,1% ela 

não havia começado a ser criada.  

A pesquisa revela ainda que o Rio Grande do Norte, no tocante ao número de cidades com 

plano diretor, é o pior entre os estados do nordeste e antepenúltimo no país, ficando à frente apenas 

de Roraima e Amapá. Segundo o IBGE (2014) apenas 36 municípios potiguares possuem plano 

diretor, isso representa uma porcentagem de 21% do total.  

Mediante a tal contexto, pode-se perceber que Pau dos Ferros está entre os 79% das 

cidades do Rio Grande do Norte que não possuem plano diretor, porém está em processo de 

elaboração. Vale ressaltar, porém, que pelo fato da cidade possuir uma população com mais de 20 

mil habitantes, ela já deveria ter implanto o plano diretor. A não existência do Plano compromete o 

pleno desenvolvimento da cidade, pois a partir desse instrumento é possível garantir: o atendimento 

das necessidades da cidade, uma melhor qualidade de vida, a preservação e restauração dos 

sistemas ambientais e do patrimônio cultural, promove a regularização fundiária, consolidação dos 

princípios da reforma urbana, entre outras medidas.  

Diante disso, essa pesquisa tem como objetivo investigar quais as potencialidade e desafios 

que perpassam a implantação de instrumentos voltados para o planejamento urbano sob a 

perspectiva da elaboração do plano diretor da cidade de Pau dos Ferros.  

 

2 METODOLOGIA  

 

No intuito de perceber as potencialidades e desafios que perpassam a elaboração do plano 

diretor de Pau dos Ferros-RN adota-se uma abordagem de dados de natureza qualitativa, sendo 

essa pesquisa caracterizada como um estudo de caso, com métodos descritivos e exploratórios. 

Para embasar a revisão bibliográfica houve a consulta em livros, periódicos, artigos científicos e 
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dissertações; e para dar base a pesquisa documental utilizou-se banco de dados do IBGE e 

legislações. 

 

3 DILEMAS DO PLANO DIRETOR  

 

As práticas de planejamento urbano surgem a partir das problemáticas urbanas vivenciadas 

pelas cidades. A difusão do conceito de plano diretor no Brasil aconteceu a partir da década de 50, 

apesar de já ter sido utilizado no Plano Agache no Rio de Janeiro em 1930. No que se refere ao 

conceito de plano diretor, é importante ressaltar que não existe um consenso entre os grupos sociais 

envolvidos em sua elaboração, existindo assim diferentes perspectivas sobre esse instrumento.  

Entre as décadas de 1960 e 1970 as práticas de planejamento urbano eram pautadas na 

visão tecnocrata e sem participação popular, de maneira a tratar o espaço urbano como algo 

autônomo e isolado, de forma que os planos elaborados no geral não correspondiam às 

necessidades de suas respectivas cidades (LÜCKE, 2013). No entanto, a década de 90, com a 

Constituição de 1988, foi marcada pela politização dos planos diretores em virtude do país vivenciar 

um momento histórico de maior organização das camadas populares. A partir de então, é 

evidenciado a necessidade de cumprimento da função social da cidade e dentre as principais 

mudanças está a exigência da participação da população no processo de elaboração dessas leis 

municipais.  

Grandes são os dilemas enfrentados pelos planos diretores no Brasil, de tal forma que 

vivenciam um contexto de grande descrença social. Dentre as diferentes concepções existentes 

acerca desse instrumento a mais tradicional e consensual é a de que trata-se de um plano no qual, 

a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa 

da cidade e de sua região mostraria propostas a curto, médio e longo prazo para o futuro 

desenvolvimento socioeconômico pautado nas formas de organização da ocupação do solo, 

infraestruturas e outros elementos fundamentais a estrutura urbana (VILLAÇA, 2008). Sob essa 

ótica, o diagnóstico abrangeria a realidade de todo o município e também regional, porém as 

propostas referir-se-iam somente aos aspectos físico-territoriais, já que são predominantemente 

responsabilidades do governo municipal.  

No entanto, Villaça (2008) ressalta que tem se desenvolvimento nos últimos anos uma 

corrente de pensamento de que as propostas de plano diretor devem estar limitadas a diretrizes 

gerais, isto é, o plano diretor não deve ter em sua constituição dispositivos auto-aplicáveis. Porém 

o autor ressalta que esse tipo de posicionamento é vantajoso para a elite econômica brasileira, 

principalmente para os promotores imobiliários, que preferem a ocupação do solo urbano livre para 

os seus investimentos. Dessa forma, o processo de elaboração dos planos diretores possibilita a 

discussão dos problemas urbanos, que para essa elite é melhor ignorá-los.  

Além disso, é comum planos diretores construídos com pouca participação popular, isso 

porque tanto há pouca mobilização por parte dos grupos envolvidos para chamar a população para 

esse momento de discussão como acontece de as camadas populares não demonstrarem interesse 

em participar dos debates sobre os planos diretores. Todo esse contexto ratifica a falta de 

credibilidade desses instrumentos ao longo da história.  

É importante, promulgação da Lei Federal 10.257/2001, mais conhecida como Estatuto da 

Cidade permitiu importes mudanças no planejamento urbano do país, dado que regulamenta os 

artigos 182 3 183 da Constituição Federal de 1988, que dispõem sobre a política urbana. O Estatuto 
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além de ressaltar o valor do plano diretor enquanto instrumento básico da política de 

desenvolvimento municipal e amplia a sua obrigatoriedade para além dos municípios com 

população superior a 20 mil habitantes, considerando ainda aquelas cidades integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, as pertencentes as áreas de especial interesse turístico, 

aquelas presentes em áreas de que sofrem significativo impacto ambiental ou ainda aquelas nas 

quais o poder público objetive fazer uso dos instrumentos definidos no § 4º do Art. 182 da 

Constituição Federal, o qual dispõe sobre o devido aproveitamento do solo urbano (SANTOS 

JUNIOR, SILVA, SANT’ANA, 2011). 

Neste sentido, algumas cidades retomaram a elaboração de seus planos diretores. Porém, 

a luta pela reforma e planejamento urbano deve continuar, de forma que a melhoria da credibilidade 

desses instrumentos bem como os seus referidos conteúdos dependem dos avanços de 

consciência de classe e do poder político de organização das camadas populares. 

   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Pau dos Ferros, cidade localizada na região oeste do estado do Rio Grande do Norte, detém 

de uma significativa representatividade regional, estabelecendo ligações de interdependência com 

as cidades circunvizinhas e também com aquelas localizadas na fronteira com os Estados do Ceará 

e Paraíba. No geral a região oeste potiguar ainda é retratada por muitos estudiosos como pacata e 

castigada pela seca, porém em consequência da ação de diversos agentes sociais tal perspectiva 

tem não tem se configurado com tanta validade, o que acontece é que em virtude dos investimentos 

de políticas públicas urbanas, sociais, promotores imobiliários e comerciantes, a dinâmica urbana 

de Pau dos Ferros se modifica bem como a de sua região, o mapa da cidade com a definição de 

vias e bairros é mostrado a seguir (figura 01): 

 

Figura 02: Mapa das vias e bairros de Pau dos Ferros - RN

 
Fonte: Programa Acesso à Terra Urbanizada, 2015. 
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Essa cidade possui uma estimativa de 29.696 habitantes (IBGE, 2014) e cresce 

constantemente em virtude das cotidianas migrações populacionais de acordo com a dinâmica do 

mercado imobiliário e financeiro assim como por meio da aquisição de bens e de serviços. Ela 

representa o polo comercial, universitário e hospitalar da região do Alto Oeste Potiguar, de modo 

que teve e tem seu crescimento similar a maioria dos centros urbanos brasileiros, de forma que 

apresenta problemáticas estruturais e sociais semelhantes.  

Assim, é importante ressaltar que apesar de Pau dos Ferros não apresentar características 

comuns de cidade média, ela possui uma localização estratégia, entre fronteiras estaduais e no 

cruzamento das BRs – 405 e 226, que ratifica a sua importância no desenvolvimento regional, o 

qual se expande por meio da oferta de serviços públicos, como a educação de nível superior e 

saúde (DANTAS, CLEMENTINO, FRANÇA; 2014). Tal contexto aumentar a sua área de influência, 

alcançando não apenas cidades do Rio Grande do Norte, mas também do Ceará e da Paraíba, 

majoritariamente.  

 Nessa perspectiva, pode-se notar que o crescimento urbano de Pau dos Ferros tem sido 

impulsionado, evidentemente, pela chegada de instituições de ensino públicas e particulares no ano 

de 2010, de forma que a cidade tem vivido nos últimos 6 anos profundas mudanças em sua dinâmica 

interna e com a região. Assim, nota-se que a expansão da cidade acontece por meio da criação de 

novos loteamentos, investimentos imobiliários, o que implica em uma maior complexidade da oferta 

de serviços (transporte, educação, lazer), da mobilidade urbana, ocupações do espaço de maneira 

informal, crescimento da massa populacional, entre outras modificações. Todas essas 

transformações influenciam para a geração de maiores impactos ambientais, ocupação de áreas 

frágeis ambientalmente o que dificulta a sustentabilidade urbana.  

 Todo esse contexto mostra que o plano diretor, além de já se constituir como instrumento 

obrigatório para Pau dos Ferros em virtude dela possuir uma população superior a 20.000 

habitantes, é de grande importância para a cidade tanto para o atual momento como para se 

planejar um crescimento mais ordenado e voltado para os princípios da justiça social, crescimento 

econômico e preservação do meio ambiente.  

 A cidade encontra-se em fase de elaboração do plano diretor participativo (PDP) desde o 

início de 2015 por meio de uma parceria estabelecida entre o poder público municipal e a 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, através do Programa Acesso à Terra Urbanizada da 

referida instituição. Até o momento, a elaboração do plano tem encontrado alguns desafios no 

tocante a concretização da efetiva participação de todos os seguimentos populacionais, porém tem 

buscado algumas metodologias como a formação de grupos de trabalho, representações de 

lideranças comunitárias, divulgação dos resultados de todas as suas pesquisas.   

Vale ressaltar ainda que o plano diretor é uma lei municipal que apesar de estar ligada a 

todos os aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento urbano da cidade ela se limita a dizer o 

que deve ser feito e não exatamente como isso deverá acontecer. Desse modo, é preciso que tal 

lei esteja interligada com os demais planos e legislações da cidade bem como em articulação com 

os conselhos municipais para que aquilo que está previsto em sua constituição seja implementado 

no município. Neste sentido, Pau dos Ferros ainda possui uma carência de instrumentos jurídicos 

voltados para o planejamento urbano. A cidade possui: Lei Orgânica, de 02 de abril de 1990; Código 

de Posturas Urbanas (Lei 311/72, de 03 de abril de 1972) e o Código Tributário (Lei 05/2010, de 30 

de novembro de 2010).  
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A lei orgânica é responsável por definir as diretrizes básicas da organização política 

municipal bem como estabelecer os princípios da Administração Pública local (RESENDE, 2008). 

O código de posturas urbanas, por sua vez, são regulamentos elaborados pelo poder legislativo 

municipal que instituem o cumprimento de certos deveres ligados a ordem pública. Diante disso, é 

possível observar que tais instrumentos precisam estar sendo atualizados ao longo do tempo para 

que correspondam as novas dinâmicas e necessidades vivenciadas pelas cidades. No caso de Pau 

dos Ferros, a Lei Orgânica foi elaborada há 26 anos e o código de posturas há 44 anos, de forma 

que nesse período de tempo a cidade já sofreu intensas modificações e já não corresponde ao 

contexto econômico, social e político no qual eles foram criados, provocando assim uma série de 

limitações quanto a sua real aplicação na cidade.  

Outro fator que deve ser discutido é a deficiência de corpo técnico e qualificado nas 

prefeituras para participarem do processo de elaboração e implementação desses instrumentos. 

Isso dificulta o acesso da gestão pública a informação, limitando-a na prestação de serviços. Porém, 

com o passar do tempo essa realidade tem se modificado, dado que é crescente o papel das cidades 

médias nas redes urbanas a partir de modificações em suas dinâmicas territoriais. 

Em Pau dos Ferros, é visível o aumento da influência dessa cidade em sua região em virtude 

da chegada de instituições de ensino (Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, e 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA) e a expansão dos cursos da Universidade 

Estadual do Rio Grande já estabelecida na cidade há 40 anos. Isso constitui-se como um potencial 

para modificações de políticas públicas da cidade, bem como na elaboração e atualização de 

instrumentos jurídicos voltados para o planejamento. A exemplo disso, se trata da própria 

elaboração do plano diretor, como já mencionado, que perpassa por uma parceria entre o poder 

público municipal e a UFERSA. Além disso, há cerca de um ano a cidade promoveu concurso 

público na finalidade de melhorar o seu corpo técnico abrindo vagas para profissionais de diferentes 

áreas. Esse processo é fundamental para o avanço da gestão pública municipal não somente no 

tocante ao planejamento urbano, mas também nas demais áreas (saúde, mobilidade, segurança e 

educação).  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante disso, pode-se observar que apesar dos desafios enfrentados pela cidade Pau dos 

Ferros no tocante a elaboração do plano diretor, como a carência de corpo técnico servindo ao 

poder público municipal, que aos poucos vem melhorando com o tempo, dificuldades de articulação 

entre os grupos de trabalho do plano diretor e a população, no sentido de promover maior 

participação dessa nas audiências públicas e aumentar a aumentar a credibilidade desse 

instrumento no meio social. Porém, existe potencias como o fortalecimento das parcerias com as 

universidades locais e demais instituições de ensino, no sentido de simultaneamente fomentar a 

produção de pesquisa e extensão para esses centros de ensino, como também de ter acesso a 

corpo técnico qualificado, necessário para a realização dos estudos, diagnósticos e discussões 

necessários nesse processo.   
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20. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ABORDAGENS SOBRE O 

FINANCIAMENTO DA PNDR 
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E-mail: raimundo.osvad8@gmail.com 

 

Resumo: Historicamente, a região nordeste é marcada pelas disparidades regionais que inibiram, de certa 

forma, o crescimento econômico desta região. Além disso, não houve o planejamento necessário para 

contrapor os interesses das oligarquias existente naquela área do país. O presente trabalho tem como objetivo 

compreender o financiamento da política regional, especialmente o financiamento da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR) com o objetivo de analisar quais regiões e/ou setores estão sendo 

beneficiados, para tanto será feito uso da bibliografia existente, assim como de documentos retirados de sites 

especializados na temática. Com a criação da superintendência do desenvolvimento do nordeste (SUDENE) 

em 1959, houve uma melhora econômica na região, mas as questões sociais mais relevantes não foram 

atenuadas. No que diz respeito ao financiamento das políticas regionais, destacam-se os fundos 

constitucionais (FC) do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, destinando 3% da arrecadação do imposto de renda 

(ir) e dos impostos sobre produtos industrializados (IPI) para estas regiões, as quais viram estes recursos 

crescerem ao longo dos anos. Atualmente, discute-se a política nacional de desenvolvimento regional (PNDR) 

institucionalizada em 2007, na qual objetiva reduzir as desigualdades regionais e intrarregionais, no entanto 

tem-se observado no financiamento da própria política regional que os recursos estão sendo destinado, 

expressivamente, aos grandes proprietários de terras (grande produção), indo na contramão do progresso, 

que é a agricultura familiar, a qual realmente merece ser vista com outros olhares. 

Palavras-Chaves: Planejamento econômico; Financiamento da Política Regional; I PNDR; Nordeste 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O Planejamento é elemento fundamental para que se possa galgar o crescimento 

econômico, assim como administrar as demandas sociais. Neste sentido, ao longo dos anos houve 

alguma experiências de Planejamento que lograram êxito dentro de seus propósitos, tais como o 

Plano de Metas, na década de 1950, o qual consolidou a indústria do país com importante 

participação do capital privado e, nos anos 1980 o I PND pautado no endividamento Externo permite 

ao país alcançar taxas de crescimento bastantes elevadas (IANNI,1991; LAFFER, 2002; PIRES, 

2010) 

Mas o crescimento econômico, não trouxe consigo o bem-estar da sociedade em geral, 

elevou apenas o nível de produção da economia, melhorando os números atinentes ao Produto 

Interno Bruto (PIB). Não houve desenvolvimento, aqui, entendimento como a melhoria do bem-estar 

da população, com desconcentração de renda e amparo social por parte do Governo, onde os civis 

pudessem ter acesso aos serviços públicos disponíveis, de maneira igualitária. 

É de conhecimento da comunidade acadêmica, que a sociedade brasileira é muito desigual, 

marcada pelo jogo de interesses individuais, que, ao contrário do pensamento smithiano não levam 

ao progresso econômico. Desta forma, é necessário que o Governo interfira na sociedade, 

planejando, produzindo e em muitos casos conduzindo a vida econômica do país, até mesmo para 

sustentação do capital. 

Assim, com o propósito de reduzir as desigualdades regionais é que a partir de 1988, são 

destinados 3% de toda arrecadação do Imposto de Renda e dos Impostos sobre Produtos 

Industrializados para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Tais recursos cresceram 

mailto:raimundo.osvad8@gmail.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintend%C3%AAncia_do_Desenvolvimento_do_Nordeste
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substancialmente ao longo dos anos, mas que no primeiro olhar não foram bem geridos juntamente 

com os Fundos de desenvolvimento, os quais também foram ampliados. 

De outro lado, a I Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), institucionalizada 

e 2007, que visa diminuir as disparidades regionais e intrarregionais, requer atenção, pois, ela tem 

alimentado o grande latifúndio distanciando as discussões acerca do planejamento voltado para as 

pequenas propriedades e até mesmo sobre reforma agrária. 

É nesta perspectiva que o planejamento é relevante, tratando com seriedade os principais 

problemas na incessante busca de tornar o país, no mínimo mais igualitário, mas que requer 

vontade política e interesses que não sejam individuais. É desta forma, que é possível lograr o 

desenvolvimento, ou no mínimo trilhar melhores caminhos e, é nesta visão que o presente trabalho 

busca entender como está sendo tratado planejamento regional e sobretudo o seu financiamento, 

e tentar compreender qual a importância da I PNDR.  

Destarte, o referido estudo mostra-se relevante para a comunidade acadêmica e civil, pois 

demonstra o que está sendo feito e como estão direcionando os recursos oriundos dos Fundos 

Constitucionais e do Fundos de desenvolvimento. 

 

2 PLANEJAMENTO: UMA ABORDAGEM PRELIMINAR 

 

Desta forma, para Lopes (1990), Planejamento pode ser entendido como um processo que 

estabelece objetivos, que traça uma linha de ação mostrando os melhores caminhos a se percorrer 

para conseguir, usando uma determinada fonte de recursos, galgar as metas estimadas. Ainda 

segundo Lopes (1990), o planejamento visto de uma forma mais abrangente pode ser compreendido 

“como método coerente e compreensivo de formação e implementação de diretrizes, através de um 

controle central de vastas redes de órgãos e instituições interdependentes, viabilizado por 

conhecimentos científicos e tecnológicos”. 

O planejamento se fez necessário pela maior participação do Estado na economia, uma vez 

que à medida que a população crescia havia a imprescindibilidade do alargamento da ação do 

aparelho estatal com gastos e investimentos em infraestrutura. À proporção que o Estado se 

expandia, era indispensável a existência de uma melhor coleta de informações e sistematização 

dos dados e para isso tinha que dispor de pessoas qualificadas para elaborar técnicas ou fazer uso 

das mesmas, portanto, o Estado passa a ter um papel mais ativo por meio das suas instituições e 

órgãos, tanto no âmbito econômico quanto na esfera social (IANNI, 1991).  

Destarte, de acordo com as ideias dos autores mencionados, a planejamento econômico 

mostra-se, por consequência do aumento das demandas sociais e econômicas, indispensável para 

o crescimento e desenvolvimento do país.  

Assim, o Estado tem buscado através do planejamento o crescimento econômico e, isso é 

notável nos vários planos que foram implantados ao longo da história econômica do país que, desde 

os anos de 1930, com Getúlio Vargas vem procurando estabelecer um modelo econômico de 

desenvolvimento.  

Importante mencionar que o planejamento se acentua no Pós- segunda Guerra Mundial, 

em que aponta-se a necessidade de planejamento e conhecimento do território para as ações 

estatais. Devido ao contexto de guerra na Europa, era importante que houvesse a planificação no 

sentido de recuperar as economias dos abalos sofrido em decorrência do conflito armado, “era 

preciso planejar para reconstruir” tal como fez os Estados Unidos com a Europa, com perspectivas 
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futuras, abrindo espaço para a criação de organismos e conselhos qualificados com o intuito de 

tratar das questões referentes ao trabalho, produção e pesquisa (BARBOSA, 2015).  

Por outro lado, no contexto regional, sobretudo no âmbito da região Nordeste, até esta data, 

não havia ações que pudessem acelerar o crescimento da mesma, ou dito de outra forma, o Estado 

não atuava de maneira consistente que buscasse suprir as necessidades sociais do povo 

nordestino, primeiro porque quando agia favorecia apenas uma classe, os barões, coronéis e 

fazendeiros e, segundo, não havia estrutura para o capital, principalmente para o capital privado. 

Assim, viam-na como a região problema, onde as próprias ações do Estado contribuam para 

permanência da letargia econômica e social daquela região (OLIVEIRA, 1981). 

 

3 A PRIMEIRA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (PNDR I) 

 

Antes que façamos uma análise da I PNDR, é importante que se mencione outro eminente 

período do planejamento no país, de modo que nos anos 1970 pensava-se na integração nacional, 

na desconcentração industrial e os Planos Nacionais de Desenvolvimento (I, II e III PND), seguiam 

essa direção, no Nordeste havia o programa de redistribuição de terras, os quais foram integrados 

a I PND, embora tenham tido pouco resultado. No II PND, outros programas como POLO 

NORDESTE e projeto SERTANEJO que tinham o objetivo de incentivar, de maneira estratégica, a 

agricultura no semiárido nordestino (RANGEL, 2003; GRETER, 2008).  

Além desse aspecto que envolve o desenvolvimento de polos mais especializados na 

agricultura, é interessante que se destaque que durante os anos 1970 ocorre um fluxo importante 

de empresas em direção a periferia do país, tanto é verdade que a participação industrial da região 

Nordeste é ampliada, sendo pois, fruto do planejamento econômico envolvendo a própria SUDENE, 

bem como os PNDs. É ao longo dos anos 1980 e 1990 que esse movimento perde força, o 

planejamento fica em segundo plano e só volta a ser tratado com maior interesse nos anos 2000 

(RANGEL, 2003; GRETER, 2008). 

Neste sentido, de acordo com o Ministério da Integração Nacional (2012), a partir da década 

de 1980, anos que a literatura econômica considera como uma “década perdida”, por não fazer a 

economia crescer e além disso, por suas dívidas alcançarem patamares muito elevados, assim 

como a inflação superava toda e qualquer expectativa, pelo desequilíbrio no Balanço de 

Pagamentos (BP), foi na transição da década de 1970 à 1980 que o modelo de industrialização por 

Substituição de Importações (ISI), iniciado no Governo de Juscelino Kubistchek (JK),  tem seu auge 

e declínio, o endividamento externo não era mais interessante para o país no contexto da época 

(GIAMBIAGI et al, 2011).  

Desta forma, o planejamento em longo prazo foi esquecido neste período, o esforço para a 

implementação da PNDR, de maneira geral, é fruto da busca pela retomada do planejamento 

regional, o qual entra em discussão na metade dos anos 1990. No entanto, é a partir de 2003 que 

se verifica o maior envolvimento com as causas sociais e regionais, nesta perspectiva a proposta 

da PNDR é lançada em 2003 pelo Ministério da Integração Nacional, a qual só vem a ser 

institucionalizada em 2007. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2012). 

O que motivou a retomada desse planejamento que engloba todas as regiões do país, são 

os mesmos problemas de muitos anos atrás, sobretudo nas regiões historicamente desfavorecidas 

como o Nordeste, que participa da composição do PIB nacional com 13% e com uma população de 

que representa 28% da nacional. Além disso, o que ainda assusta é que nesta região vive o maior 
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número de pessoas extremamente pobres do país (59%), inclusive a maior parte dos analfabetos 

do Brasil residem no Nordeste (53%).  Vale ressaltar que as desigualdades estão em todas as 

regiões, até mesmo no Sudeste que é considerado o centro do país. A finalidade da PNDR é de 

contribuir para o desenvolvimento, no sentido de amenizar as disparidades existentes, seja no 

âmbito macrorregional, seja intrarregional (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2012). 

Esses desequilíbrios regionais podem causar sérias consequências para o desenvolvimento 

socioeconômico do país, das quais destacam-se as três mais significantes: (1) o indivíduo é 

penalizado por nascerem nessas regiões, pelo fato de não ter a seu alcance oportunidades de 

ascenderem social e profissionalmente, por não ter acesso aos serviços públicos de qualidade como 

educação, saúde e segurança etc. (2) a desigualdade provoca o movimento da população em 

direção aos grandes centros, que tem sido comum nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 

1940 e, a maioria ocupam ou são obrigados a viverem nas encostas das cidades, ampliando os 

óbices relacionadas a urbanização, favelização e não menos importante, isso tem causado perda 

de dignidade. E por fim, o terceiro ponto a ser destacado (3), é que o país deixa de aproveitar o 

potencial produtivo dessas regiões que poderiam contribuir de maneira positiva para contornar essa 

discrepância existente entre essas áreas e dentro das mesmas (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2012). 

Assim, a PNDR tem como pressupostos principais “reverter a trajetória das desigualdades 

regionais” e “explorar os potenciais endógenos da diversa base regional brasileira”. Desta forma, 

são elementos cruciais que merecem um olhar mais consistente sobre eles, faz parte de uma dívida 

secular, sobretudo no caso do Nordeste que é, sem dúvida, o mais atingido, até mesmo pela sua 

formação econômica, mas que precisam urgentemente serem sanados. Não é só uma questão 

econômica, é uma necessidade humana, social e até mesmo democrática que precisa ser levado a 

sério em todos os sentidos (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2012). 

Destarte “Superar esse quadro é uma exigência do momento. Trata-se do enfrentamento de 

uma dívida histórica que não pode mais ser adiada. Este desafio, entretanto, supõe a construção 

de um amplo consenso político, federativo e depende de escolhas urgentes e corajosas 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2012, p. 05). 

Em consonância com isso, a partir de 2003, construiu-se um consenso em defesa da busca 

por instrumentos que atenuassem os problemas sociais. Houve, a rigor, avanços significativos nos 

gastos sociais que, unido a política de juros baixos, a ampliação do crédito e aos investimentos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tem proporcionado reduções importantes das 

desigualdades de renda.  

 

Como resultado de todo esse esforço, o percentual de brasileiros vivendo na 

pobreza extrema caiu de 22,6% em 1995 para 6,9% em 2011 e, entre 2001 e 2009, 

o índice de GINI caiu de 0,59 para 0,54. A queda em ambos os indicadores foi 

proporcionalmente maior nas regiões menos desenvolvidas, onde tem sido também 

maior o impulso econômico gerado, em função de que o consumo popular tem uma 

representatividade mais ampla naquelas economias. Como consequência, ao longo 

desta década, as regiões Norte e Nordeste apresentaram crescimento superior à 

média nacional, o que resultou uma pequena redução das desigualdades regionais 

no período (COMISSÃO NACIONAL DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA, 2013, p. 17). 
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 Apesar dos avanços no Nordeste, de acordo com a Comissão Nacional de Integração 

Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA) (2013, p.19) “para a região atingir o 

patamar de 75% do PIB per capita nacional, que é o valor que a União Europeia considera como 

aceitável para a distância entre suas regiões, ela necessitaria crescer a uma taxa anual de 2,2% 

acima da média nacional durante os próximos 22 anos”. 

Segundo o balanço da PNDR elaborado pelo Ministério da Integração Nacional, (2012), ela 

tem contribuído de maneira bastante efetiva no tratamento da questão regional do país, de modo 

que rompeu com a visão tradicional de que os problemas relacionados a desigualdade estavam 

ligados apenas às macrorregiões, doravante, são vistos de maneira intrarregional. Outro aspecto 

positivo, foi o reconhecimento da diversidade do país, como um fator a ser explorado em prol do 

desenvolvimento das regiões e sub-regiões. E por fim, “Abandonou a visão de políticas de cima 

para baixo, baseadas em grandes investimentos e sem controle social, adotando uma abordagem 

participativa de construção e acompanhamento das políticas a partir do território focada na 

ativação de seu potencial endógeno” (MINISTÈRIO DA INTEGRAÇÂO NACIONAL, 2012, p. 11). 

Resende et al (2015), defende que a PNDR pode ser dividida em duas fases, sendo a 

primeira de 2003 a 2011, a qual foi mencionada acima.  O período que pode ser entendido como a 

segunda fase (PNDR II) é o que se inicia a partir de 2012. Esta etapa, é por si um melhoramento 

ou aperfeiçoamento da primeira, na tentativa de suprir suas carências. 

A PNDR II tem portanto, dois objetivos, quais sejam: 

 

 i) sustentar uma trajetória de reversão das desigualdades inter e intrarregionais, 

valorizando os recursos endógenos e as especificidades culturais, sociais, 

econômicas e ambientais; e ii) criar condições de acesso mais justo e equilibrado 

aos bens e aos serviços públicos no território brasileiro, reduzindo as desigualdades 

de oportunidades vinculadas ao local de nascimento e de moradia (RESENDE et al, 

2015, p. 31). 

 

Através desses objetivos é que a PNDR II poderá ser guiada, no sentido de desobstruir 

alguns dos caminhos para o crescimento dessas regiões e por fim galgar o desenvolvimento, mas 

é importante ressaltar que os projetos de abrangência nacional para melhor resultado da PNDR II, 

seria interessante que estivessem em consonância com a Política Regional. Tem-se os recursos do 

Pré-sal, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que poderiam complementar a 

finalidade pretendida. 

Desta forma, segundo Resende et al (2015), a PNDR II definiu como espaços prioritários 

aqueles cobertos pela atuação da SUDAM, SUDENE e SUDECO, como também alguns espaços 

localizados nas regiões Sudeste e Sul classificados como de baixa ou média renda. 

No campo do financiamento da PNDR, tinha-se a disposição apenas os recursos já vigentes 

antes de uma formulação como os Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste (FNE), 

do Centro-Oeste (FCO) e do Norte (FNO), os quais foram criados na constituição de 1988. Há os 

Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e do Nordeste (FDNE), ambos criados em 2001, 

os quais foram regulamentados no ano seguinte, mas suas operações só começaram em 2006 e, 

em 2011 criou-se também os Fundos de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO).  

Além disso, existe os recursos orçamentários da União aplicados nas mesorregiões em 

programas do Ministério da Integração (MI). No sentido de compensar as desvantagens locacionais, 

os incentivos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e da 
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Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), serviam como atração e promoção 

local de investimentos (CINDRA, 2013). 

 

3.1 Financiamento da Política Regional 

 

Os Fundo Constitucionais de Financiamento do Nordeste (FNE), do Centro-Oeste (FCO) e 

do Norte (FNO) tiveram início em 1988, através da Constituição, com o intuito de contribuir para o 

desenvolvimento das regiões comtempladas. Neste sentido, ficam destinados a esses fundos 3% 

de toda arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre os Produtos Industrializados 

(IPI) dividido entre as três regiões, onde o FNE é contemplado com 1,8%, o FCO 0,6% e o FNO 

com 0,6%  

Esses fundos, como destaca Resende et al (2015), são considerados os principais 

instrumentos indutores da política de desenvolvimento regional brasileira, nesse sentido, as 

pessoas jurídicas, recorrem a empréstimos com taxas de juros subsidiadas para as atividades 

produtivas específicas de cada região. 

Desde a criação dos Fundos Constitucionais em 1988, pode-se dizer que eles dispuseram 

de recursos importantes, pois o Tesouro Nacional, até o ano de 2010, repassou aos três Fundos 

mais de R$ de 72 bilhões, conforme a tabela 1. 

Como é notável, regionalmente o Nordeste é quem mais dispõe de recurso oriundos dos 

Fundos Constitucionais, até mesmo pela própria constituição lhe conceder a parte maior. Em 1989 

a região recebia R$ 439.148, esses números subiram em 2010 para R$ 4.454.100, principalmente 

porque a economia do país passava por um melhor momento, estava estabilizada, com geração de 

emprego e renda pela política promovida no início deste século.  

 Os Fundos Constitucionais do Centro-Oeste e do Norte também cresceram acompanhando 

a tendência e a própria ampliação de pagamentos do Imposto de Renda, contudo, somando-se as 

duas regiões elas receberam de recursos R$ 2.969.400, assim como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 01: Repasses da Secretaria do Tesouro Nacional aos Fundos Constitucionais de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO) do Norte (FNO) e do Nordeste (FNE): 1989 a 2010. 

Fonte: Oliveira Júnior, 2010.  Dados organizados pelo autor 

 

E como é notável, houve uma evolução a partir de 2003 (figura01) tendo uma pequena 

oscilação de 2005 a 2007 mostrando sinais de instabilidade, mas no ano de 2008 recupera-se, 

saindo de 13,2 bilhões para 23,5 bilhões em seu contexto geral, ou seja, em 10 anos as aplicações 

mais que duplicaram nas regiões, tal evolução vem de encontro ao momento propício aos 

investimentos desde 2003, onde o ambiente econômico muda de figura, de modo que ao longo da 

década há uma constante evolução e, uma estabilidade econômica é fundamental para dar suporte 

a essa demanda. 

Ano FCO FNO FNE TOTAL 

1989 146.382 146.382 439.148 731.912 

1999 431.037 431.037 1.293.104 2.155.178 

2010 1.484.700 1.484.700 4.454.100 7.423.500 

TOTAL 14.476.413 14.474.780 43.425.341 72.376.534 
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Figura 01: Fundos constitucionais (FNE, FNO, FCO) evolução das aplicações (em R$ bilhões) 

 

 
Fonte: Resende et al (2015). Dados adaptados pelo autor 

 

Conforme Irffi (2015), no que diz respeito aos Fundos Constitucionais do Nordeste, e mais 

especificamente a distribuição dos recursos nos setores da economia nordestina, cabe ressaltar 

que houve investimentos em todos os setores da economia, na qual, notadamente, as inversões 

industriais e agroindustriais tem domínio sobre as demais, respondendo, a rigor, por 26% dos 

fundos. Na pecuária, verifica-se o montante de 24%, acompanhado dos 21% do setor agrícola. Os 

serviços, infraestrura e comércio respondem por 7%, 12% e 10%, respectivamente, como mostra a 

(figura 02). 

 
Figura 02: Contratações do FNE, por setor, 1995 a 2012 

 
Fonte: IRFFI, 2015. Dados organizados pelo autor 

 

Os dados ilustram também que a PNDR tem patrocinado sobremaneira o setor 

agroindustrial, contrariando a necessidade da região. Ou seja, a concentração de terra continua 

sendo um dos problemas permanentes no Nordeste. Se é para induzir o crescimento, por que não 

direcionar os investimentos para as demais áreas. 
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Outro fato importante que merece destaque é que o valor dos contratos do FNE, tem uma 

expansão significativa a partir de 2003 acompanhando a tendência mostrada na (figura 01), 

contudo, as contratações por parte da região semiárida do Nordeste tiveram um crescimento abaixo 

do observado na macrorregião, a qual tem, em 2006 uma queda nas contrações de empréstimos, 

voltando a crescer no ano seguinte. 

 

Figura 03: Valor contratado pelo FNE, Total e na região Semiárida, em milhões de R$ a valores 

de 2010 

 
Fonte: Irffi, 2015 

 

A distribuição dos empréstimos no semiárido, em seus setores econômicos, tem maior 

domínio o setor pecuário, o qual responde por 38% do total, seguido do agrícola e indústria e 

agroindústria, nos quais se observam, respectivamente 17% e 19%. Os setores de comércio, 

serviços e infraestrura participam, respectivamente com 9%, 5% e 12%, como bem mostra a (figura 

04). 

 

Figura 04: Contratações do FNE por setor, considerando a região do semiárido brasileiro, 1995 a 

2012 

  
Fonte: IRFFI, 2015. Dados adaptados pelo autor 

 

Sobre os impactos dos fundos na região atinentes ao valor total, Resende et al (2015), 

considera que houve avanços no PIB per capita no âmbito Municipal e microrregional, aponta ainda 

que “os resultados mais confiáveis são os que sugerem que os efeitos positivos do FNE-total são, 

em grande medida, influenciados pelo desempenho e pelo impacto positivo dos empréstimos do 

FNE para o setor agropecuário.” (RESENDE et all, 2015, p. 33) 
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3.2 Os Fundos de Desenvolvimentos do Nordeste (FDNE) da Amazônia (FDA) e os incentivos 

fiscais  

 

Considerados como instrumento da Política de Desenvolvimento Regional, os fundos de 

desenvolvimento são administrados pela SUDENE e pela SUDAM, as quais tem como agentes 

operadores o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, podendo ser ainda agenciados por uma 

outra instituição financeira federal. 

 

Esses fundos financiam empresas constituídas na forma de sociedade por ações 

(S.A.), aptas a emitir debêntures. As debêntures poderão ser convertidas em ações 

até o limite de 15% do valor subscrito, podendo, entretanto, chegar a até 50%, no 

caso de projetos de infraestrutura ou de projetos estruturadores (OLIVEIRA 

JÚNIOR, 2010, p. 09) 

 

De acordo com Oliveira Júnior (2010), não são poucos os recursos desses Fundos, em 2010 

ambos dispunham de um orçamento superior a R$ 1 bilhão. Juntos, em 2008 o fundo contava com 

R$ 1,7 bilhão de recursos, passando para quase 2,6 bilhões em 2010. De 2008 a 2009, houve um 

crescimento de 44,6% enquanto que deste ano, para 2010 a ampliação foi de 4,67%, nesse triênio, 

observa-se ainda que os Fundos de Desenvolvimento representaram R$ 6,75 bilhões. 

Além dos Fundos Constitucionais e dos Fundos de Desenvolvimento, a política regional 

conta ainda com incentivos fiscais, os quais são concedidos por empresas instaladas nas áreas de 

atuação da SUDENE e da SUDAM nas seguintes modalidades: 

 

i) redução do imposto sobre a renda e adicionais, calculados com base no lucro da 

exploração; ii) aplicação de parcela do imposto de renda em depósitos para 

reinvestimento; iii) isenção do IOF nas operações de câmbio para importação de 

bens; iv) isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante 

(AFRMM); v) maior incentivo para contratação no exterior de assistência técnica ou 

científica e de serviços especializados; vi) maior subvenção do valor da 

remuneração de pesquisadores titulados como mestres ou doutores; vii) 

depreciação acelerada incentivada; viii) desconto, no prazo de doze meses, 

contados da aquisição dos bens, dos créditos da contribuição para o PIS/Pasep e 

da Cofins (OLIVEIRA JÚNIO, 2010, p. 08). 

 

Ainda conforme Oliveira Júnior (2010), os recursos destinados a Política Regional do país 

não são incipientes como pregam as teses, muito pelo contrário, em 2010, por exemplo a soma dos 

recursos (Fundo Constitucionais, Fundos de Desenvolvimento e os incentivos fiscais) totalizaram o 

valor de R$ 16,5 bilhões só em 2010. Há, a rigor, uma má distribuição destes, de modo que não 

houve melhoras significativas na participação macrorregional da atividade econômica das regiões 

beneficiadas no PIB nacional. 

Contudo, é importante mencionar que a Região Sudeste no período de 1995 a 2008, interim 

que ocorre as discussões sobre o planejamento regional e que é implementada a PNDR I 

institucionalizada em 2007. Neste sentido, a região Centro-Sul do país perde participação na 

atividade econômica medida pelo PIB.  

Em 1995, a região central do Brasil era responsável por 59,1% da atividade econômica 

nacional, em 2008 caiu para 56,0%. Os três pontos perdidos pela região Sudeste se dividiram nas 
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demais regiões do país, sendo que o Nordeste foi que ampliou mais o percentual saindo de 12% 

em 1995 para 13,1% em 2008. Como foi dito, houve um crescimento em todas as regiões, mas 

estes mostram-se ainda de pouca relevância dada a concentração que até então prevalece na 

região central (OLIVEIRA, 2010). 

Há, na verdade, uma gama de recursos importantes para o desenvolvimento regional, mas 

que não tem mostrado eficiência no sentido de desconcentrar a atividade econômica, pois é ainda 

mais interessante para a maioria das empresas se instalarem no Sudeste, por dispor de estrutura 

adequada para a produção, assim como para o escoamento das mercadorias. Além disso, a 

questão mercadológica também faz as indústrias permanecerem, persistindo a tendência à 

concentração. 

Quando se volta para as áreas de atuação das superintendências (SUDAM e SUDENE), há 

outro quadro, elas não dispõem das condições infraestruturais mais eficientes, possuindo custos de 

transportes mais elevados, além de outros problemas pertinentes. E a lógica dos incentivos é fazer 

com que as empresas abdiquem de todas as condições favoráveis nas outras áreas para se 

instalarem no Nordeste, na Amazônia ou no Norte e Centro-Oeste do país e em troca se oferece os 

incentivos.  

Portanto, juntamente com os investimentos em infraestrutura para reduzir custos de 

transporte, é importante que haja outro instrumento de política de desenvolvimento 

regional que dê atratividade à região menos desenvolvida, de modo que a diferença 

em relação à região mais desenvolvida não cresça concomitantemente à redução 

dos custos de transporte[...] para que a política de desenvolvimento regional seja 

mais eficiente, os incentivos e os investimentos em infraestrutura devem ser 

complementares (OLIVEIRA JÚNIOR, 2010, p. 13). 

 

Há, no entanto, autores que defendem que a PNDR não trouxe avanços para o 

desenvolvimento regional, de modo que o Ministério da Integração Nacional, responsável pela 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional não tem capacidade de guiar as ações em prol do 

desenvolvimento das regiões, direcionam suas ações em maior parte para a questão hídrica e ainda 

assim não conseguem articular suas ações de maneira consistente em prol do que a PNDR propõe 

(CARLEIAL, 2014). 

A autora defende ainda que as ações oriundas da PNDR são meramente compensatórias 

por não haver definido no país um modelo de desenvolvimento, no qual não se sabe, no longo 

prazo, onde vamos chegar, além disso afirma que há uma incapacidade histórica do país em não 

reverter a estrutura produtiva e social de algumas regiões. Isto posto, é necessário no planejamento 

regional que haja o entendimento do regional com o nacional, ou seja, as políticas precisam estar 

em sincronia (CARLEIAL, 2014). 

Por outro lado, não podemos esquecer que o planejamento é uma ferramenta essencial para 

galgar um estágio de crescimento mais elevado, rumo ao desenvolvimento, este entendido como a 

melhoria do bem estar social, onde os indivíduos tenham acesso aos serviços públicos de qualidade 

melhorando os indicadores inerentes ao desenvolvimento. Não se pode pensar o planejamento 

regional apenas no âmbito regional, mas é importante que seja visto da esfera nacional. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo do trabalho buscou-se demonstrar a importância do planejamento para o 

crescimento econômico. Desta forma, na I PNDR, identificou-se que há uma gama de recursos 

importantes para o desenvolvimento regional, mas falta melhor gestão, há o direcionamento dos 

recursos para as grandes propriedades, diminuindo as chances dos pequenos produtores e cada 

vez mais distanciando as discussões acerca de uma reforma agrária.  

 O que não se pode esquecer é que a região Nordeste, por exemplo, tem uma história 

marcada por uma expropriação expressiva, acompanhada pela criação extensiva na pecuária dos 

coronéis (latifundiários) que, de maneira geral, requer o uso de longos terrenos para criar seus 

animais, assim como para demonstrar poder. 

 Assim sendo, poderíamos esperar que os recursos destinados ao financiamento do 

desenvolvimento regional fossem avesso a esse caminho, no entanto é notável, que a agropecuária, 

no Nordeste tem um peso relevante no direcionamento dos recursos, cerca de 45% dos Fundos 

constitucionais. Nesta mesma perspectiva, no semiárido nordestino esses recursos somam 55%. 

Na contramão, estão os investimentos voltados para a infraestrutura, tanto no Nordeste como no 

semiárido, 12% em ambos, além dos reduzidos números nas demais áreas.  

 Destarte, é de substancial relevância que esse planejamento seja revisto, não há justificativa 

para os parcos recursos em infraestrutura, as necessidade são muitas, inclusive na área de serviços 

que não ultrapassam os 7% dos FNE. O planejamento é necessário, mas requer que o mesmo seja 

coerente com as necessidades de cada região e, a infraestrutura é uma das áreas que requer mais 

investimentos, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. 
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Resumo: O território Açu-Mossoró é um importante espaço localizado no Rio Grande do Norte que visa 

dinamizar a economia regional e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e político através de 

uma abordagem territorial. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar a dinamização econômica do 

território Açu-Mossoró por meio de indicadores socioeconômicos. Para a obtenção dos resultados, fez-se 

necessário realizar um breve resgaste teórico no tocante aos precedentes do desenvolvimento territorial no 

país. Assim sendo, o modelo metodológico baseia-se na interpretação de informações e dados secundários 

de fontes oficiais. Por fim, observou-se que o território apresentou relevantes avanços econômicos e socais, 

mas ainda há desigualdades na dinamização econômica no território. Portanto, orienta-se a combinar as 

estratégias top-down e bottom-up de forma equilibrada a fim de promover o desenvolvimento do território Açu-

Mossoró. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial; Índices; Território. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A inserção da abordagem territorial no debate dos processos de desenvolvimento rural é um 

fenômeno relativamente embrionário. A perspectiva territorial surge das necessidades relacionadas 

às mudanças na forma de discutir e praticar a ruralidade e os processos de desenvolvimento no 

país. Assim sendo, a ideia de desenvolvimento territorial surge como viável na construção de um 

desenvolvimento equilibrado e inclusivo.     

A construção do território Açu-Mossoró remete-se a um espaço geográfico interliga aspectos 

ambientais, sociais, culturais, econômicos ou políticos entre os municípios; dessa forma, 
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relacionando-se de modo endógeno e coletivo a fim de gerar uma identidade territorial, cultural e 

social (MDA, 2016). Nesse sentido, o território é fundamental na lógica desenvolvimentista da 

Unidade Federativa do Rio Grande do Norte. 

Há alguns anos o território Açu-Mossoró representava um espaço com perspectivas para a 

modernização agrícola e a exportação. Contudo, nos dias atuais o território vivencia o surgimento 

de iniciativas de desenvolvimento endógeno (DIAS et al. 2011). Nessa dinâmica a inclusão dos 

espaços produtivos locais deve ser fundamentais no processo desenvolvimento econômico, social, 

cultural, político no território. 

Os indicadores socioeconômicos são importantes instrumentos na análise dos municípios e 

territórios, pois, por meio dessas ferramentas, é possível apresentar um diagnostico e compreender 

melhor o cenário observado. É bem verdade que alguns dos principais indicadores utilizados pelos 

especialistas são o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e o Produto Interno Bruto 

(PIB). No entanto, cabe considerar o número de pessoas ocupadas, a densidade demográfica e 

entre outros indicadores; como forma de compreensão da realidade.  

Neste sentido, este trabalho objetiva analisar a dinamização econômica por meio dos 

principais indicadores socioeconômicos no território Açu-Mossoró (RN). Para uma melhor 

compreensão do trabalho, este foi estruturado em seções, a saber: introdução na seção 1; noções 

teóricas na seção 2; metodologia na seção 3; os resultados na seção 4; e, por fim, são realizadas 

breves considerações finais na seção 5. 

 

2 NOÇÕES TEÓRICAS: UMA ABORDAGEM DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 

Nas últimas três décadas, um contínuo processo de construção democrático originou-se na 

América Latina; cujo representa umas das mais relevantes triunfos americanos. É verídico que esse 

processo tem sido árduo e cheio de enlevo; contudo brevemente é transformado em incerteza e 

desilusões. Nesse sentido, mesmo diante de tantos desafios econômicos, sociais e políticos, esse 

processo torna-se fundamental para a construção de um desenvolvimento mais equilibrado.  

O temor e a angustia de novos conflitos econômicos, políticos e sociais impulsionam o 

surgimento de organizações que têm como missão superar as barreiras de divergências entre os 

países e interceder na realização de acordos. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) busca promover a paz entre as nações, a Organização das Nações Unidas para Agricultura 

e Alimentação (FAO) almeja proporcionar o aumento da produção agropecuária e reduzir o 

problema da fome no planeta (ORTEGA, 2008). Outras entidades foram instituídas também na 

missão colaboradora de reduzir as disparidades econômicas mundiais. 

   Assim, esse processo de construção de modernas instituições políticas indica para um 

elemento diferente, mas que se tornou uma característica em todos os países: a nova forma de 

visualizar a antigo e mal resolvido duelo entre os modelos do poder centralizado com as regiões, os 

locais e os espaços rurais, estes, sempre em busca de maior autonomia, participação e autogestão 

de seus próprios futuros. Essa lógica não se indica uma nova luta, mas de novos elementos no 

cenário vigente (PERICO, 2009). É nesse cenário que as discussões acerca do desenvolvimento 

regional apontam como possível solução para as desigualdades regionais. 

Nesse processo, destaca-se a inclusão e atuação dos atores locais na redução das 

desigualdades socioeconômicas e na dinamização econômica regional. Em muitos países o 

desenvolvimento regional é aplicado sobre a ótica de centros urbanos regionais e modelos de 

territoriais. Atualmente, a aplicação o desenvolvimento regional, especialmente, nos países latinos 

– americanos e africanos são embrionárias. 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

256 

Assim, diante da fragmentação do território, do isolamento e da ausência de mercados 

regionais e a frágil integração nacional; surge a necessidade de adotar estratégias de 

desenvolvimento que busquem a integração regional e a intercomunicação entre os atores locais 

do território (PERICO, 2009). É necessária a aplicação do desenvolvimento territorial para atender 

as prioridades e necessidades dos atores locais, com ações capazes de dinamizar a economia do 

território.  

O termo território é definido como sendo um ambiente onde executa um projeto político de 

desenvolvimento territorial. É essencialmente político, pois envolve atores e instituições locais que 

não necessariamente defendem os mesmos grupos, interesses e ideias, mas trabalham de forma 

articulada, buscando consensos em torno de um tipo de desenvolvimento (COUTO FILHO, 2007). 

Nesse sentido, os elementos territoriais ultrapassam os limites geográficos e não restringem-se 

apenas em uma única atividade econômica.  

O desenvolvimento territorial tornou-se um meio de considerar as maneiras de atuação do 

governo e atores locais na elaboração de políticas de desenvolvimento e ao combate à pobreza. 

(CORRÊA, 2009). Nesse sentido, o desenvolvimento territorial torna-se bastante almejado em 

elaborações de ações que visam não somente o crescimento econômico, mas também 

transformações estruturais econômicas, sociais, culturais e políticas. Assim, o desenvolvimento 

territorial segue uma lógica qualitativa que requer uma sistematização das ações e a execução de 

políticas públicas.  

A abordagem territorial busca o fortalecimento das instituições e organizações locais, 

solidificação de comunidades ativas e participativas, a implantação do capital social, ações 

sustentáveis planejadas, a articulação de políticas públicas e o financiamento de projetos produtivos 

(GERMANI, 2006). Para alcançar esse objetivo, o governo realiza acordos com instituições públicas 

e com a comunidade local. 

A abordagem territorial proporciona visualizar e atender às complexas demandas sociais 

mediante políticas e ações de manejo dos recursos econômicos, culturais e ambientais; a fim de 

sustentar a integridade do território (SILVA, 2015). Assim, a lógica territorial recebe forças 

endógenas e exógenas, e possui um sentido multidimensional. Nesse sentido, a figura 1 apresenta 

as principais características das dimensões territoriais e suas relações próximas com a agricultura 

familiar.  

 

Figura 01 - Esquema geral da multidimensionalidade territorial 

 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir de Rodríguez (2005). 
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O desenvolvimento territorial precisa ser compreendido a partir das relações existentes entre 

os espaços urbano e rural e, ao mesmo tempo, dos processos (históricas e relacionais – 

temporalidades e territorialidades) ambientais, econômicas, políticas e culturais (SAQUET, 2011). 

O grande desafio dos gestores municipais, estaduais e federais é envolver os diversos âmbitos e 

aplicar com êxito as estratégias territoriais.  

O processo de desenvolvimento busca, sobretudo, estratégias top-down ou bottom-up. 

Geralmente, os países industrializados adotam as medidas bottom-up e uma perspectiva territorial 

que valoriza as forças endógenas. Por outro lado, os países subdesenvolvidos seguem a ideia top-

down e uma lógica funcional que utiliza, essencialmente, as atividades exógenas. 

 

2.1 Modelo de desenvolvimento bottom-up  

 

A lógica de desenvolvimento está relacionada às primeiras atividades econômicas e ao 

modo de produção conduzido no país. No século XVII ingleses e franceses chegam à América do 

Norte com intuito de tornar aquele território em uma colônia de desenvolvimento36. Durante o século 

XVI, os primeiros imigrantes vão ao Brasil com o objetivo majoritário de transformar as terras 

brasileiras em colônia de exploração37 (FURTADO, 2005). 

Nas últimas décadas, pesquisadores dedicaram-se no discernimento da definição conceitual 

de crescimento e desenvolvimento econômico. Nessa lógica, observou-se a abordagem top-down 

e bottom-up, cuja qual é utilizada em diversas esferas da economia, inclusive no desenvolvimento 

econômico do país. Ambos os modelos consistem em uma possível solução para os agricultores 

superarem os obstáculos do mercado, mas também representa uma medida estratégica para ter-

se um desenvolvimento amplo e dinamizado (NUNES, 2013).  

O modelo bottom-up ou de baixo para cima está relacionado à utilização dos recursos e 

faculdades locais, dessa forma, é fundamental que haja a interação entre os atores envolvidos. 

Nessa lógica, a população local é a grande força motriz na caminhada rumo ao desenvolvimento, 

entretanto, as instituições e o Governo possuem a importante tarefa de injetar capital e criar 

incentivos para que haja um ambiente propício (MOYANO, 2003). Nesse sentido, a confiança entre 

os indivíduos envolvidos é um importante elemento, pois possibilita a troca de serviços e recursos. 

Nesse sentido, a seguir é possível visualizar o quadro com as estratégias de desenvolvimento 

bottom-up.  

 

Quadro 01 - Estratégias de desenvolvimento bottom – up 

 

 Relação intracomunitária 

 Nível baixo Nível alto 

 

Relação 

extracomunitária 

Nível baixo Individualismo amoral Familismo amoral 

Nível alto Anomia Oportunidades de 

autonomia 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Moyano (1999). 

 

                                                             
36 Colônia de desenvolvimento consiste em um território cujo objetivo dos colonizadores consiste em gerar 
mercado interno e promover o desenvolvimento, dessa forma, a policultura; pequenas e médias terras; e o 
trabalho assalariado são algumas características desse modelo. 
37 Colônia de exploração designa-se à localidade cujo intuito é atender as necessidades do colonizador 
através da extração de recursos contidos na colônia, por essa razão, utiliza-se o trabalho escravo, a 
monocultura e latifúndios.  
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A abordagem bottom-up pode ocorrer de quatro formas distintas: individualismo amoral, 

familismo amoral, anomia e oportunidade de autonomia (MOYANO, 1999). Conforme observado no 

quadro acima (Quadro 1), na primeira situação analisada, aparece o “familismo amoral” que ocorre 

quando há famílias ou grupos partidários que controlam as relações políticas, econômicas e sociais; 

dessa forma, tornando o comportamento da sociedade limitado. Ou seja, pouca relação com a 

sociedade e uma elevada relação entre grupos provocará a concentração dos recursos e riquezas 

sociais nas mãos de poucos.  

Há também o caso do indivíduo não tem confiança no grupo de familiares e tão pouco na 

comunidade civil. Por tanto, os níveis de relações extracomunitárias e intracomunitárias são baixas, 

dessa forma, denominando-se como “Individualismo Amoral”. Na terceira situação, a população tem 

a liberdade e oportunidade de participar de atividades econômicas, porém não possuem uma base 

de estabilidade comunitária que ofereça apoio. Nesse cenário, a identidade social e valores 

comunitários locais são minoritários. E, portanto, as estratégias de desenvolvimento, raramente, 

obterão êxito. 

Outra situação é a “oportunidades de autonomia” que ocorre quando há elevados níveis de 

relações intracomunitárias e extracomunitárias. Assim, um estoque de capital social em forma de 

“relação intracomunitária” pode ser útil em uma primeira fase, já que permite iniciar estratégias de 

desenvolvimento, mas deve ser complementado com novas formas de capital social com as 

relações extracomunitárias, isto é, indivíduos externos à comunidade. 

 

2.2 Modelo de desenvolvimento top-down 

 

Por outro lado, o modelo top – down remete-se ao controle do capital externo sobre a 

economia local; partindo do planejamento e intervenção guiados pelo governo federal (AMARAL, 

1996). Nesse sentido, tal modelo pode ser associado aos grandes projetos estruturantes ao buscar 

satisfazer a coerência de uma grande indústria nacional ou internacional sobre comunidades 

menores e, modificar totalmente ou parcialmente as condições de vida local.  

As estratégias do modelo top-down podem ocorrer de quatro maneiras distintas: anarquia; 

ineficiência; corrupção, nepotismo e espoliação; cooperação e interlocução. Por razões 

metodológicas, dividiu-se de um lado as relações entre o governo e população local; e de um outro 

lado as instituições (MOYANO, 1999). Nessa lógica, é possível identificar e caracterizar cada via de 

desenvolvimento da abordagem top-down. É bem verdade que o referido modelo possui diversas 

adoções de estratégias de desenvolvimento que podem ser visualizada, a seguir, no quadro 2. 

 

Quadro 02 – Estratégias de desenvolvimento top - down 

 

 Integridade organizacional (eficiência e 

credibilidade nas instituições) 

 Nível baixo Nível alto 

Sinergia 

(cooperação de 

Estado/ sociedade 

civil) 

Nível baixo Anarquia Ineficiência 

 

Nível alto 

Corrupção, nepotismo 

e espoliação 

Cooperação e 

interlocução 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Moyano (1999). 

 

Conforme observado no quadro acima (Quando 2), os baixos níveis de cooperação entre o 

Estado e a população somado com a baixa eficiência e credibilidade das instituições que geram o 
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anarquismo e afronta o desenvolvimento da economia. Outro caso observado ocorre quando tem-

se uma eficiência e credibilidade nas instituições, entretanto, a comunidade civil e o Estado não 

respondem à altura e geram ineficiência no processo econômico. A terceira situação caracteriza-se 

por uma elevada cooperação entre a sociedade e o governo, mas não há a integridade 

organizacional; dessa forma, a corrupção, nepotismo e a espoliação tornam-se práticas comuns. 

E por fim, a cooperação e interlocução dos atores envolvidos exigem relações agradáveis 

entre o governo e a população local, além de altos índices de eficiência e credibilidade nas 

instituições. Indubitavelmente, essa estratégia é a escolha ótima para alcançar o desenvolvimento 

econômico, social e político através da abordagem top-down.  

Indubitavelmente, os modelos top-down e bottom-up contribuem para o discernimento para 

a aplicação do desenvolvimento adequado para determinada região ou país. Nesse sentido, tais 

modelos são utilizados em uma perspectiva territorial, cujo objetivo é solucionar as conflitualidades 

existentes e atender os interesses coletivos de maneira próspera, abrangente e sustentável.  

Em síntese, o desenvolvimento territorial objetiva, sobretudo, compreender a complexidade 

do cenário e enaltecer as forças culturais, políticas, econômicas e sociais existentes no território; 

afim contribuir na redução das desigualdades regionais e fragilidades territoriais. Nesse processo, 

destaca-se o papel do capital social que representa a confiança mútua nas atividades coletivas do 

território. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O Território Açu-Mossoró localiza-se no Noroeste do Estado do Rio Grande do Norte, 

abrangendo uma área de 7.974 Km² que envolve 14 (quatorze) municípios: Assú, Areia Branca, Alto 

do Rodrigues, Baraúna, Carnaubais, Grossos, Mossoró, Itajá, Ipanguaçu, Pendências, Porto do 

Mangue, São Rafael, Serra do Mel e Tibau. O território possui uma população total de 455.521 

habitantes; onde 368.552 estão localizados no espaço urbano e 86.969 encontram-se na zona rural 

(PTDRS, 2010). 

 

Mapa 01 – Mapa do Território Açu-Mossoró. 

 
Fonte: SIT/SDT/MDA. 

 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

260 

O presente trabalho é fruto de uma ação realizada pelo Grupo de Pesquisa Desenvolvimento 

Regional: agricultura e petróleo, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (FACEM/UERN), através do projeto INCLUSÃO PRODUTIVA E GESTÃO 

SOCIAL: estruturação econômica, inovação e governança institucional para o desenvolvimento 

territorial sustentável do Rio Grande do Norte, financiado pelo MDA/SDT/CNPq. 

Para a elaboração desse estudo teve-se como base a pesquisa bibliográfica e documental 

com a captação e tratamento de dados secundários. A coleta de dados foi realizada através do 

endereço eletrônico do Sistema de Gestão Estratégica (SGE) vinculado ao Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Após o levantamento das informações, foi feita a tabulação dos 

dados em ambiente EXCEL ® 2013. Os dados são referentes ao ano de 2010. O indicador utilizado 

na mensuração e análise das informações é o Índice de Condições de Vida (ICV) no Território Açu-

Mossoró. A análise dos resultados é discutida, separadamente, por instância; onde são ressaltadas 

as principais potencialidades e fragilidades do território. 

 
4 RESULTADOS DA ANÁLISE: CARACTERIZAÇÃO E INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

DO TERRITÓRIO AÇU-MOSSORÓ (RN)  

 

A análise dos indicadores socioeconômicos no território Açu-Mossoró tem como objetivo 

identificar e caracterizar a perspectiva de desenvolvimento aplicado no território. Para melhor 

realização da análise, utilizaram-se os seis principais indicadores municipais mostrado a seguir no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 03 – Território Açu-Mossoró e seus principais indicadores socioeconômicos. 

  

Município      

 

Área (Km²) 

(2015) 

Densidade 

demográfica 

(2010) 

PIB (2010) 

 

PIB per 

capita 

(2010) 

População 

Ocupada 

(2010) 

IDHM 

(2010) 

Alto do 

Rodrigues  191,334 64,31 
187.828,06 15.263,13 

3.295 
0,67 

Areia 

Branca 357,625 70,79 
455.958,59 18.048,47 

4.559 
0,68 

Assú 1.303,44 40,84 403.713,19 7.582,18 6.635 0,66 

Baraúna 825,682 29,29 207.110,52 8.562,89 3.466 0,57 

Carnaubais  542,53 17,99 77.275,15 7.905,39 1.130 0,59 

Grossos 126,458 74,28 119.019,04 12.671,04 981 0,66 

Ipanguaçu  374,247 37,02 87.683,79 6.328,67 2.200 0,60 

Itajá 203,622 34,04 52.789,86 7.593,48 1.291 0,62 

Mossoró  2.099,33 123,76 3.496.776,15 13.455,04 63.545 0,72 

Pendências  419,137 32,05 142.976,61 10.641,31 1.411 0,63 

Porto do 

Mangue 318,968 16,36 
141.723,91 27.165,79 

606 
0,59 

São Rafael 469,102 17,29 43.984,16 5.426,12 456 0,61 

Serra do 

Mel  616,514 16,69 
63.637,05 6.189,77 

602 
0,61 

Tibau 169,237 21,79 32.907,85 8.925,37 531 0,64 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados do IBGE (2010). 
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A área é um importante elemento socioeconômico, pois trata-se dos limites territoriais 

municipais. Diante do quadro acima, observa-se que Mossoró e Assú são os municípios mais 

extensos do território; dessa forma, cada município abrange, respectivamente, 1.303,44 e 2.099,33 

Km². Esse resultado mostra imensa espacialidade territorial que corrobora para o desenvolvimento 

dos municípios e do território. 

O segundo indicador socioeconômico é a densidade demográfica, cuja é calculada através 

da relação entre o número populacional e a área da unidade municipal. Em 2010, Mossoró 

apresentou a maior densidade demográfica dos municípios que compõem o território Açu-Mossoró, 

com 123,76. Esse resultado revela há aproximadamente 123 habitantes à cada quilômetro quadrado 

no munícipio. 

O terceiro indicador socioeconômico é o Produto Interno Bruto (PIB), cujo é um instrumento 

tradicional na mensuração da atividade econômica. Ainda de acordo com o quadro 4, observa-se 

que o município de Mossoró apresenta o PIB de R$ 3.496.776,15. Segundo o IBGE, esse resultado 

está associado ao desempenho dos setores de serviços e indústria no município, pois, ambos os 

setores são responsáveis por 70,92% da composição total do PIB municipal. 

A relação entre o PIB e o número de habitantes resulta no PIB per capita. Essa dimensão 

no território Açu-Mossoró é surpreendente ao apontar o município de Areia Branca com o PIB per 

capita, com 18.048,47; dessa forma, despontando os municípios-polos Assú e Mossoró. Esse 

resultado está associado aos fatores naturais e à indústria salineira que desempenha um importante 

papel na dinâmica econômica do munícipio. 

 O quinto indicador socioeconômico é o número de pessoas ocupadas. De acordo com o 

IBGE, a população ocupada é formada por aqueles indivíduos que, num determinado período de 

referência, trabalharam ou tinham trabalho, mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em férias). 

As pessoas ocupadas são classificadas em: empregados, conta própria, empregadores, e não 

remunerados. Na ótica territorial, os municípios Mossoró e Assú apresentam os indicadores mais 

altos; com 63.545 e 6.635 de pessoas ocupadas, respectivamente. 

Por fim, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é mais um importante indicador 

socioeconômico. De acordo com Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 

IDHM é uma medida que abrange três dimensões para mensurar o desenvolvimento humano no 

município: longevidade, educação e renda. No território Açu-Mossoró, o principal município que 

corrobora para o aumento desse índice é Mossoró, com 0,72. Esse resultado está associado ao 

modelo de desenvolvimento socioeconômico aplicado no município. 

Portanto, em síntese, a partir dos indicadores socioeconômicos mencionados, o município 

de Mossoró aparece como o principal propulsor da dinamização econômica no território Açu-

Mossoró. Esse resultado pode ser evidenciado por meio de outros indicadores socioeconômicos – 

por exemplo, o número de empresas atuantes, saneamento básico e a quantidade estabelecimentos 

de saúde nos municípios do território.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das informações obtidas através de fontes oficiais, buscou-se responder 

problemática inicial; ou seja, analisar a dinamização econômica do território Açu-Mossoró por meio 

de indicadores socioeconômicos. Nesse sentido, observaram-se os indicadores econômicos e 

sociais no território por meio de índices. 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

262 

Por meio do IDHM, observou-se que o território Açu-Mossoró mostrou importantes 

resultados no desenvolvimento humano; dessa forma, todos os munícipios do território obtiveram 

efeitos que possibilitaram mudanças econômicas, sociais e culturais nos municípios. Essas 

transformações corroboram para a dinamização econômica no território e a construção de um 

desenvolvimento equilibrado.  

Através do PIB, percebeu-se que os setores da indústria e serviços formam as duas 

principais forças motrizes econômicas no território. Nesse contexto, destacam-se municípios de 

Mossoró, Areia Branca e Assú na dinamização econômica do território. É bem verdade, que 

Mossoró e Assú foram os dois municípios-polos do território, mas Areia Branca revela-se como uma 

agradável e surpreendente potencia para o território. Outra fato interessante é o município de Porto 

do Mangue apresentar o maior PIB per capita dos municípios do território. 

No entanto, observou-se ainda que o desenvolvimento no território ocorre de maneira 

desequilibrada e desigual pois, há poucos municípios que apresentam altos índices econômicos e 

muitos municípios com baixíssimos indicadores. Esse resultado revela as disparidades econômicas 

do território, compromete a dinamização da economia e a construção do desenvolvimento 

equilibrado e abrangente.   

Acredita-se que para alcançar o desenvolvimento equilibrado e abrangente é necessário 

combinar as estratégias top – down e bottom – up. Nesse processo, a escolha ótima para a 

realização do desenvolvimento no território é a aplicação das duas estratégias desenvolvimentistas 

de maneira equilibrada. Assim sendo, tanto o capital exógeno quanto a comunidade local podem 

contribuir para o desenvolvimento territorial e usufruir de melhores condições econômicas, 

ambientais e sociais.   
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a formação e a situação do “Conjunto Manoel Deodato” e 

sua extensão que foi denominada “Beira-Rio”. Para tanto, recorreu-se à pesquisa de campo, interpretando a 

realidade a partir da coleta de dados primários (fotografias e entrevistas com os moradores mais antigos), 

bem como, pesquisa documental e bibliográfica.  Observou-se, em primeiro lugar, a existência de estratégia 

específica do grupo estudado para efeito de ocupação da área, cuja posse legal é atribuída ao Estado. Neste 

aspecto, a ocupação se iniciou a partir da construção de casebres (casas de taipa), principalmente, por 

pessoas provenientes da zona rural e de outras comunidades pobres da zona urbana de Pau dos Ferros. 

Num segundo momento, intensificou-se a ocupação com a chegada de pessoas provenientes das zonas 

rurais dos municípios circunvizinhos e até de outros Estados. As adversidades socioeconômicas e ambientais 

conduziram os moradores à elaboração de estratégias com o objetivo de garantir a sobrevivência dos 

membros da família. Neste aspecto, os inúmeros problemas identificados (habitações precárias, inexistência 

de saneamento básico, irregularidade fundiária) requerem uma ação continuada do setor público, bem como, 

maior articulação dos moradores para pressionarem as autoridades competentes por melhorias na 

infraestrutura e sociais. A situação é preocupante e pode se tornar insustentável caso o setor público não 

assuma o ônus de intervir nas comunidades. 

Palavras-chave: Segregação socioespacial; Habitações precárias; Pobreza. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A elaboração de políticas públicas para o enfrentamento dos diversos problemas que 

afligiam (afligem) a população residente nas zonas consideradas periféricas das cidades brasileiras 

se tornou rotina recentemente, além disso, os vários avanços que já ocorreram na legislação 

oferecem as três esferas administrativas mecanismos legais para o enfrentamento das inúmeras 

situações, desde a reorganização territorial dos espaços precários até a remoção das populações 

para outras áreas e algumas experiências como os projetos “Favela-Bairro” no Rio de Janeiro-RJ e 

as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) no Recife-PE se tornaram emblemáticas (OLIVEIRA, 

2010; CASTILHO, 2015). 

Não obstante, a existência de mecanismos adequados para o enfrentamento da 

problemática não quer dizer necessariamente que as soluções sejam facilmente implementadas. A 

grandiosidade das várias ações necessárias para minorar o sofrimento da população residente em 

áreas precárias funciona, a priori, como entrave para não se “meter o dedo na ferida”, além disso, 

o descrédito dos agentes políticos e a baixa articulação das comunidades representam entraves 

adicionais. 

mailto:boanerges.sms@hotmail.com
mailto:emanuely.marques@hotmail.com
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Pode-se afirmar que as demandas da população residente no “Manoel Deodato” e “Beira-

Rio” são enormes e resultam da contínua exclusão e do grande atraso em relação ao acesso aos 

serviços e equipamentos públicos de qualidade. Reconhece-se a existência de uma demanda 

reprimida (entendida como aquela acumulada por todos os anos de ausência de políticas públicas 

voltadas para o atendimento das comunidades), mas não se pretende definir a “sociedade ideal” 

para comparar com o que falta no local (DOWBOR, 1999). 

 A opção adotada foi o estudo de caso, cuja utilização serve para aprofundar a análise de 

uma determinada realidade a partir do cenário e de um contexto específico, contribuindo para a 

compreensão de fenômenos sociais complexos (DENZIN & HAGUETTE, 1987; TRIVIÑOS, 1987; 

YIN, 2001). Procurando contribuir com o debate e tendo como base empírica o “Manoel Deodato e 

o Beira-Rio” localizados em Pau dos Ferros-RN, reconhecendo-se a complexidade e a natureza 

multidimensional da realidade (materialidade), analisa-se a formação e situação do espaço 

geográfico compreendido pelas referidas comunidades. Procedeu-se a caracterização do espaço 

geográfico, utilizando-se de fontes bibliográficas, documentais e trabalho de campo, com a 

observação direta (fotografias e entrevistas com os moradores mais antigos).  

 

2 SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 

 

Conforme Amaral (2009), o fenômeno da urbanização desempenhou um papel importante 

no desenvolvimento do capitalismo e na acumulação de capital, pois as cidades passaram a 

concentrar as condições gerais de produção, tais como, força de trabalho e capital: 

 

O modo de produção capitalista reconfigurou a cidade, tornando-a centro 

econômico e financeiro, além de político-administrativo. Modificou relações sociais 

e produziu profundas transformações espaciais. Induziu uma revolução na atividade 

agrícola e alterações no sistema de propriedade e de organização do trabalho rural 

(AMARAL, 2009, p. 12). 

 

Nascimento e Matias (2011) acrescentam que a expansão urbana exprime concretamente o 

processo de produção do espaço na sociedade contemporânea. No espaço urbano a concentração 

espacial de pessoas na forma de força de trabalho e de mercado consumidor, aliada à concentração 

do modo de produção, permite que as forças produtivas alcancem um elevado grau de 

desenvolvimento, acelerando assim a realização da mais valia e a reprodução do capital e ao 

mesmo tempo levando a uma concentração populacional ainda maior (NASCIMENTO; MATIAS, 

2011). 

A industrialização e a consequente oferta de empregos, inclusive no setor de serviços, 

funcionaram como atrativos irresistíveis para as populações das áreas rurais, especialmente, 

daquelas regiões mais pobres. Os governos, de maneira geral, não estabeleceram políticas públicas 

eficientes para ordenar a transição rural-urbana e os resultados foram a ocupação irregular de 

áreas, a degradação ambiental, o crescimento da violência, a favelização, enfim, o crescimento 

desordenado das cidades. 

De acordo com Santos (2008), o fenômeno da urbanização foi estimulado fortemente pelo 

aumento do consumo e também porque cresceu a quantidade de agricultores residentes nas 

cidades. Para Santos (2008) isso aconteceu em decorrência da ampliação da divisão social do 

trabalho:  
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[...] quanto mais intensa a divisão do trabalho numa área, tanto mais cidades surgem 

e tantos mais diferentes são umas das outras. [...] Quanto maior a divisão territorial 

do trabalho, maior a propensão a consumir e a produzir e maior a tendência à 

criação de riqueza (SANTOS, 2008, p. 75-6). 

  

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que quanto mais se concentram oportunidades de trabalho 

numa região maior é a tendência de polarização e o resultado mais aparente da falta de prioridade 

do governo, ao longo das décadas, em relação à oferta de moradias para as classes trabalhadoras, 

são as inúmeras favelas que existem nas cidades brasileiras. 

A falta de ação dos diversos governos lançaram milhões a própria sorte e, como não poderia 

ser diferente, ocuparam-se as áreas mais afastadas e desprovidas de equipamentos urbanos. 

Enquanto as regiões urbanas mais dinâmicas foram, gradativamente, incorporadas ao circuito de 

valorização do capital, quase sempre, contando com a valiosa contribuição do poder público. 

O processo de urbanização desorganizado e segregacionista ao qual foram submetidas as 

classes menos favorecidas é a contra face do processo de especulação e enriquecimento que 

favoreceu a elite. Aliás, as áreas urbanas que recebem os maiores investimentos do poder público 

quase sempre coincidem com as propriedades dos mais ricos e, quando investimentos de grande 

monta são realizados nas áreas mais carentes, como obras viárias, acabam resultando no 

desalojamento dos mais pobres, seja através das desapropriações para realização das obras ou 

pelo aumento do custo de vida nas áreas beneficiadas. 

A terra urbana submetida às regras do jogo capitalista que se fundamentam na propriedade 

privada, transformada em mercadoria, tornou-se objeto de especulação para a apropriação privada, 

principalmente, em virtude da valorização gerada pelo investimento social ou público (AMARAL, 

2009). 

Ademais, observa-se que os bairros com acesso fácil às atividades comerciais e sociais, 

como escolas, hospitais e supermercados, valorizam-se cada vez mais, impedindo que muitos 

adquiram um imóvel em tal região, além da manutenção de imensos vazios na cidade propiciada 

pela especulação imobiliária (SILVA, 2007). Com isso, uma parcela crescente da população acaba 

tendo restringido o acesso ao bem, via mecanismos de mercado (MOURA; ULTRAMARI, 1996). 

 A dificuldade de aquisição de terra para habitação gera a ocupação do solo de forma 

descontínua, além de sobrecarregar o poder público com as demandas sociais por serviços e 

equipamentos urbanos nas áreas periféricas, enquanto os centros desfrutam de boa estrutura, mas 

com preços inacessíveis para as camadas mais pobres (BOLAFFI; CHERKEZIAN, 1985). 

A solução que resta para tais grupos é a aquisição de terrenos em áreas mal localizadas, 

por vezes desprovidas de condições adequadas de habitabilidade e desprivilegiadas quanto à 

acessibilidade aos principais centros de trabalho e consumo (NASCIMENTO; MATIAS, 2011). 

De acordo com Silva (2007), o mercado imobiliário e a classe média alta segregaram e 

continuam segregando a população mais pobre, especialmente, porque acreditam que estando 

distante destes grupos sua segurança será aumentada, visto que relacionam pobreza a 

delinquência. Pode-se considerar ainda que favelas e imóveis antigos ou em condições precárias 

desvalorizam os imóveis vizinhos. Também por isso, os pobres não são bem vindos, no que diz 

respeito à estética da cidade, nas regiões mais nobres. A presença ou proximidade de moradias 

mais modestas mostram o lado negativo da organização urbana, causando incômodo e desconforto 

aqueles que são responsáveis pelo processo de segregação socioespacial (SILVA, 2007). 
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Neste aspecto, a segregação produzida pelo mercado é acompanhada pelo viés 

preconceituoso em relação às camadas mais pobres. Reconheça-se que até mesmo nas cidades 

menores, principalmente, aquelas que passam por algum boom de crescimento, ocorre a aquisição 

das moradias das pessoas mais pobres localizadas nas áreas de expansão e/ou de interesse 

meramente especulativos. 

 

3 A INVENÇÃO DA CIDADE: BREVE CARACTERIZAÇÃO 

 

O município de Pau dos Ferros-RN, localiza-se no Semiárido brasileiro e possui uma 

população de 27.745 habitantes, com 25.551 pessoas na zona urbana e 2.194 na zona rural (IBGE, 

2010). 

De acordo com o IDEMA (2003): 

 

O nome Pau dos Ferros, vem de uma árvore, mais precisamente de marcas fixadas 

com ferro em brasa numa oiticica muito frondosa que, pela sua grande dimensão, 

oferecia uma farta sombra e conseqüentemente um excelente local para o repouso 

dos vaqueiros, quando chegavam cansados do difícil trabalho de campear reses 

tresmalhadas.  

 

Pau dos Ferros-RN se constituiu, como muitos outros municípios nordestinos, pela expansão 

da pecuária nas ribeiras dos rios. No caso, foi a ocupação das margens do rio Apodi que permitiu a 

formação da vila e com o passar dos anos se tornou o empório comercial das pequenas vilas e 

fazendas que foram criadas. 

A vocação comercial permanece e a cidade se notabiliza também com polo de serviços, com 

destaque para a existência de inúmeros órgãos e instituições públicas vinculadas aos governos 

estadual e federal. Essas características servem como atrativos para os habitantes pobres dos 

municípios circunvizinhos que se estabelecem em habitações precárias das áreas mais pobres da 

cidade, também atraem moradores temporários que buscam capacitação profissional em alguma 

das três instituições que oferecem diversos cursos de graduação e pós-graduação e profissionais 

que fixam residência por encontrar trabalho, além disso, a circulação de pessoas da região garante 

um intenso fluxo diário na cidade.  

A localização privilegiada de Pau dos Ferros-RN polarizou o entorno e avançou a área de 

influência para municípios da “raia divisória” formada por municípios fronteiriços do Ceará, Paraíba 

e Rio Grande do Norte (DANTAS; CLEMENTINO, 2012). 

 

Reforçamos ainda que a localização de Pau dos Ferros-RN, Cajazeiras e Souza-PB 
no entroncamento de rodovias federais tem sido significativa para sua posição na 
rede urbana dos seus respectivos Estados e para a confluência de uma quantidade 
de população de outros municípios que vem a essas cidades em busca do comércio 
e/ou dos serviços públicos e privados lá oferecidos (DE QUEIROZ DANTAS; 
CLEMENTINO, 2012, p. 07). 

 

Dantas e Silva (2012) destacam que Pau dos Ferros-RN tem 

 

[...] importância geoeconômica fundamental no interior do estado do Rio Grande do 

Norte, liderando uma microrregião que já ultrapassa os 242 mil habitantes. Além do 

mais, este município é favorecido por uma corrente e concentração de fluxo de 
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população, mercadorias e dinheiro, que circunda uma região fronteiriça entre os 

Estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, o que levou o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas - IBGE a classificá-la como Centro Sub-regional 

(DANTAS e SILVA, 2012, p. 37). 

A relevância regional crescente, certamente, impactou positivamente para a melhoria dos 

indicadores socioeconômicos do município. 

 

Tabela 01 - Evolução do IDHM de Pau dos Ferros-RN 

Fonte: Atlas Brasil (2013). 

 

 Apesar dos avanços alguns problemas antigos ainda persistem e surgiram novos desafios 

associados ao processo de polarização sub-regional. As características gerais dos domicílios 

pauferrenses apontadas na (Tabela 01) evidenciam as dificuldades socioeconômicas que, mesmo 

decorridos dez anos do levantamento dos dados, ainda não foram superadas.  

Um exemplo eloquente dos problemas renitentes é a situação do saneamento básico, em 

que não se avançou em nada de concreto (a destinação do lixo continua sendo feita para um 

depósito a céu aberto; não ocorreram obras de expansão da rede de esgotos e o município não tem 

estação de tratamento para as ligações existentes). 

 

Tabela 02 - Características gerais dos domicílios no ano de 2005 – Município de Pau dos Ferros-RN 

Tratamento de água no 
domicílio 

Número de famílias % 

Filtração 5.298 71.32 

Fervura 30 0.40 

Cloração 1.544 20.79 

Sem tratamento 556 7.49 

Abastecimento de água Número de famílias % 

Rede pública 6.870 92.49 

Poço ou nascente 290 3.90 

Outros 268 3.61 

Tipo de casa Número de famílias % 

Tijolo / adobe 7.074 95.23 

Taipa revestida 11 1.49 

Taipa não revestida 240 3.23 

Madeira - - 

Material aproveitado - - 

Outros 03 0.04 

Destino do lixo Número de famílias % 

Coleta pública 5.904 79.48 

Queimado / enterrado 300 4.04 

Céu aberto 1.224 16.48 

Destino fezes / urina Número de famílias % 

Indicador Índice 

IDHM 1991 0,447 
IDHM 2000 0,584 
IDHM 2010 0,678 
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Sistema de esgoto 1.382 18.61 

Fossa 5.450 73.37 

Céu aberto 596 8.02 

Energia elétrica Número de famílias % 

Ligações à Rede 6.880 92.62 

Fonte: Relatório de Gestão (2006). 

 

A cidade recebe inúmeros visitantes diários que circulam, geralmente, apenas pela região 

central e os problemas mais graves se concentram nas áreas periféricas: ruas sem pavimentação, 

sem drenagem das águas, com esgotos lançados nas ruas, loteamentos informais, habitações 

precárias, dentre outras características típicas de populações segregadas. 

A dicotomia centro estruturado – periferia desordenada ainda não despertou as autoridades 

municipais, pois sequer o Plano Diretor foi elaborado, mesmo sendo uma exigência para municípios 

com mais de 20 mil habitantes, consolidando-se a heterogeneidade estrutural numa cidade 

relativamente pequena.   

 

4 A OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS DO RIO APODI EM PAU DOS FERROS-RN: OS 

BAIRROS MANOEL DEODATO E BEIRA-RIO 

 

Oficialmente o “Conjunto Manoel Deodato” foi instituído pela Lei Municipal nº. 780, de 1999 

(CÂMARA DE VEREADORES DE PAU DOS FERROS-RN, 1999). O “Beira-Rio” foi a denominação 

dada pela população pauferrense para designar a área mais próxima ao rio Apodi, mas não existe 

reconhecimento oficial, inclusive pela impossibilidade legal, tendo em vista que as construções 

foram erguidas em área de preservação permanente.  

 

Figura 01 – Localização do “Conjunto Manoel Deodato” e o “Beira-Rio”. 
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Ao analisar a ocupação realizada pelos moradores do “Manoel Deodato” e “Beira-Rio” se 

constata, pela observação, que as moradias mais próximas ao leito do rio Apodi são as mais 

precárias e a situação socioeconômica dos moradores é de penúria. A imagem captada através do 

Google Earth (Figura 01) mostra como o “Conjunto Manoel Deodato” e o “Beira-Rio” se localizam 

na periferia da cidade e a mercê das cheias do rio Apodi, ou seja, uma área ambientalmente frágil 

e de proteção permanente. 

As camadas mais pobres foram “segregadas” e obrigadas a ocuparem terras a margem da 

legislação, dando origem às ocupações clandestinas, como é o caso, pois a área pertence ao 

Estado do Rio Grande do Norte.  

A ocupação se iniciou com a construção de casebres, principalmente, por pessoas 

provenientes da zona rural e de outras comunidades pobres da zona urbana de Pau dos Ferros. 

Num segundo momento, intensificou-se a migração das zonas rurais dos municípios circunvizinhos 

e até de outros Estados. A segunda leva de ocupação foi intimamente relacionada à construção de 

516 casas populares com recursos da privatização da Companhia de Serviços Energéticos do Rio 

Grande do Norte (COSERN). Vários trabalhadores que atuaram na construção das casas vieram 

de outros municípios e acabaram por se estabelecer na área. 

Nestes termos, a pressão crescente da população local por serviços públicos e infraestrutura 

básica se contrapõe à legitimidade dos atos. A história das políticas públicas no Brasil para áreas 

de ocupações clandestinas do espaço territorial urbano tem desembocado para a “permissividade 

desassistida”, ou seja, justifica-se que não se pode fazer muito pelos moradores porque a ocupação 

é ilegal, mas não se faz quase nada para impedir a ocupação, sob pena de péssimos resultados 

políticos.  

A observação direta da realidade dos bairros de Pau dos Ferros evidencia que as 

comunidades do “Beira-Rio” e “Manoel Deodato” são as mais carentes e apresentam indicadores 

visíveis de intensificação dos problemas socioeconômicos e ambientais. 

O quadro socioeconômico das respectivas comunidades retrata e reproduz as injustiças e 

desigualdades da sociedade. A concentração de riquezas em uma parcela diminuta exclui e 

“empurra” contingentes populacionais significativos para o entorno da cidade, quer sejam oriundos 

de áreas urbanas afetadas pela expansão (especulação) imobiliária ou proveniente da zona rural 

do próprio município ou de outros. 
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Figura 02 – Localização do “Beira-Rio”. 

 

 

Outra questão importante diz respeito à localização dos bairros, pois se trata de área de risco 

(urbanização de risco), ademais, as construções das casas avançam sobre as margens do rio 

Apodi e em terras pertencente ao governo potiguar (assentamento ilegal). A imagem (Figura 

03) deixa evidente a forma desordenada das construções, principalmente na área do Manoel 

Deodato denominada de “Beira-Rio”. 

O contingente populacional é flutuante, devido ao grande afluxo de pessoas chegando e saindo 

da área das comunidades do “Manoel Deodato” e “Beira-Rio”. As estimativas atuais de alguns 

moradores dão conta de, aproximadamente, 4.500 habitantes.  

Quadro 01 - Consolidado das famílias cadastradas no PSF do bairro Manoel Deodato – Por faixa etária dos 

moradores 

 

Sexo 

Faixa Etária (anos) 

<1 1 a 4 5 a 6 7 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 39 40 a 49 50 a 

59 

>60 Total 

Masculino 43 183 92 126 216 194 619 178 97 119 1.867 

Feminino 22 158 81 145 209 218 653 197 116 150 1.949 

Total 65 341 173 271 425 412 1.272 375 213 269 3.816 

Fonte: Relatório de Gestão (2006) 

 

Deve-se observar na caracterização demográfica da população feita em 2005 a presença 

marcante de pessoas no grupo de 20 a 39 anos (um terço da população do bairro). Atualmente, 

ainda é perceptível a presença de pessoas jovens e se coloca como imperativo a implantação de 

políticas de orientação sexual para este grupo e extensivo aos mais jovens, tendo em vista os 

inúmeros relatos, durante a realização das entrevistas, do crescimento da prostituição infanto-juvenil 

e do número de jovens que se tornaram mães solteiras. 
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Tabela 04 - Características gerais dos domicílios no ano de 2005 – Famílias cadastradas no PSF do bairro 

Manoel Deodato 

Tratamento de água no 
domicílio 

Número de famílias % 

Filtração 383 39.40 

Fervura 02 0.21 

Cloração 474 48.77 

Sem tratamento 113 11.63 

Abastecimento de água Número de famílias % 

Rede pública 926 95.27 

Poço ou nascente 01 0.10 

Outros 45 4.63 

Tipo de casa Número de famílias % 

Tijolo / adobe 738 75.93 

Taipa revestida 56 5.76 

Taipa não revestida 175 18.00 

Outros 03 0.31 

Destino do lixo Número de famílias % 

Coleta pública 621 63.89 

Queimado / enterrado 10 1.03 

Céu aberto 341 35.08 

Destino fezes / urina Número de famílias % 

Sistema de esgoto 404 41.56 

Fossa 329 33.85 

Céu aberto 239 24.59 

Energia elétrica Número de famílias % 

Ligações à rede 866 89.09 

Fonte: Relatório de Gestão (2006). 

 

Observa-se que mais de 40% dos imóveis eram atendidos pelo serviço de captação de 

esgotos, entretanto convém observar que o esgoto coletado continua sendo despejado sem 

qualquer tipo de tratamento, aliás, o sistema não dispõe de lagoa de estabilização e tratamento. 

Além da fedentina, o risco de contaminação para quem reside próximo ao local é enorme. Pouco 

mais de 33% dos imóveis eram servidos por fossas rudimentares, em que o esgoto é acondicionado 

em reservatórios escavados no solo e, por isso mesmo, representam risco considerável para 

contaminação do lençol freático. Em cerca de 24% dos imóveis os moradores usavam uma espécie 

de “sanitário de alvenaria”, em outros termos, usavam um buraco no chão, lançando os dejetos 

diretamente nas vias públicas e sem qualquer tipo de tratamento. O grupo bastante representativo 

dos domicílios (24.59% em 2005) continua produzindo um ambiente deveras insalubre para toda a 

comunidade e as consequências são dedutíveis. 
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Figura 03 - Habitações precárias – “Beira-Rio” 

Fonte: Acervo dos Autores. 

 

Pesquisa de campo realizada pelos Agentes de Endemias de Pau dos Ferros-RN, no período 

de julho e agosto de 2006, identificou 350 casas de taipa (os dados de 2005 davam conta de 226 

casas de taipa); muitas casas de alvenaria, aproximadamente, 180 precisavam de melhorias 

habitacionais e sanitárias; inexistência de saneamento básico completo para todas as casas; as 

moradias que estavam ligadas à rede de esgoto não dispunham do tratamento dos dejetos (mesmo 

quadro de 2005); quase não existiam ruas pavimentadas; a coleta de lixo era precária (a maioria 

depositava o lixo no leito do rio Apodi, causando sérios danos ambientais); moradias sem acesso à 

rede de distribuição de água e de energia elétrica, principalmente por não disporem de condições 

de pagamento das tarifas; 70 famílias tinham como principal fonte de renda (a única, para algumas) 

a criação de suínos (muitos criavam os animais soltos); muitas pessoas declararam não tinham 

documentos, o que impedia a inclusão nos programas oficiais de assistência e limitava o acesso 

dos filhos a educação; enfim, a pesquisa realizada nas áreas do “Manoel Deodato” e “Beira-Rio” 

indicou um quadro socioeconômico muito preocupante (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2006). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Deve-se observar que a intervenção do poder público na realidade local é desejável, quando 

não imprescindível, mas não se deve incorrer no erro de intervir sem levar em consideração os 

anseios da comunidade, pois a experiência brasileira demonstra que as soluções impostas de “cima 

para baixo” são falhas. As estratégias impostas por agentes externos podem e às vezes são 

toleradas pelas comunidades, mas não significa que sejam adotadas plenamente e muito menos 

que tenham êxito.  

As ações a serem realizadas pelo poder público devem contar com o completo envolvimento 

da comunidade assistida, mesmo que cada indivíduo não tenha um benefício direto palpável 

vislumbrará e vivenciará um ambiente mais favorável a realização de seus desejos. 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

275 

Neste aspecto, tem-se que criar perspectivas institucionais para ampliar a oferta de 

emprego e renda (distribuir renda), melhorar o nível educacional e outros indicadores sociais e 

adotar medidas que reduzam o impacto ambiental das comunidades sobre o rio Apodi. 
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Resumo: O objetivo desse trabalho é analisar e discutir a temática ligada à formação histórica de nossas 

cidades, e consequentemente, a divisão do solo urbano. Nessa discussão, buscaremos averiguar se o 

processo embrionário das favelas brasileiras tem suas raízes ‘fincada’ na falta de uma legislação regulatória 

específica ou em sua omissão e, por conseguinte, se essas “vistas grossas” têm o aval do Governo e a força 

de um mercado imobiliário que se especializou em dividir “socialmente” o solo das grandes e médias cidades 

brasileiras. Nesse caminho, passamos por uma revisão a teóricos que se debruçam sobre o tema das 

desigualdades urbanas no Brasil. Assim, iremos buscar respostas às nossas inquietações, dentre as quais 

configuram: a) o processo que fez surgir as favelas em nossas cidades é oriundo da falta de legislação 

específica? b) o Estado brasileiro tem conivência com esse fenômeno? c) no Brasil o mercado imobiliário tem 

sempre “voz” mais alta que os interesses sociais? Em nosso caso, temos um Estado clientelista e 

patrimonialista que usa de ações paliativas incapazes de solucionar as questões inerentes às desigualdades 

do nosso cenário urbano. Por fim, vemos que o processo que culminou com a favelização no Brasil é histórico 

e está encaixado na paisagem da desigualdade de nossa singularidade social. 

Palavras chave: Estado clientelista; Favelização; Singularidade social. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A urbanização brasileira é um processo que teve seu maior desenvolvimento no decorrer do 

século XX, porém, a nossa urbanização contrariando a opinião de muitas pessoas não conseguiu 

superar as “barreiras do atraso” herdado dos nossos períodos colonial e imperial.  A nossa história 

em relação à formação dos centros urbanos está marcada pela relação de força oriunda da 

concentração de terras, do coronelismo, da política do favor, da especulação imobiliária e pela 

“ajuda” dos braços da lei. 

Aqui temos a intenção de analisar o processo de urbanização das nossas cidades para 

tentarmos entender a relação entre as desigualdades sociais, a segregação de espaço que “isola” 

as classes em se tratando de moradia e sua analogia com o surgimento das áreas “legais” e 

“ilegais”. Assim, tentaremos compreender se o crescimento desordenado que origina e legitima a 

favelização em nossas cidades e metrópoles é fruto de uma insuficiência (ineficiência ou ineficácia) 

legislativa, ou de uma “soberania” de mercado?  

Para alcançar o “calcanhar de Aquiles” da questão supracitada é que buscaremos um apoio 

reflexivo em autores que tenham se debruçado sobre a temática de nossa sociedade, com ênfase 

aos problemas emergidos da nossa modernização tardia e sua relação com a precarização da 
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moradia, esse fato tem feito com que haja um “distanciamento” do Estado daqueles mais 

desassistidos em termos sócio econômicos contribuindo para a manutenção e legitimação das 

desigualdades sociais (SOUZA, 2009).   

Emília Maricato em suas obras (As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias e Metrópole, 

legislação e desigualdade) nos mostra que as desigualdades sociais atreladas à aplicação 

“duvidosa” das leis e a especulação imobiliária, têm ao longo do tempo conduzido uma hegemonia 

das elites pelas áreas “legais” das cidades. Enquanto isso, a “sobra”, é o que resta para as pessoas 

mais vulneráveis que não podem competir com as áreas valorizadas, e isso deixa claro a 

supremacia do capital imobiliário sobre nossos planos urbanísticos, 

 
Não é por falta de Planos Urbanísticos que as cidades brasileiras apresentam 

problemas graves Não é também, necessariamente, devido à má qualidade desses 

planos, mas porque seu crescimento se faz ao largo dos planos aprovados nas 

Câmaras Municipais, que seguem interesses tradicionais da política local e grupos 

específicos ligados ao governo de plantão. O "plano- discurso" cumpre um papel 

ideológico (Villaça, 1995) e ajuda a encobrir o motor que comanda os investimentos 

urbanos. No caso das metrópoles, além dos grupos locais, o capital imobiliário e as 

empreiteiras contam sempre na definição dos investimentos que não obedecem a 

nenhum plano explícito (MARICATO, 2000, P. 124). 

 

Em um estudo sobre legislação, política urbana e território na cidade de São Paulo, Raquel 

Rolnik aponta para a existência de uma dualidade no mercado imobiliário, segundo a autora, àquela 

época (final do século XIX), os pobres já eram “empurrados” em direção às periferias. Essa 

migração da pobreza no sentido dos setores mais distantes dos centros ganha força pela proibição 

de instalações de cortiços nas áreas centrais da cidade, ao mesmo tempo em que as posturas de 

1886, e que em 1894 foi defendida pelo Código Sanitário, que também instituía a construção de 

vilas operárias fora das áreas urbanas. Assim, 

 
Ao mesmo tempo em que a lei alinhavou os territórios da riqueza, delimitou também 
onde deveria se instalar a pobreza. O movimento, desde seu nascimento é 
centrífugo, ou seja, delimita as bordas da zona urbana, ou mesmo a zona rural como 
local onde deveria se alojar. Diga-se de passagem que a lógica de destinar as 
lonjuras para os pobres, assim como a de proteger os bairros exclusivos dos ricos, 
atravessou, incólume, nosso século (ROLNIK, 1997, p. 47).  

 

Para compreendermos as raízes do antagonismo no qual se deu o desenrolar de nosso 

cenário urbano, Gilberto Freyre em Sobrados e Mocambos faz uma análise de como o 

desenvolvimento das cidades tem sua influência alçada na queda do poder patriarcal rural. Os 

sobrados, frutos de uma elite com pouca ruralidade, apresenta-se como fomentador de hostilidade 

urbana, e esse processo tem mando direto na formação espacial dos centros urbanos. Nesse caso, 

“[...] a primazia da casa grande e do sobrado urbano que lhe sucedeu como espaço nobre de 

moradia, em detrimento da de um espaço público efetivo, expressa uma hostilidade para os 

excluídos desses ambientes, que o tempo só parece ter acirrado” (LEITÂO, 2009, p. 35). 

O processo pelo qual se originou nossa sociedade e consequentemente as nossas cidades 

foi radicalizado no meio rural e no patriarcalismo. Holanda (1995) em Raízes do Brasil percorre o 

caminho pelo qual enveredamos ao longo de nossos cinco séculos de formação, deixando claro em 

um primeiro momento a primazia rural do senhor de engenho sobre as áreas urbanas, e em segundo 

momento, quando essa supremacia se sente ameaçada por uma nova oligarquia urbana que 

coincidentemente acontece com o declínio da lavoura açucareira e o surgimento da cultura do café. 
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Assim, supracitado  autor faz uma análise da influência do senhorio rural no desenvolvimento de 

nossa vida política e suas implicações em nossa formação, nesse caso, “É preciso considerar esse 

fato para se compreenderem exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos 

governaram ate muito depois de proclamada nossa independência política e cujos reflexos não se 

apagaram ainda hoje” (Ibid, p. 73). 

Nesse caso, a obra de Holanda deixa clara a dependência das cidades do meio rural, e 

quando tal fato tende a se inverter, há certa rivalidade entre o urbano e o rural. Nesse contexto, 

agora com as cidades mais “valorizadas” e com uma sociedade com formação histórica de 

desigualdades, não é necessário muito para entendermos qual é a parte que “cabe” na divisão do 

solo urbano à pobreza e aos negros após a libertação dos escravos. 

A modernidade e seu projeto tecnológico têm contribuído sistematicamente para o aumento 

da pobreza e consequentemente das condições de submoradia nos centros urbanos. A tecnocracia 

seja no campo ou na cidade tem fomentado o aumento da mão de obra e o êxodo rural, e esse 

fenômeno provoca o “inchaço” periférico nas cidades que não dispõe de um planejamento idôneo e 

eficiente para alocação dessa gigantesca massa de trabalhadores. Nesse sentido, também, 

Galeano nos mostra que a forte migração da população rural às cidades tem seus “efeitos 

colaterais”: 
Em vez de absorver mão de obra, o latifúndio a expulsa: em 40 anos, os 
trabalhadores latino-americanos do campo foram reduzidos em mais de 20 por 
cento. Sobram tecnocratas dispostos a afirmar, aplicando mecanicamente receitas 
prontas, que este é um índice de progresso: a urbanização acelerada, a migração 
massiva da população campesina. Os desempregados, que o sistema vomita sem 
descanso, de fato migram para as cidades, aumentando seus subúrbios 
(GALEANO, 2010, p. 159). 

 

Em seu estudo as veias abertas da América Latina, (GALEANO, 2010) apresenta as mazelas 

oriundas da modernidade. Ao analisar o efeito exploratório em que está mergulhada a América 

Latina e do Sul, Galeano em uma de suas conclusões confere ao aparelhamento tecnológico certa 

responsabilidade em agir no sentido de exclusão, pobreza e segregação espacial. Isso faz com que 

seja alterado o espaço urbano quando se promove a demissão em massa de trabalhadores rurais, 

e isso, estimula a precarização da moradia, pois a grande massa não dispõe dos “meios” 

econômicos  necessário para aquisição de imóvel em área “legal”, consequentemente, esse 

processo é o embrião da favelização. Assim, entende-se que: 

 
É multitudinária a invasão de braços provenientes das zonas mais pobres de cada 
país; as cidades excitam e defraudam as expectativas de trabalho de famílias 
inteiras, atraídas pela esperança de elevar o nível de vida e conseguir um lugar no 
grande circo mágico da civilização urbana. Uma escada rolante é a revelação do 
Paraíso, mas o deslumbramento não se come: a cidade torna os pobres ainda mais 
pobres, pois cruelmente lhes oferece miragens de riquezas às quais jamais terão 
acesso, automóveis, mansões, máquinas poderosas como Deus e como o Diabo, 
ao mesmo tempo em que lhes nega um emprego seguro, um teto decente para se 
recolher e pratos cheios na mesa de cada meio-dia. Um organismo das Nações 
Unidas estima que ao menos a quarta parte da população das cidades latino-
americanas habita “assentamentos que escapam às normas modernas de 
construção urbana”, extenso eufemismo dos técnicos para designar tugúrios 
conhecidos como favelas no Rio de Janeiro, callampas em Santiago de Chile, 
jacales no México, barrios em Caracas, barriadas em Lima, villas miseria em Buenos 
Aires e cantegriles em Montevidéu. Em casebres de lata, barro e madeira que 
brotam antes de cada amanhecer nos cinturões das cidades, acumula-se a 
população marginal arrojada às cidades pela miséria e pela esperança (Ibid, p. 305). 
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A modernidade e suas promessas trouxe o “fetiche” por dias melhores nas zonas urbanas e 

no campo, e nesse “encantamento” as cidades brasileiras embriagaram-se no “perfume” das 

mudanças políticas e econômicas emergidas a partir de 1930, mas esse fenômeno carregava em 

seu bojo a regulamentação do trabalho (que não abrangeu a zona rural). O varguismo dentro de 

suas revoluções como o incentivo à industrialização, às leis trabalhistas e a infraestrutura da 

indústria limparam as “veredas” do êxodo rural, a questão, é que as cidades “inchadas” com as 

migrações do campo/cidade testemunharam uma “queda de braço” daqueles mais pobres com os 

mais abastardos na disputa pelo solo urbano, e essa aposta já dispunha de um pré-ganhador.  

Não demorou muito para esse cenário apresentasse seu desfecho, alguma décadas 

seguintes, no final do século XX, as cidades brasileiras apresentam um contexto desolador, altos 

índices de violência, poluição (inclusive de nascentes que abastece os reservatórios hídricos), 

contaminação do ar, altas taxas de mortalidade infantil, trânsito insuportável, favelização, 

inundações e uma série de outras mazelas (GALEANO, 2010). 

Os governos não podem se redimirem de parte da culpa do cenário contraditório de nossos 

centros urbanos. A edificação de Brasília é um desses exemplos, o governo federal se aproveitando 

de um grande número de trabalhadores nordestinos com sua mão de obra barata constrói a capital 

federal em pleno planalto goiano, e terminada a obra, descartados à “própria sorte” sem a 

capitalização para permanecerem nas áreas “legais” da cidade, os famosos candangos habitaram 

as franjas urbanas formando um cinturão periférico que tomou dimensões gigantescas. Esse fato 

contrariou àqueles que pensaram que os nordestinos voltariam em massa à sua Terra. Galeano 

(2010) é enfático quando diz: 

 
Do Nordeste vieram, transportados como gado, os homens desnudos que da noite para o dia 

levantaram a cidade de Brasília no meio do deserto. Essa cidade, a mais moderna do mundo, 

hoje está cercada por um cinturão de miséria: terminado seu trabalho, os candangos foram 

jogados para as cidades-satélites. E nelas, 300 mil nordestinos, sempre prontos para qualquer 

serviço, vivem de refugos da resplandecente capital (p. 107). 

 

A forma como Galeano apresenta os resultados referentes aos trabalhadores nordestinos 

que contribuíram significativamente na construção da capital Federa (Brasília), deixa claro eu o 

processo de desigualdade e descaso social foi o “fiel da balança” que fez a diferenciação na divisão 

do solo urbano nas cidades brasileiras. As áreas “legais” disponibilizadas àqueles possuidores do 

capitais (social, econômico, político e cultural), enquanto os mais fragilizados em termos 

socioeconômicos tiveram que se contentarem com as “franjas” urbanas, ou seja, as áreas mais 

distantes e com relevo muitas vezes inadequados para habitações seguras.  

  

2 ENTRE A “CRUZ E A ESPADA”, O DILEMA DA POBREZA 

 

O dilema do nosso cenário urbano é bem complexo e passa por aquilo que Maricato (2000, 

p. 155) chamou de “Estado paralelo ou universo partido”. A contradição está no discernimento 

daquilo que é “legal” e do que é “ilegal”, um contexto diversificado e antagônico do qual nossa 

sociedade não consegue se sobressair, e que contrariando a lógica racional/legal ganha o respaldo 

nas instituições públicas.  

Nosso problema em se tratando das desigualdades espaciais urbanas não passa pela 

insuficiência de regulação legislativa, ou seja, isso tem abundantemente. O caso brasileiro é o que 

Maricato chamou de poliárquica, a desconfiança aliada à confiabilidade dos cidadãos nas 

instituições como polícia e justiça se ancora na relativa “pobreza política” das pessoas. Esse 
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“coquetel”, quando somado às instabilidades diante das inseguranças daqueles mais 

desprestigiados (pobres) no futuro, como a impunidade (que às vezes é eletiva), e a morosidade 

judicial origina certa “dicotomia institucional” (Ibid, p. 157). 

Assim, levamos a entender que nas entrelinhas da regulação urbana existe uma provável 

conivência estatal/regulatória com as ocupações, assim, tais ocupações  só são “aceitas” quando 

não colidem com os interesses de mercado, pois:  

 
É notável a tolerância que o Estado brasileiro tem manifestado em relação às 
ocupações ilegais de terra urbana. Esse processo é significativo em suas 
dimensões, se levarmos em conta, especialmente, a grande massa de migrantes 
que rumou para as cidades neste século e que se instalou ilegalmente, já que não 
teve acesso ao mercado imobiliário privado e nem foi atendida pelas políticas 
públicas de habitação. Aparentemente, constata-se que é admitido o direito à 
ocupação, mas não o direito à cidade (MARICATO, 2000, p 155). 

 

Na partilha dos problemas relacionados às ocupações irregulares do solo urbano, os 

poderes municipais ficam com a maior fatia do bolo, e isso se dá pelo fato do município ser o 

principal responsável constitucionalmente pelo controle regular do solo. A administração pública 

municipal não faz o “dever de casa” quando se trata da inclusão orçamentária do universo dos 

moradores das áreas ilegais, salvo, quando se trata de conchavos políticos e da proximidade dos 

períodos eleitorais. Essas condições, muitas vezes, leva o candidato a “presentear” as moradias, é 

bem comum observarmos obras de conjuntos habitacionais se “arrastarem” até os períodos 

eleitorais. Essas “dádivas” sempre estão vinculadas à garantia esfacelada do voto.  

Exemplos de problemas, (e até tragédias com muitas mortes e sequelas) sem precedentes 

no histórico da precarização de moradias nas cidades brasileiras é algo comum. Em Petrópolis, uma 

forte chuva provoca o desmoronamento de uma área de encostas que custou a vida de cem pessoas 

e muitos desabrigados em 1987. O mais grave, é que a situação se torna comum, e se repete ano 

após ano, muitas vezes, as tragédias apenas mudam de endereço. Ocupações irregulares em áreas 

com riscos geotécnicos são frequentes e passam “despercebidas” aos olhos das autoridades 

responsáveis pelas fiscalizações, e isso, podemos caracterizar como sendo em parte àquilo que 

Souza (2009) chamou em seu estudo sobre a escola pública no Brasil de “Má fé institucional”. 

Um caso espantoso e que merece ser lembrado quiçá “esteja na Serra do Mar junto às 

rodovias Anchieta e Imigrantes, que ligam São Paulo à Baixada Santista” Maricato (2003, p. 157). 

A autora assegura que a insegurança física das construções é respaldada pela falta de coleta de 

lixo e pela deficiência de drenagens que ocasionam sérios problemas relativos a encharcamentos, 

e isso, também se dá por conta das infiltrações derivadas das fossas residenciais. O mais ilógico, é 

que as autoridades ao invés de optarem por medidas eficazes e definitivas preferem o engodo de 

promover obras isoladas como asfaltos, iluminação e vias de ligação para o transporte público, ou 

seja, põem ‘vinho velho em odres novos’. 

O dilema da moradia no Brasil sempre foi um tema que gera controvérsias, alguns podem 

alegar a insuficiência legislativa, outros a ineficácia e há quem aposte na inexistência dela. Mais o 

fato é que temos meios regulatórios de solo urbano em abundância, e as ocupações que na maioria 

das vezes são transformadas em favelas, quando acontecem têm seu sucesso atrelado à 

localização, ou seja: 

 
Não é em qualquer localização, entretanto, que a invasão de terras urbanas é 
tolerada. Nas áreas valorizadas pelo mercado, a lei se aplica. Ao contrário da 
opinião corrente, a Zona Sul carioca e o Sudoeste paulistano, concentrações de 
moradias de alta renda, apresentam menor ocorrência de núcleos de favelas, como 
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mostram os levantamentos cartográficos da prefeitura do Rio de Janeiro para esta 
cidade e do LABHAB para São Paulo (LABHAB, 1999). Não é a norma jurídica, mas 
a lei de mercado que se impõe, demonstrando que nas áreas desvalorizadas ou 
inviáveis para o mercado (beira de córregos, áreas de proteção ambiental, por 
exemplo), a lei pode ser transgredida. O direito à invasão é até admitido, mas não 
o direito à cidade. O critério definidor é o do mercado ou da localização (MARICATO, 
2003, p. 161). 

 

As análises de vários especialistas são congruentes quando se trata da divisão do solo 

urbano em nossas cidades. Fica evidente certa leviandade por parte dos responsáveis pela 

execução dessa regulamentação, deixando lacunas entre o “legal” e o “ilegal”. É notório que os mais 

desassistidos socioeconomicamente têm que se contentarem com aquilo que “sobra” de uma fração 

habitacional vinculada ao mercado imobiliário especulativo, no qual, a linguagem vigente é o 

dinheiro e o poder. Nosso cenário urbano configura como uma “visão maldita da cidade” 

(CARVALHO, 2011, p. 297). Ou seja, espaços que seriam restritos são utilizados por um 

crescimento desordenado da pobreza, ainda nessa linha, na qual a pobreza visualiza com 

opacidade suas chances de uma moradia adequada, grande parte da população tem que se 

contentar com, 
As áreas ambientalmente frágeis - beira de córregos, rios e reservatórios, encostas 
íngremes, mangues”  áreas alagáveis, fundos de vale - que, por essa condição, 
merecem legislação específica e não interessam ao mercado legal, são as que 
"sobram" para a moradia de grande parte da população. As consequências são 
muitas: poluição dos recursos hídricos e dos mananciais, banalização de mortes por 
desmoronamentos, enchentes, epidemias etc (CARVALHO, p. 163) 

 
As áreas mais vulneráveis em termos ambientais “sobraram” para àquelas moradias das 

pessoas mais pobres, e isso, fez com que houvesse uma poluição excessiva dos recursos hídricos 

e consequentemente dos mananciais responsáveis pelo abastecimento de água, complicando mais 

ainda o histórico de doenças inerente à pobreza. 

 

3 DOS CORTIÇOS ÀS FAVELAS 

 

São vários os estudos que se debruçam sobre a temática da “divisão” do solo urbano 

brasileiro. Em se tratando de nascedouro, e em particular da forma como se originou a nossa 

sociedade, um dos autores que nos fornece maior riqueza de detalhes e fidelidade dos fatos é 

Gilberto Freyre, em Sobrados e Mocambos, ele mostra que a pobreza e as condições desumanas 

de moradia estão predestinadas e tem “cor”. Nessa obra, fica clara a divisão do solo no Rio de 

Janeiro: as partes de solo bom, plano e seco, para a aristocracia, enquanto o solo encharcado e de 

relevo acentuado (morros) era o “quinhão” que sobrava para a população pobre, e que essa era em 

sua maioria composta de mestiços, mulatos e negros. 

Nesse caso, nós tínhamos um problema ecológico na divisão do solo urbano oriundo da 

desigualdade. Aos “miseráveis”, cabia a construção de casebres e mocambos no saneamento do 

solo desigual ou encharcado, causando problemas quanto às medidas higiênicas que mais tarde 

seriam traduzidas em doenças, enquanto as melhores áreas, partes que se destinavam à riqueza, 

eram erguidas grandes casas de pedra e de cal. Casas com eira e beira (FREYRE, 2013). 

Após meados do século XIX, o cenário urbano no Brasil tem fortes mudanças em sua 

configuração. O “cheiro” emanado pela revolução industrial na Inglaterra chegara ao país trazendo 

os odores do progresso, e esse avanço dá início há um novo ciclo na história não somente ao níveo 

nacional, mas o fenômeno mais tarde veio a ganhar dimensões planetárias. Esse fato deu origem 
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à construção de cortiços que modificou a paisagem urbana brasileira, essas construções populares 

de baixo custo, eram destinadas pelos seus proprietários para alugues e arrendamentos para 

abrigar a parcela mais pobre da população  (VAZ, 1994). 

As moradias populares (cortiços) nas áreas mais pobres e lamacentas desencadeou uma 

série de doenças com alta taxa de mortalidade entre seus moradores, e esse fato deu origem a uma 

cadeia de restrições a população dessas regiões: 

 
Neste combate às moradias populares insalubres destacaram-se certos agentes 
sociais: por um lado, o Estado, atuando através da restrição à construção de novas 
moradias, da imposição de normas higiênicas e da intervenção direta (fechamento 
de cortiços); por outro, os empresários do nascente setor imobiliário, que 
introduziriam novo padrão de edificação no Rio de Janeiro (VAZ, 1994, p. 584). 

As denúncias de médicos higienistas, engenheiros sanitaristas e a imprensa apontam para 

uma série de irregularidades dessa forma de moradia, a insalubridade nesses locais dá vazão às 

condições desumanas de moradia como irregularidades na distribuição dos espaços internos, pouca 

iluminação, baixa ventilação e falta de instalações sanitárias adequadas. Esses foram fatores que 

contribuíam para a péssima condição de moradia da pobreza que ainda tinha que conviver com a 

promiscuidade e a depravação moral. 

Com o pretexto da deterioração da classe pobre (operária), e das doenças decorrentes da 

falta de higiene e superlotação nos cortiços, o Estado lança um incentivo às construções de vilas 

populares, essas sendo mais higiênicas e com preços acessíveis para patrões e empregados, para 

tal feito, foi lançado uma leva de incentivos a construtores que se dispusessem à edificação do 

projeto “popular”. Com esse intuito, o Estado passa a conceder concessões aos construtores como 

isenção de impostos, direito à desapropriação de prédios e terrenos, e exoneração de taxas 

alfandegárias para a importação de produtos relativos às construções (id). 

Para uma sociedade na qual sua maior fração era composta de escravos recém-libertados, 

e um proletariado que vivia em condições sub-humanas, cujos soldos incapacitavam-os de 

manterem suas próprias capacidades biológicas, arcar com as despesas de uma nova habitação, 

por mais acessível que fosse seu preço, era algo inimaginável. Nesse caso, o problema da 

precarização das moradias não fora equacionado, mas sofrera apenas mudanças “analgésicas” e 

espaciais nos que se refere ao solo urbano: 

 
As novas habitações coletivas — as avenidas — se difundiram nas novas áreas de 

expansão. Mas a higiene e o moderno tinham seu preço: os moradores de cortiços 

não podiam pagar os novos e altos aluguéis, inclusive o das casas subsidiadas. 

Excluíam-se dos benefícios da modernização os seus destinatários específicos. 

Iniciava-se o processo de melhoramento das moradias com substituição dos seus 

moradores (VAZ, 1994, p. 585). 

 

Para enfrentar a resistência por parte de alguns moradores dos cortiços o Estado contou (e 

conta) com o “braço” da legislação, esse se fez de grande eficácia no processo de eliminação 

daquele cenário de pobreza nas áreas mais nobres das cidades brasileiras. As habitações coletivas 

como ficaram conhecidas, chegaram a empunhar alguma aversão frente à legislação, no entanto, 

perderam a “guerra”, pelo fato de lutarem uma batalha desigual na qual seus oponentes eram a 

renovação urbana e a valorização imobiliária. 

O “melhoramento” e o embelezamento das cidades foram em parte responsáveis pelo 

“empurrão” da pobreza em direção às áreas mais desvalorizadas, e até mesmo de proteção 

ambiental, o paradoxo da paisagem urbana do Rio de Janeiro no início do século XX, que foi 

estudado por Vaz (1994), define bem esse cenário: 
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[...] Uma série de melhoramentos foram definidos e sintetizados no programa de 
renovação urbana durante a administração Pereira Passos (1902-1906). A primeira 
grande intervenção do poder público sobre o espaço urbano carioca resultou da 
ação conjunta dos governos municipal e federal e se centrou sobre três pontos: o 
controle sanitário, o urbanístico e o da circulação (Abreu, 1992). As obras de 
saneamento e embelezamento da cidade (ou «bota-abaixo» na linguagem de 
época) eliminaram as condições de habitação popular que havia no centro antigo, 
expulsando grande contingente de moradores. As classes populares se 
dispersaram pelos subúrbios, pelas casas-de-cômodos do entorno imediato e pelas 
favelas, que passaram a fazer parte da imagem urbana carioca num contraponto à 
modernização (p. 586). 

 

As novas imposições legais como exigências técnicas e arquitetônicas no Rio de Janeiro 

impostas pelo poder municipal a partir de 1903, provocaram uma reviravolta nas construções 

suburbanas. A seara de regras atribuídas às edificações mais populares inviabilizava a posse 

dessas pelas pessoas mais carentes. Assim, a pobreza se tornou objeto de exclusão do solo urbano, 

desde os locais mais distantes, até os mais acessíveis em termo financeiros, nesse caso, apenas 

sobrava a alternativa de ocupação aos morros nos quais a aristocracia não habitava. “A 

autoconstrução com materiais precários sobre terrenos de propriedade incerta se difundiu 

rapidamente, e a favela começou a se fazer notar na paisagem da cidade” (Ibid, p. 588). 

Até aqui, temos observado a negligência do Estado em se tratando de regulação para com 

a pobreza carente de uma moradia decente, nossas contradições no que concerne ao setor 

habitacional são gritantes, o jogo de “empurra-empurra” é visto a olho nu, e nesse “toma lá dá cá”, 

(salvam-se os setores mais capitalizados da sociedade). As ações governamentais foram 

relativamente pontuais e “analgésicas” inviabilizando uma solução definitiva para o problema da sub 

moradia nas cidades, muitas vezes, essas ações que agindo de (conluio) com a legislação “legaliza 

o ilegal” quando permite a ocupação de áreas de preservação apenas por não terem valor de 

mercado. A literatura é rica em exemplos que mostram as contradições entre discursos e 

efetividade, uma assimetria por parte do Estado quando vimos: 

 
[...] o impulso dado pelo poder público à autoconstrução nos vazios urbanos durante 
a reforma Passos, decorrente da impossibilidade de permanência das classes 
populares nas tradicionais habitações coletivas e da inviabilidade de outras opções 
formais. Ironicamente, outra forma de incentivo governamental foi através do 
decreto n.° 391 de 1903, que proibia terminantemente não só a construção, como 
qualquer melhoramento, obra ou conserto em cortiços. A construção de «barracões 
toscos» também era proibida, com uma exceção: «[...] salvo nos morros que ainda 
não tiverem habitações [...]» (Ibid, p. 592). 

 
As cidades brasileiras ao longo do tempo se transformaram em um cenário de ambíguo e 

contraditório, o fenômeno da modernização só acentuou a desigualdade social e consequentemente 

a segregação espacial em virtude da pobreza. As favelas ganharam seu espaço definitivamente em 

face da falta de saneamento básico e da “omissão” de políticas públicas eficazes de regulamentação 

urbana. Assim, segue as favelas com seus respectivos moradores, e nesse trajeto, configura-se a 

luta contra sua afirmação necessária, frente às mudanças oriundas de um processo de modernidade 

que não possui em seu vocabulário a palavra inclusão. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O processo que originou as desigualdades no solo urbano brasileiro é histórico, e tem suas 

raízes “fincadas” em nossas disparidades sociais. O trajeto percorrido por autores ligados à temática 

aqui em questão mostra o “caminho tortuoso” daqueles mais desprovidos financeiramente em busca 

de moradias habitáveis. 

Da senzala ao mocambo, e do mocambo à favela, esse foi a linha do mapa na formação da 

paisagem urbana em nossas cidades, por negros, mulatos e brancos pobres. Um Estado omisso e 

clientelista diante do gigante problema da habitação fez nascer, crescer e prevalecer um mercado 

imobiliário com “voz” capaz de calar as discussões ligadas às temáticas da moradia, e nessa queda 

de braço desleal entre mercado imobiliário/pobreza, a vitória era certa para a fração social 

dominante. 

As análises que fizemos às obras aqui apresentadas mostraram um relativo “descaso” com 

a questão da regulamentação do solo urbano. Em termo de leis regulatórias temos em abundância, 

mas os atores responsáveis pela execução da lei têm ouvido mais a “voz” do mercado imobiliário, 

ao mesmo tempo em que adquire a “surdez” quando se trata solucionar com equidade o problema 

da moradia. Assim, o nosso “problema de classe” tem contribuído para a hegemonia das classes 

(média e alta) em se tratando da “partilha” do solo urbano, e essa divisão não é idônea com os mais 

descapitalizados monetariamente. E isso, é o indicativo de que temos um longo caminho pela frente. 
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Resumo: Favelas são partes constituintes do sistema de urbanização brasileira. O crescimento das cidades 

nas últimas décadas foi acompanhado pelo surgimento e aumento da população favelada. Portanto, o 

presente trabalho tem como objetivo discutir o processo de favelização no Município de Campina Grande-PB, 

fazendo uma análise a partir de seu contingente populacional, bem como destacando as desigualdades 

socioespaciais presentes na produção do espaço urbano do Município. Como parte do embasamento teórico-

metodológico para a elaboração desse artigo, trabalha-se com um levantamento bibliográfico: livros, artigos, 

dissertações e publicações sobre o tema. Conclui-se que o número de favelas e de ocupações irregulares é 

considerável e vem progredindo ao longo do tempo, dado que a ausência de uma política urbana competente 

contribui para a permanência das favelas, ocasionando contínuas desigualdades socioespaciais no Município. 

Palavras-chave: Favelização; Desigualdades Socioespaciais; Campina Grande. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As favelas não são apenas áreas marginalizadas que abrigam uma pequena parcela da 

população urbana, mas são o tipo dominante de assentamento humano, representando mais uma 

regra do que uma exceção. Favelas estão crescendo e se tornando cada vez mais feições 

permanentes da paisagem urbana (FILHO, 2013). 

Durante algum tempo, as favelas constituíram partes invisíveis das cidades, ignoradas e 

esquecidas do planejamento urbano. Não sendo representadas nos dados oficiais, nem 

reconhecidas pelas autoridades governamentais.  

Assim, nota-se que são diversificados os desafios impostos à gestão urbana, entre eles as 

conseqüências trazidas pela urbanização sem qualquer tipo de planejamento, expressas na 

carência de equipamentos urbanos e na ineficiência dos serviços públicos, agravadas pelas 

desigualdades quanto ao uso e à ocupação do solo e pela precariedade das condições 

habitacionais, como as favelas e os loteamentos clandestinos. 

O Município de Campina Grande concebeu uma parcela pobre da população no seu espaço 

urbano, à medida que este começou a se urbanizar. Dentro desse contexto, entender o processo 

de favelização nesta cidade é um grande desafio, na medida em que essas permanências 

constituem na cidade uma notável segregação. 

Partindo dessa perspectiva, o presente estudo traz uma abordagem conceitual a cerca dos 

aspectos conceituais de favela na concepção de alguns autores, diferenciando-a de ocupações 
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irregulares. Além disso, objetiva-se, com este trabalho demonstrar o processo de favelização de 

Campina Grande fazendo uma análise a partir de seu contingente populacional. Entretanto, 

buscaram-se expressar as desigualdades socioespacias presentes no município em estudo. 

 

2  ASPECTOS CONCEITUAIS DE FAVELA 

 

Desde o final do século XIX, o processo de favelização ocorre concomitantemente atrelado 

com o processo de urbanização brasileira tornando-se produção característica de nossas cidades, 

primeiramente das metrópoles e, em seguida expandindo-se para as cidades médias. 

Maia et al. (2013) conceituam as favelas como habitações de baixa qualidade, localizadas 

em áreas de risco como morros, mangues e encostas, ou longe dos centros das cidades. Sendo 

caracterizadas desde sua origem por irregularidade da propriedade da terra e a ausência de 

infraestrutura urbana. 

Para Santos (apud Maia et al. 2013) as favelas são construídas em terrenos inadequados 

para a construção, de pouco valor e são encontradas em áreas periféricas, afastadas do centro de 

aglomeração, mesmo existindo agrupamentos mais antigos presentes no centro da cidade. 

Alguns outros termos surgiram para designar o conjunto de habitações construídas em 

espaços onde o morador tem a posse e não a propriedade do terreno ocupado, entre eles: 

comunidade, habitação subnormal, morro, cidade ilegal, ocupação irregular e periferia (MAIA et al., 

2013). 

O IBGE (2010) utiliza o conceito de aglomeração subnormal para se referir as favelas, de 

acordo com o órgão o aglomerado subnormal é um conjunto formado por 51 ou mais unidades 

habitacionais caracterizadas por ausência de titulo de propriedade, pela irregularidade de vias de 

circulação e do tamanho e forma dos lotes ou carência de serviços públicos essenciais tais como : 

coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água , energia elétrica e iluminação pública.  

A existência desses aglomerados está relacionada com a especulação imobiliária e fundiária 

e ao decorrente espraiamento territorial da malha urbana, a carência de infraestruturas as mais 

diversas, incluindo de transporte e, finalmente a periferização da população. Diante disso, aparecem 

como uma resposta de uma parcela da população à necessidade de moradia, e que irá habitar 

espaços menos valorizados pelo setor imobiliário e fundiário dispersos pela malha urbana. 

Ainda nessa discussão, Maia et al. (2013) leva em consideração o conceito do IBGE, mas 

faz inúmeras críticas a esse órgão, concordando com Maricato (2001)  que afirma que o critério de 

classificação utilizado pelo órgão não é rígido, pois deixa de considerar um número expressivo de 

núcleos com menos de 50 unidades habitacionais. 

Conforme Maia et al. (2013) a simples constatação das características externas e da 

presença ou não de infraestutura não é suficiente para identificar e tipificar áreas precárias das 

cidades , servindo muitas vezes para que organismos institucionais neguem a existência de favelas.  

Segundo Maricato (2000,) as favelas são definidas pela ilegalidade da relação do morador 

com a terra, ou seja, são áreas invadidas. Para a autora são utilizadas em diversas regiões do Brasil 

outras denominações para definir o que chamamos de favela, entretanto a autora se detém apenas 

em duas. Em Goiânia favela é denominada “áreas de posse” e em Porto Alegre “vilas. Ela destaca 

ainda que os movimentos sociais que lutam pela moradia recusam o termo invasão e assumem o 

termo ocupação. 
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Corroborando com as idéias de Maricato (2000), Maia et al.(2013, p.123) diferencia o 

conceito de favela de ocupações: 

 

As favelas são produzidas a partir da ação individual, em que famílias vão aos 

poucos construindo as suas residências, em áreas públicas ou privadas, mediante 

a ocupação irregular de terras. Já as ocupações propriamente ditas se dão a partir 

de uma decisão coletiva, com planejamento da ação de forma conjunta, também em 

áreas públicas ou privadas. 

 

Além disso, Maia et al. (2013) também destaca que além das favelas e das ocupações 

irregulares existe outra forma de habitação: os loteamentos clandestinos, que são provenientes da 

má distribuição de renda e da ausência de um direcionamento sobre a ocupação e a expansão da 

cidade, particularmente com relação ao parcelamento do solo. Observa-se que, tanto as favelas 

quanto as ocupações são caracterizadas pela irregularidade fundiária e pela maneira como a 

habitação é construída, a autoconstrução38. 

Segundo Rolnik (2013) embora as favelas como as casas populares autoconstruidas na 

periferia se encontrem no mesmo vasto campo da irregularidade, construir sem licença é hoje 

considerado muito menos ilícito do que morar em favelas. Conforme a autora, a favela além de ter 

seu espaço organizado de forma particular e não enquadrada nas previsões da lei, ela é uma forma 

de apropriação do território baseada unicamente no critério da utilização, e não em qualquer 

aquisição registrada. 

De acordo com o Observatório de favelas (2009, p.22), a definição de favela não deve ser 

construída em torno do que ela não possui em relação ao modelo dominante de cidade.  

 

Elas [favelas] devem, portanto ser reconhecidas em sua especificidade sócio-
territorial e servirem de referência para a elaboração de políticas públicas 
apropriadas a esses territórios. Esse reconhecimento vem sendo feito em parte, pelo 
Estatuto da Cidade que define as favelas como áreas de especial interesse, que 
necessitam de uma regulação própria baseada em sua materialidade historicamente 
dada.  

 

O Observatório de Favelas (2009) considera ainda que as favelas sejam constituintes da 

cidade, caracterizadas, em parte ou em sua totalidade, por algumas referências, entre elas: 

insuficiência histórica de investimento do Estado e do mercado formal, principalmente o imobiliário, 

financeiro e de serviços; forte estigmatizaçao sócio-espacial, especialmente inferida por moradores 

de outras áreas da cidade; indicadores educacionais, econômicos e ambientais abaixo da média do 

conjunto da cidade; entre outras.  

Nesta perspectiva, o Observatório de Favelas define o conceito de favela com base em 4 

perfis, abrigando a complexidade e a diversidade desse território no espaço urbano contemporâneo, 

os perfis são: 

1) Perfil sociopolítico: a favela é um território onde a incompletude de políticas e de ações do Estado 

se fazem historicamente recorrentes; 

2) Perfil socioeconômico: a favela é um território onde os investimentos do mercado formal são 

precários, principalmente o imobiliário, o financeiro e o de serviços;  

                                                             
38 Conceito abordado por Maricato (1982) onde os moradores assumem a produção de sua própria moradia. 
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3) Perfil sócio-urbanístico: a favela é um território de edificações predominantemente caracterizadas 

pela autoconstrução, sem obediência aos padrões urbanos normativos do Estado; 

4) Perfil sociocultural: a favela é um território de expressiva presença de negros (pardos e pretos) e 

descendentes de indígenas, de acordo com região brasileira, configurando identidades plurais no 

plano da existência material e simbólica.  

Perante a diversidade da definição da conceituação das favelas constata-se que as favelas 

são constituídas de aglomerações de habitações precárias localizadas na periferia que se 

encontram fora dos padrões urbanísticos, pois são ocupadas espontaneamente por pessoas pobres 

sem condições de adquirir uma casa própria e não possuem serviços públicos (saneamento básico, 

coleta de lixo, abastecimento de água, energia, etc.).  

Ademais, analisa-se que em quase todas as definições, a ilegalidade na ocupação das terras 

foi considerada como característica das favelas tornando-a diferente de alguns tipos de habitação 

popular como os loteamentos clandestinos, os conjuntos habitacionais e bairros populares. 

 

3  O PROCESSO DE FAVELIZAÇÃO EM CAMPINA GRANDE - PB  

 

A cidade de Campina Grande é uma cidade média inserida no Semiárido Nordestino, está 

localizada no Estado da Paraíba a 130 km da capital, João Pessoa. Durante o período que se 

estende da década de 1970 ao início da década de 1980, o município apresentou um aumento 

expressivo no número das favelas, passando de 03 para 17, esse aumento está relacionado ao 

período de cinco anos da seca do Nordeste, bem como da intensificação do êxodo rural na época. 

Foi nesse período de forte migração e possível favelização em outras áreas da cidade que o 

Governo Federal, em conjunto com a administração municipal, implantou dois grandes projetos na 

área de urbanização de Campina Grande.  

O primeiro projeto foi o Programa Cidades de Porte Médio (PCPM), e o segundo, o Projeto 

Comunidade Urbana para Renovação Acelerada (CURA). O projeto CURA tinha preocupações mais 

de ordem urbanística. Como o crescimento e expansão da malha urbana de Campina Grande se 

deram de forma espontânea e aleatória, o projeto se propunha orientar a expansão da cidade e 

incentivar a ocupação dos vazios. Desse modo, o aumento do número de favelas estaria associado 

ao êxodo rural, ao crescimento populacional e à pobreza. Conforme Tabela, abaixo: 
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Tabela 1 - Evolução Populacional de Campina Grande entre os anos 1970-2010. 

 

Anos 

 

População urbana 

 

População rural 

 

Total 

1970 167.335 27.968 195.303 

1980 228.182 19.645 247.827 

1991 307.468 18.839 326.307 

2000 337.484 17.847 355.331 

2010 367.209 18.004 385.213 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. 

 

Observa-se na Tabela 1, que nas décadas 1970 e 1980 o aumento populacional foi de 

52.524 habitantes, podemos denotar que o segundo período, entre as décadas 1980 e 1991 

apresentam um acréscimo de 78.480 habitantes e no último período analisado, entre 1991 e 2000, 

há um declínio no ritmo do aumento populacional, totalizando em 29.024 habitantes. Este declínio 

acontece devido em grande parte pela centralidade exercida pela cidade de João Pessoa, capital 

do Estado, efeito das políticas nacionais que privilegiaram as capitais do Estado desde a década de 

1970.  

A redução da população rural municipal no período analisado também demonstra o processo 

de urbanização. Apesar de que, desde a década de 1970, Campina Grande se apresente como um 

Município com população predominantemente urbana, esta característica intensifica-se em 2010, 

quando a população rural revela apenas 5% do total dos seus habitantes e a urbana passa a somar 

95% dessa população.  

Com efeito, o crescimento populacional de Campina Grande se dá principalmente pela forte 

migração campo para cidade, motivado pelas alterações das relações de trabalho no campo, 

inicialmente no cultivo da cana-de-açúcar e posteriormente nas outras áreas de outros cultivos e 

também da pecuária e que implicam na expulsão do homem do campo. 

Estudos realizados por Maia (2010) identificaram em Campina Grande três formas de 

produção de habitação precária: os loteamentos irregulares, as ocupações e as favelas. Uma 

precarização diferenciada, entretanto tendo em comum a irregularidade imobiliária. 

Na atualidade, a situação habitacional em Campina Grande, segundo o IBGE, não distingue muito 

da analisada nos anos 1980. Ao longo do tempo, a condição da habitação ficou ainda mais precária. 

De acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE, em 2010 o município foi dividido em 488 

setores censitários. Sendo 37 classificados como Setores Especiais de Aglomerado Subnormal 

(SEAS) dentre eles 18 são pertencentes a assentamentos informais: Araxá, Broto Motel, 

Catingueira, Centenário, CSU, Estação Velha, Jardim Continental, Linha Férrea, Malvinas, Nova 

Brasília, Pedregal, Priquito, Ramadinha II, Riacho de Bodocongó, Serrotão, Tambor, Três Irmãos e 

Vila Teimosa, onde 7.945 dos domicílios particulares são ocupados em aglomerados subnormais, 

abrigando uma média de 3,66 moradores por domicílio, em sua maioria vivendo com mais de ¼ a 

½ de salário mínimo. Estes dados demonstram o motivo pelo qual as pessoas habitam nas favelas, 

ou seja, por falta de condições de adquirirem uma moradia ou pagarem um aluguel de modo regular, 

só resta a opção em comprar ou montar um barraco ou ainda autoconstruir suas moradias em áreas 

precárias.  
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Observando os dados do Gráfico 1 a seguir, observa-se que em 2010 na Paraíba segundo 

o IBGE, existiam 90 aglomerados subnormais, sendo Campina Grande a segunda cidade do Estado 

com maior número de aglomerados subnormais presentes entre os municípios, só perdendo o posto 

para a capital João Pessoa, uma vez que, ao longo do tempo o Município passou a ser a porta de 

saída dos migrantes fugindo da seca em busca de melhores condições de vida exigida pelo padrão 

de vida urbano. 

 

Gráfico 1 – Municípios da Paraíba que possuem aglomerados subnormais. 

 

Fonte: IBGE (Censo Demográfico 2010). 

 

Conforme Maricato (1982 apud Maia, 2013) na edificação da favela, observa-se a ausência 

do Estado e o total esforço da população pobre e trabalhadora, que para se manter na cidade apela 

para a autoconstrução para resolver o problema da falta de habitação. 

Com a falta de acesso ao mercado formal de produção da casa própria, ora por meio de 

financiamentos públicos ou privados, grande parte da população se subordina as estratégias da 

informalidade, adquirindo lotes em terrenos sem infraestrutura e espaços destinados a 

equipamentos públicos (MAIA et al., 2013).  

Desse modo, constata-se em Campina Grande um agravamento da precariedade da 

condição habitacional, apesar das políticas públicas direcionadas à instalação de alguns 

equipamentos urbanos tais como calçamento, saneamento, abastecimento d’água e energia 

elétrica. Nesse sentido, as favelas, ocupações e loteamentos irregulares constituem formas de 

habitar no Município que revelam diversas contradições sociais. 

Em vista disso, compreendemos que os problemas habitacionais estão relacionados a 

diversos fatores como o crescimento da população, o aumento das migrações do campo para a 

cidade e o aumento do preço do solo urbano. No entanto, principalmente a questão da moradia está 

inclusa no contexto geral da estrutura da sociedade capitalista, configurando-se numa das grandes 

necessidades das classes populares, as quais se encontram privadas de determinados serviços 

públicos considerados essenciais para a sobrevivência e para a permanência no espaço urbano.  

No tocante à cidade de Campina Grande, a produção do espaço do urbano acontece de 

maneira desigual, visto que os setores detentores das forças produtivas articuladas ao Estado 

produz uma cidade com desigualdades socioespaciais e segregada, onde as elites habitam em 

áreas centrais e privilegiadas usufruindo dos serviços públicos e as populações pobres são 
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afastadas para áreas marginais e precárias. Como a população pobre não tem condições de 

comprar uma casa, nem terreno para construir, acabam sendo forçadas a habitar áreas distantes 

do centro das cidades, isto é, a camada pobre da sociedade é expulsa pelos donos do solo urbano, 

bem como do capital. 

 

4  DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS: O DIREITO À CIDADE 

 

As desigualdades socioespaciais expressam a negação do direito à cidade39, são 

expressões do processo de urbanização capitalista, um produto da reprodução ampliada do capital 

que se perpetua como condição de permanência da desigualdade social. A luta pelo direito à cidade 

demonstra os problemas e dificuldades da maioria. Em consonância a essa condição de 

permanência da desigualdade e do ideário dominante, almeja-se que o espaço segregado, condição 

de permanência na mesma situação de vida, se transforme em condição de mudança 

(RODRIGUES, 2007). 

Dentro desse contexto, Rodrigues (2007) ainda afirma que as favelas e as ocupações 

coletivas de terra representam, na ótica do capitalismo e do Estado capitalista, a ilegalidade 

urbanística e jurídica, ou seja, desobedecem às regras e normas de parcelamento do solo urbano 

e da propriedade da terra.  

Souza (2010) acentua que não basta produzir habitações populares em padrões compatíveis 

com as necessidades da população, é necessário favorecer o acesso à moradia, ou melhor, o direito 

à cidade no seu sentido mais amplo.  

Corroborando com as idéias propostas por Souza (2010), Maia et al. (2013) afirmam que  o 

espaço urbano é uma construção coletiva, logo, o conjunto da sociedade tem direito à cidade.  

Conforme os autores essas desigualdades existentes são verificadas nas análises sobre a 

contradição na produção do espaço urbano que definem a existência de uma cidade legal e outra 

cidade ilegal.  

Partindo desse pressuposto, Maricato (2000) demonstra em seus estudos que a cidade ilegal 

não se distingue unicamente na produção de favelas e de loteamentos clandestinos, mas também 

na construção de condomínios fechados e na invasão de terras públicas por grandes 

estabelecimentos ou mesmo por residências de alto padrão. “Para esta cidade ilegal não há planos, 

nem ordem. Aliás, ela não é conhecida em suas dimensões e características. Trata-se de um lugar 

fora das idéias que não é incluso no planejamento das cidades” (MARICATO, 2000, p.122). A cidade 

é produzida de forma fragmentada e com espaços residenciais segregados. Para a autora o 

planejamento urbano desenvolvido no modelo do capitalismo simboliza as idéias fora do lugar se 

aplicando a uma parcela da sociedade reafirmando e reproduzindo desigualdades e privilégios, pois 

são executadas em áreas exclusivas onde várias partes das cidades são caracterizadas como 

lugares fora das idéias.  

Nesse sentido, Maia et al. (2013) expressam que em a falta de acesso à moradia nos centros 

das cidades, levam as populações pobres a ocupar as áreas mais distantes, formando aglomerados 

subnormais , onde a ausência de infraestrutura é um elemento agravante no processo de 

reprodução da força de trabalho. 

                                                             
39 Conceito que expressa um direito de não exclusão da sociedade urbana das qualidades e benefícios da 
vida urbana. Foi adotado por Henri Lefebvre em 1968 em sua obra O direito à cidade. 

http://bit.ly/19IibxA
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Harvey (apud Rocha, 2011) afirma que o direito à cidade deve ser um direito em que 

satisfaça as necessidades humanas e não apenas as necessidades do consumo, pois na medida 

em que aumenta o consumo no espaço urbano a cidade passa a ser cada vez mais cara em todos 

os aspectos. Em especial, no caso Brasil, onde essa condição social leva ao surgimento das favelas 

e guetos urbanizados, mas não incorporados ao espaço urbano formal. 

Dentro desse contexto, Rocha (2011) destaca que o padrão de moradia, especialmente as 

moradias das áreas de ocupação, reflete em um processo de segregação e discriminação no 

espaço urbano advindo de fatores econômicos sociais e culturais, tais como a renda familiar, as 

políticas educacionais, as políticas habitacionais a especulação imobiliária entre outros. 

Lima (2010) em seus estudos corrobora com o pensamento de Maricato (2003) 

reconhecendo que o surgimento das áreas de favela está associado à própria lógica do modo de 

produção capitalista, que maximiza os lucros e explora a mais-valia ao extremo. 

Nessa lógica, denota-se que a busca capitalista para expansão dos lucros acaba 

promovendo o surgimento da desigualdade socioespacial, uma vez que, para existirem os 

ricos é necessário que existam os pobres. Em particular, os excluídos urbanos, organizam-

se de sua maneira, uma forma única de morar que, no Brasil, foi dada como favela. 

Trazendo esse contexto para Campina Grande, denotamos as desigualdades existentes na 

cidade. Mesmo havendo políticas habitacionais para redução da precariedade no município e alguns 

projetos em execução, é visível que as favelas ainda continuam permanecendo na paisagem urbana 

da cidade, pois os conjuntos habitacionais construídos para removerem parte dessa população para 

outras áreas são construídos em lugares afastados do centro, deixando de oferecer serviços e 

infraestrutura a essa população, gerando dessa forma conflitos socioespaciais. Se de um lado 

existem as favelas, as ocupações e os loteamentos clandestinos, de outro lado existem os 

condomínios fechados. Portanto, se o conjunto da sociedade tem “direito à cidade”, mas apenas 

uma parte da população tem acesso à infraestrutura, aos equipamentos urbanos e aos serviços 

públicos urbanos, ou seja, há certa contradição, pois ao mesmo tempo em que tem o direito à 

cidade, este é negado expressando as desigualdades socioespaciais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade de Campina Grande reflete grandes desigualdades socioespaciais, produzindo 

uma cidade fragmentada bem como segregada, ora pela construção de condomínios horizontais, 

ora pela produção de ocupações precárias onde vivem pessoas em condições de pobreza extrema. 

Traços dessa cidade média que produz grandes desigualdades sociais. 

No Município o número de favelas e de ocupações irregulares é considerável, gerando 

permanências ao longo do processo de urbanização da cidade. Isso ocorre pela ausência de uma 

política urbana competente que elimine grande parte das desigualdades socioespaciais existentes 

na habitação. Ou seja, denota-se falhas no planejamento da cidade, pois não basta produzir 

habitações populares para suprir as  necessidades da população, uma vez que esta permanece 

privada de bens e serviços públicos urbanos tendo que viver em situação de risco. Ademais, é 

preciso também oferecer, o acesso à moradia, aliás, promover o direito à cidade.  

Dessa forma, conclui-se que apesar de haver medidas de intervenção para remover ou 

reorganizar as habitações precárias que vivem essa parcela da população do município, as 

desigualdades socioespaciais ainda se mostram presentes em Campina Grande. 
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Resumo: Nas últimas décadas, a produção do espaço urbano de Campina Grande, cidade 

localizada no semiárido paraibano, acompanhou as transformações e tendências dos grandes centros 

brasileiros. O desenvolvimento local que possibilitou a vinda de grandes grupos de empresas e instituições 

para a cidade fez crescer o adensamento populacional na área urbana acompanhado pelo crescimento da 

ocupação desigual na cidade. Este trabalho apresenta uma análise crítica baseada nos estudos bibliográficos 

e históricos do cenário urbano de Campina Grande a partir da década de 2000, objetivando compreender 

quais são os agentes atuantes por trás da formação das novas espacialidades, bem como a relação entre 

desenvolvimento local e ocupação desigual.  A análise foi desenvolvida em três momentos: i) contextualização 

histórica da ocupação das áreas urbanas na perspectiva regional e local, além das características do modelo 

de desenvolvimento implantado na cidade, que fomentou processos como a periferização e a segregação 

socioespacial; ii) análise do desenvolvimento local e dos impasses espaciais gerados por ele na organização 

do território de Campina Grande; iii) avaliação da produção do espaço urbano mediada pelas relações com o 

mercado imobiliário. As considerações finais chamam atenção para os perigos da “mercantilização” da terra 

no processo de ocupação urbana, como também para suas consequências na cidade estudada. 

Palavras-chave: Desenvolvimento local; ocupação desigual; espaço urbano; Campina Grande. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 O contexto histórico que caracterizou a migração de retorno à região Nordeste após o 

processo de desconcentração industrial no Brasil, iniciado na década de 1960 e continuado nas 

décadas seguintes, somado a cultura de concentração de terras, remanescente das práticas locais 

de coronelismo, fez com que diversas cidades desta região tivessem sua malha urbana ocupada de 

forma desigual e, em muitos casos, excludente. Em Campina Grande, cidade localizada no agreste 

do semiárido paraibano, aspectos próprios do processo de produção do espaço urbano aliado ao 

fomento do desenvolvimento local, trouxe consequências que contribuíram para a fragmentação 

socioespacial do município. 

 A chegada de grandes empresas à Campina Grande a partir dos anos 2000, como é o caso 

do grupo Carrefour, do grupo Pão de Açúcar, das concessionárias Honda, Citröen e Hyundai, das 

lojas Americanas e C&A, além das empresas fixadas no reconhecido polo tecnológico da 

Universidade Federal de Campina Grande e da vinda de inúmeras instituições particulares de 

mailto:marianaandr@gmail.com
mailto:abraaobcosta@gmail.com
mailto:jacsocurbana@gmail.com
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ensino superior, fez elevar o contingente populacional que se estabeleceu na malha urbana em 

busca de melhores condições de trabalho, estudo, qualidade de vida e habitabilidade, acarretando, 

entretanto, em impasses no planejamento espacial desta cidade. 

  Neste sentido, justificado pela questão do desenvolvimento local agregado às mudanças 

urbanísticas que ocorreram a partir da década de 2000, e fazendo uso de uma fundamentação 

teórica que parte de uma metodologia de estudos bibliográficos e históricos que tratam da temática 

proposta, este trabalho tem como objetivo fazer uma análise crítica do desenvolvimento de Campina 

Grande, buscando explicitar a relação entre este avanço local e o crescimento da ocupação desigual 

no solo urbano. 

 O trabalho está estruturado em três seções, acrescidas desta introdução (seção 1) e das 

considerações finais (seção 5), como segue: 

 A seção 2 diz respeito ao início da fundamentação teórica, na qual é abordada a 

contextualização histórica da ocupação das áreas urbanas em uma perspectiva regional e local, 

além das características do modelo de desenvolvimento implantado na cidade, que contribuiu para 

fomentar processos de periferização e de segregação socioespacial. Analisa, também, como 

aconteceu a ocupação da malha urbana e a apropriação do solo na cidade. 

A seção 3 apresenta a cidade de Campina Grande, analisando o desenvolvimento local e os 

impasses socioespaciais gerados por este desenvolvimento na organização territorial do espaço 

urbano do Município. 

 A seção 4 baseia-se na avaliação da produção do espaço urbano mediada pelas relações 

com o mercado imobiliário e os processos de ocupação da cidade, que cresceu e foi ocupada de 

forma heterogênea e assimétrica.  

 As considerações finais as quais chegamos mostram a importância que deve ser dada à 

relação entre desenvolvimento, território e formação de novas espacialidades a partir do 

reconhecimento de uma cidade moldada sob práticas capitalistas e, consequentemente, desiguais. 

Instrumentos de planejamento urbano, como o Plano Diretor e as leis que regulam o uso e a 

ocupação do solo urbano, têm, portanto, fundamental importância na discussão local sobre a função 

social da cidade. 

 Este trabalho pode embasar estudos complementares a respeito da relação entre o 

desenvolvimento local e a expansão da ocupação desigual em Campina Grande, de modo que 

possamos evitar a fragmentação na produção do espaço urbano, ao desconsiderar a influência que 

o desenvolvimento local traz para o Município. 

 

2 A CIDADE E A SOCIEDADE URBANA: OCUPAÇÃO E SEGREGAÇÃO 

 

 Entendidas como uma das primeiras formas de organização espacial, as áreas urbanas 

começaram a se formar impulsionadas por fatores como proximidade com os rios, solo frutífero e 

possibilidade de desenvolvimento. A formação dos primeiros espaços urbanos, que carregavam a 

alcunha de povoados, datam de aproximadamente 9000 a.C., e partiram da busca por melhores 

condições básicas de vida para os habitantes. No viés jurídico, compreende-se que os povoados 

evoluíram para a nomenclatura de cidade que, segundo o dicionário da Língua Portuguesa (2003-

2006), diz respeito ao meio geográfico e social caracterizado pela concentração populacional que 

cria uma rede orgânica de troca de serviços, sejam eles administrativos, comerciais, profissionais, 

educacionais ou culturais. 
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 Organizadas nestes espaços, as sociedades urbanas cresceram ao longo dos séculos e 

adensaram-se em torno de lógicas mercadológicas e estruturais próprias de cada localidade. No 

Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais e diferentes povos colonizadores, a 

formação das cidades seguiu uma lógica que partiu da colonização litorânea e ainda repercute até 

os dias atuais, com as noções de polos desenvolvidos e cidades do “interior”. Neste sentido, 

Holanda (2016, p. 113) destaca que “para muitas nações conquistadoras, a construção de cidades 

foi o mais decisivo instrumento de dominação que conheceram”, sendo essa referida conquista da 

terra tida como um instrumento de poder, autoridade e prestígio. 

 Acrescidas de relativa importância após o período do desenvolvimento industrial, as cidades 

brasileiras de médio e grande porte passaram por modificações socioespaciais em um curto período 

de tempo, o que fez evidenciar assimetrias entre as regiões mais ricas do país e as mais pobres.  

 No Nordeste, a desconcentração industrial brasileira, somada as intervenções 

desenvolvimentistas e a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

como fomentadora deste processo de desenvolvimento, acarretou no crescimento da migração de 

retorno para a região após a década de 1960 e, consequentemente, no adensamento populacional 

nas áreas urbanas. 

 O processo de ocupação das áreas urbanas não ocorreu de maneira homogênea e justa nas 

cidades brasileiras e, por conseguinte, nas nordestinas. A produção capitalista que reproduziu o 

desenvolvimento nesta região somou-se a cultura remanescente das práticas coronelistas e 

oligárquicas e ajudou a formar uma sociedade urbana que, em busca de melhores condições de 

vida e habitabilidade, se deparava com cidades fragmentadas pelo modo de vida capitalista 

frequentemente adotado. Sobre esta fragmentação, Pontes (2006) pondera que: 

 

A organização espacial do Estado brasileiro nos últimos 30 anos, e em particular do 

seu espaço urbano, é o reflexo de um modelo de desenvolvimento definido no 

âmbito do capital que, em função de sua melhor reprodução, privilegiou 

determinados pontos do espaço geográfico como objeto de investimento. (PONTES, 

2006, p. 327). 

 

 Como consequência deste modelo, de maneira geral, as urbes tiveram sua malha urbana 

ocupada de forma não-planejada, desigual e, em muitos casos, excludente. O direito à cidade, 

discutido por Henri Lefebvre (2015) no tangente à função social da cidade e da propriedade, foi 

suprimido pela lógica capitalista vigente no modo de se produzir a cidade, mesmo que estudos já 

apontassem para os possíveis impasses que seriam gerados na adoção deste modelo, como 

consequências sociais resultantes da segregação e a distinção do espaço urbano ocupado de 

acordo com a classe social da população. 

 Em Campina Grande, cidade localizada no semiárido da Paraíba e foco deste trabalho, a 

ocupação da malha urbana ocorreu de forma concêntrica, espraiada e espontânea, fatores estes 

que levaram a uma apropriação do solo, em sua maioria, desigual e não-planejada. Como pontua 

Maia (2013, p. 119) a este respeito, “o processo de urbanização de Campina Grande traduz-se pela 

expansão, que dá-se de forma fragmentada. Como resultado, surgiram espaço distintos, os 

aglomerados subnormais e ocupações [...] e os novos modelos de valorização imobiliária” que 

permanecem até hoje fortemente influenciados pela lógica do mercado local. Sobre estes dois 

processos, vale a pena destacar o processo de periferização e o processo de autossegregação, 

ambos possíveis de serem identificados no Município de Campina Grande. 
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 Em relação ao primeiro processo, é possível vinculá-lo às dinâmicas de mercado existentes 

na cidade, de modo que a valorização dos terrenos mais próximos ao centro acarretou na expulsão 

das classes sociais mais baixas para a região periférica. Esta área, ao longo dos anos, foi sendo 

ocupada de forma não-planejada por uma população que se servia da autoconstrução de sua 

moradia e onde, em alguns casos, não estava servida pela infraestrutura oferecida para parte da 

cidade. Este fenômeno acarretou no processo de favelização em Campina Grande, que se tornou 

expressivo entre os anos de 1970 e 1980, saltando de três para dezessete favelas (MELO, 1985) 

fruto das crises econômica, social e política, somadas ao êxodo rural na região. Sobre isto, Maia 

(2013) acrescenta que: 

 

O aumento do número de habitações precárias e/ou irregulares está associado ao 

crescimento significativo do contingente populacional que passa a habitar a cidade, 

somado à pobreza, à concentração de renda e à ausência de políticas que 

conduzam a uma reforma urbana. (MAIA, 2013, p. 125). 

 

 Entrelaçado com este processo de ocupação espacial fragmentado em Campina Grande e 

observando as descontinuidades do Estado no tangente à gestão e ao planejamento, torna-se 

possível a constatação de eixos nos quais a especulação imobiliária atua fortemente, constituindo 

os bairros onde residem as camadas média e alta da população, como o Mirante, Alto Branco e 

Nações. Uma parcela destas camadas busca ainda um padrão de vida “longe do perigo”, das 

interações indesejadas, da heterogenidade e da imprevisibilidade das ruas. Estabelecem-se, assim, 

os condomínios fechados, criticamente entendidos como a parcela autossegregada da população. 

 É possível depreender que o processo de urbanização em Campina Grande foi desigual, 

deixando evidente as contradições socioespaciais ao passar dos anos. Deste modo, a sociedade 

urbana cresce de forma segregada e fragmentada, reproduzindo padrões urbanos e sociais que se 

expandem de forma excludente e revelando as assimetria no território municipal. As disparidades 

sociais que, por um lado, representam domínio e acesso à cidade, por outro, acarretam em 

segregação e afastamento de bens que deveriam ser de todos. Faz-se necessário, portanto, 

compreender de onde partem tais desequilíbrios para poder explicar a formação da espacialidade 

urbana que se estabeleceu em Campina Grande. 

 

3 DESENVOLVIMENTO LOCAL: POSSIBILIDADES E IMPASSES 

 

3.1 Desenvolvimento local de Campina Grande (PB): características e problemas 

  

Apesar de termos ciência que o desenvolvimento não possui apenas um conceito limitado a ser 

aceito em sua amplitude e multidimensionalidade, Sachs (2008, p. 25) ratifica que ele possui um 

caráter fugidio quanto a caracterização de sua ideia, sendo “difícil de se definir, porém fácil de se 

reconhecer”. Diante deste reconhecimento, ousamos afirmar que a cidade de Campina Grande se 

destaca pelo seu desenvolvimento, economia e dinâmica de crescimento. Localizada em um ponto 

estratégico da região, o processo de urbanização iniciou-se através de atividades comerciais e, ao 

longo das décadas, o município pôde ser classificado como centro submetropolitano em face da 

implantação de importantes serviços. 
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A este respeito, como pondera Pontes (2006, p. 336), os serviços oferecidos foram, 

sobretudo, “os logísticos, de informação, de comunicação, de transporte, de educação e de turismo. 

Apareceram, então, como alternativa de moradia, por oferecerem melhores condições e qualidade 

de vida em relação as áreas metropolitanas”. Este desenvolvimento, em Campina Grande, 

acarretou portanto no aumento populacional residente na área urbana, principalmente entre as 

décadas de 1940 e 1960, como observamos no quadro (quadro 1) que segue. 

 

Quadro 1 - Aumento da população de Campina Grande 1940 – 2010 

População de 

Campina 

Grande - Ano 

População 

Urbana 

Aumento 

em relação 

ao anterior 

População 

Rural 

Total da 

população 

2010 367.209 29.725 18.004 385.213 

2000 337.484 30.016 17.847 355.331 

1991 307.468 79.286 18.839 326.307 

1980 228.182 60.847 19.645 247.827 

1970 167.335 51.109 27.968 195.303 

1960 116.226 - - 207.44540 

1940 - - - 33.800 

Fonte: IBGE, Censo demográfico; SOUZA (2011) 
 

 Apesar do predomínio do setor terciário da economia e com a chegada, a partir dos anos 

2000, de grandes grupos, como é o caso do grupo Carrefour, do grupo Pão de Açúcar, das 

concessionárias Honda, Citröen e Hyundai, das lojas Americanas e C&A, que vieram a somar com 

as indústrias existentes na cidade, o processo de modernização de Campina Grande abarcou 

também uma “série de demandas sociais e espaciais para por causa do crescimento populacional”, 

como pontua Souza (2011) ao falar sobre a questão da moradia e do trabalho. 

Mesmo agrupando, desde o início de sua história, atividades ligadas ao comércio e nunca 

deixando de atrair investimentos para o seu mercado, fazendo ser considerada como um 

tecnopólo por causa das transformações ocorridas no processo produtivo modernizante, não é 

possível ignorar os problemas que este processo de desenvolvimento trouxe para o município, 

somados com as gestões governamentais que pouco fizeram para corrigir as disparidades sociais 

e a precarização eminente das condições de habitabilidade de uma parcela considerável da 

sociedade urbana. 

 Deste modo, observa-se que a capacidade de atrair investidores e ter processos 

modernizantes e desenvolvimentistas ao longo das décadas, os problemas decorrentes do aumento 

populacional, no tangente à organização territorial, fomentam a ideia de uma cidade com ocupações 

desiguais e socialmente assimétrica. O processo de urbanização ligado ao de desenvolvimento 

econômico do Município culminou em impasses espaciais, como veremos. 

 

  

                                                             
40 Os distritos de Fagundes, Queimadas, Lagoa Seca e São José da Mata ainda eram englobados pelo 
município de Campina Grande nesta época. 
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3.2 Impasses do desenvolvimento na organização territorial de Campina Grande (PB) 

 

 Com a globalização e o processo de urbanização em ritmo acelerado após os anos 1980, 

em Campina Grande, os problemas urbanos se aprofundaram, tais quais a desigualdade, a 

violência, a exclusão social e a pobreza, somados à escassez de moradia, que foi o principal pivô 

destes problemas no tangente ao estudo espacial da cidade. O município passou a representar um 

dos principais instrumentos de desigualdade sociourbanísticas, sendo um lucrativo negócio para 

quem detém de capital. 

 Mesmo diante de instrumento legais que regulamentam o uso e a ocupação do solo, como 

o Plano Diretor, evidentes problema urbanos se destacaram, tais como a falta de infraestrutura 

básica, o aumento da violência urbana e o preço da localização fez surgir investimentos de agentes 

vinculados ao mercado imobiliário local que impulsionou a desigualdade dos valores dos terrenos 

de acordo com a proximidade com o centro e outros equipamentos urbanos. O território, que desde 

o seu surgimento foi ocupado de maneira heterogênea, passou a ser remodelado sofrendo 

influências, também, da força imobiliária.  

 Pois, se por um lado, o aumento dos preços dos terrenos e imóveis próximos ao centro 

acelerou o processo de periferização pelas camadas economicamente menos privilegiadas, por  

outro, o mercado encontrou uma parcela da população que demandava por qualidade de vida, 

contato com a natureza e distante dos problemas urbanos. O espaço passa a se adequar a este 

segundo grupo, fomentando a ideia do mundo ideal que existe “do lado de dentro dos muros”, sem 

compreender os impactos espaciais e sociais que esta escolha acarreta para a cidade. 

 Deste modo, entre 2000 e 2015, o espaço urbano de Campina Grande, bem como a 

tangência do seu limite urbano, impulsionou o aumento do número de condomínios fechados 

horizontais (CHFs), observando nove já consolidados entre estes dois espaços e mais dois em fase 

de lançamento, que vieram a somar com o processo de verticalização que já estava estabelecido e 

seguiu em expansão. Visto por uma considerável parcela da população como sinônimo de 

desenvolvimento local, os CHFs são uma modalidade habitacional para a área urbana ou rural que 

podem impulsionar segregação, por não permitir a interação entre bairros e entre pessoas de 

diferentes classes sociais.  

 Um exemplo destas características podem ser vistas nos condomínios localizados no espaço 

urbano do Município como: o Alphaville Campina Grande, do grupo Alphaville Urbanismo, que se 

instalou em Campina Grande em uma área privilegiada da cidade (bairro do Mirante), colocando 

549 lotes à venda; em seguida, o Sierra Home Resort se instalou próximo a uma da avenidas mais 

importantes da cidade (Av. Manoel Tavares), colocando 197 lotes à venda; após estes, o grupo 

Andrade Marinho fez o lançamento seguido de três empreendimentos que seguem esta mesma 

tipologia  habitacional,  o  Serraville  Residence Privê (com 470 lotes), o  Parkville  Residence Privê 

(com 670 lotes) e o Monteville Residence Privê (com 562 lotes, em fase de lançamento). Por último, 

o grupo Alphaville seguiu investindo neste nicho de mercado e lançou o Terras Alphaville, com 710 

lotes à disposição, também em fase de lançamento. Além destes, tangenciando os limites urbanos 

do Município, ainda é possível citar o Condomínio Reino Verde (localizado no distrito de Galante), 

o Condomínio Campos do Conde (inserido na zona rural de Campina Grande), o Nações Residence 

Privê (na zona rural de Lagoa Seca), o Atmosphera Eco e o Atmosphera Green (ambos na zona 

rural de Lagoa Seca).  
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 O sucesso de vendas para este modelo de habitação impulsiona o mercado, mas por outro 

lado, fragmenta a cidade com suas extensas área emuralhadas, fragilizando as relações sociais e 

evidenciando a distância entre centro e periferia em uma cidade transformada pelas feições do 

capital, que desconsidera impactos e impasses provocados pela mesma força capitalista. 

 

4 CAMPINA GRANDE: CIDADE SOCIALMENTE JUSTA OU CIDADE-MERCADORIA? 

 

 Participando de processos de desenvolvimento que foram incentivados pela entrada do 

mercado local no plano globalizado, desde a época da exportação do algodão, Campina Grande 

apresenta-se como uma cidade que se expandiu e se organizou de forma espontânea; planejada a 

partir de certo ponto e em determinadas áreas (como os bairros da Prata e do Alto Branco), mas 

em sua maioria, tanto temporal como espacial, foi uma cidade que cresceu e foi ocupada de forma 

heterogênea e assimétrica.  

 A produção do espaço, diante das relações mediadas pelo capitalismo, passaram a ser de 

compra e venda da área urbana e, por conseguinte, de inclusão e exclusão, relativas, 

respectivamente, a quem podia comprar e ter acesso à determinada gleba urbana, infraestrutura 

urbana e equipamentos urbanos e quem não podia. A sociedade passou a organizar-se em espaços 

de acordo com a renda per capita que era compatível com a compra de determinada parcela do 

solo urbano.  

 Sobre isto, Carlos (1999, apud SÁNCHEZ, 2010, p. 46), não se referindo exclusivamente à 

Campina Grande, mas à qualquer cidade que adota tais relações, discorre que elas inauguram “um 

movimento que vai do espaço do consumo ao consumo do espaço, isto é, cada vez mais se compra 

e vende ‘pedaços de espaço’ para a reprodução da vida”. 

 O crescimento populacional da cidade já industrializada, bem como o seu crescimento 

econômico fez com que, em Campina Grande, as áreas próximas ao centro ficassem mais 

valorizadas, de modo que o preço do espaço urbano aumentasse com o passar dos anos devido a 

infraestrutura que esta centralidade dispunha. Esta valorização impulsionou o processo de 

periferização e de favelização na cidade, como destaca Maia (2013): 

 

[...] a pequena inserção no mercado de trabalho e a não acessibilidade à moradia 
conduziram esta população à ocupação de áreas públicas e à autoconstrução. [...] 
Os bairros onde se encontra localizam-se, em sua maioria, em áreas periféricas, 
distantes do centro. (MAIA, 2013, p. 126-128). 

 

 A mercantilização da cidade, por assim dizer, foi o processo que, pela via e pela lógica do 

mercado, fez os espaços se tornarem mercadorias para consumo. A problemática habitacional se 

manifesta em Campina Grande, a partir daí, como um indicador  de  afirmação 

perante uma sociedade injusta em termos sociais e territoriais, onde a questão da moradia, explícita 

pelas edificações inadequadas, revela as contradições socioeconômicas vigentes no município. A 

partir do quadro (quadro 2) que segue é possível verificar a porcentagem da população que vivia 

em assentamentos precários em 2000, na área urbana de Campina Grande, ocupando parte do 

território urbano nas áreas periféricas e explicitando a necessidade de políticas que enfoquem na 

justiça social e na reforma fundiária/imobiliária na referida cidade. 
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Quadro 2 - Estimativa da população residente em assentamentos precários na área urbana de 

Campina Grande, 2000. 

 

Cidade 

Estimativa da 

população em 

assentamentos 

precários 

 

Total da população 

% de pessoas em 

assentamentos 

precários 

Campina Grande 51.010 355.331 14,35 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico IBGE (2000) e com base na Tabela 4 de Maia (MAIA, 

2013, p. 133) com alterações feitas pela autora. 

 

 Com o exposto, é possível compreendermos que a ausência de controle sobre o uso 

e a ocupação do solo urbano para garantir a equidade e a justiça social fez crescer em 

Campina Grande problemas sociais e territoriais que repercutem até a atualidade, no modo 

de se apropriar e sentir-se pertencente ao modo de vida urbano. Conforme pontua Marcuse 

(2009, p. 252) a este respeito, “a noção de direito à cidade implica não apenas mudanças 

sociais, mas também mudanças espaciais”. A forma desigual que atua o setor imobiliário, 

fomentando o lucro através da especulação, da venda de condomínios que prometem uma 

melhor qualidade de vida para a classe alta e de outras estratégias, traz para a cidade 

impactos socioespaciais capazes de, silenciosamente, implantarem a segregação dos 

espaços.  

 Por traz deste cenário, agentes que atuam neste processo de mercantilização da cidade 

ocultam o fato de que a cidade não atende à necessidade de todos, enquanto os mesmo lucram 

com as estratégias do capital. A este respeito, Maricato (2015, p.22) frisa que fazem parte desta 

força mercadológica que visa o lucro “a incorporação imobiliária, o capital de construção de 

edificações, o capital de construção pesada e o capital financeiro imobiliário.”  

 Deste modo, a cidade de Campina Grande segue se reproduzindo como um produto que é 

resultado das relações de compra, venda e lucro, socialmente frágil e espacialmente injusta, onde 

de um lado segue com o processo de favelização, e de outro, com o de auto segregação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo apresentado neste trabalho buscou desenvolver uma análise crítica a partir da 

pesquisa bibliográfica dos aspectos do processo de produção do espaço urbano aliado ao fomento 

do desenvolvimento local, focando na apresentação das consequências que contribuíram para a 

fragmentação socioespacial do município de Campina Grande a partir do aumento populacional 

causado pela industrialização. 

 Ao expor esta relação do desenvolvimento local com a fragmentação territorial da cidade, 

evidencia-se o processo da falta de planejamento urbano e de políticas públicas que atuassem 

neste contexto, de maneira que a cidade não permanecesse se reproduzindo como um produto que 

é resultado das relações de compra, venda e lucro, baseadas iminentemente nas estratégias 

ditadas pelo capital. A cidade passou a ser, portanto, um centro de consumo para quem pode 

consumir, e um lugar de não-pertencimento a toda uma parcela que não tem acesso à cidade e os 

seus benefícios.   
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 Observar a realidade apresentada na cidade de Campina Grande, a forma com que o 

mercado imobiliário continua explorando e se expandindo neste cenário urbano, e compreender a 

função social que o território possui, seja ele na periferia, seja ele próximo ao centro, nos faz 

questionar se este modelo de organização territorial que está sendo adotado na referida cidade está 

minimizando os impactos urbanos, sociais e ambientais, por ele causado, para a melhoria destes 

problemas para as décadas vindouras, ou se está agravando a problemática de exclusão e 

segregação espacial.  

 De forma geral, fica evidenciada a necessidade de se debater as direções que o processo 

de modernização da cidade, somada aos impactos que esta mesma modernização trouxe para a 

cidade e para a sociedade urbana, irão tomar, sem perder de vista a priorização das classes 

economicamente menos favorecidas e, consequentemente, mais excluídas do próprio meio em que 

vive e pertence.  
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26. O PROCESSO DE BANCARIZAÇÃO BRASILEIRO: IMPACTOS NA PRODUÇÃO DO 

ESPAÇO URBANO NA REGIÃO NORDESTE 
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Resumo: Desde o ano de 1995 o Governo Brasileiro vem desenvolvendo políticas de expansão dos serviços 

financeiros com o intuito de cobrir todo o território nacional de serviços prestados pelos bancos; esse projeto 

ficou conhecido como bancarização. A chamada inclusão financeira permite o acesso a recursos que 

possibilitem a melhoria de vida dos indivíduos, além de promover o crescimento econômico da cidade, uma 

vez que faz com que esses recursos, quando circulam de uma mão para outra, gerem renda e consequentes 

melhorias à população local. Este artigo tem o objetivo contribuir com as discussões sobre a inclusão 

social/financeira da população, fazendo alguns questionamentos sobre o processo de bancarização brasileiro 

e seu impacto na produção do espaço urbano. Apresenta argumentos e dados numérico que ajudam a 

entender a importância do objeto de estudo, os correspondentes bancários para o desenvolvimento das 

cidades, além de apontar que as pesquisas e levantamentos oficiais divulgadas pelo Banco Central, pela 

FEBRABAN ou pelos próprios bancos se apresentam sob a ótica estatística, que representa numericamente 

a área abrangente, o número de correspondentes e o volume de transações, sem representar 

qualitativamente a eficácia dessa expansão, sem apontar, como a população vem acatando a oferta destes 

serviços, 

Palavras-chave: bancarização, desenvolvimento, urbanização. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Desde o ano de 1995 o Governo Brasileiro por intermédio do Banco Central do Brasil 

(BACEN), vem desenvolvendo políticas de expansão dos serviços financeiros com vistas a cobrir 

todo o território nacional, de modo que, todo cidadão possa ter acesso igualitário aos serviços 

prestados pelos bancos; projeto de inclusão social financeira que ficou conhecido como 

bancarização. 

Em 30 de junho de 1995 o Banco Central publicou a Resolução 2.166 que autorizava os 

bancos comerciais e instituições financeiras a contratarem empresas terceirizadas para atuarem na 

prestação de serviços de cadastro de clientes, encaminhamento de propostas de financiamento e 

crédito, e de cobranças extrajudiciais.  

Até então essas atividades só poderiam ser realizadas por instituições autorizadas 

diretamente pelo BACEN. Em 25 de agosto de 1999 com a publicação de da Resolução 2.640, essa 

autorização passa a valer, além dos bancos comerciais, também para os bancos múltiplos e para a 

Caixa Econômica Federal, que poderiam a parti de então, contratar empresas para atuarem como 

correspondentes na prestação de outros serviços como abertura de contas, depósitos à vista em 

conta corrente, poupança e fundos de investimento; recebimento de pagamentos de convênios 

como água, luz e telefone; cadastro análise de crédito e encaminhamento de  propostas de 

empréstimos e financiamentos.  

A partir de então, a legislação sofreu várias alterações até a resolução vigente 3.954 de 

fevereiro de 2011, que por sua vez, sofreu algumas alterações até o presente ano. 

mailto:contato@leandrorego.com
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Nos moldes estabelecidos pelo BACEN, em 2001 a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT/Correios) iniciou em conjunto com o Banco Bradesco o projeto Banco Postal, o 

qual pretendia levar prestações de serviços bancários a todas as cidades do país. Em 25 de março 

de 2002, foi inaugurada a primeira agência a funcionar como Banco Postal, no município de São 

Francisco de Paula, localizado no Estado de Minas Gerais. 

A Caixa Econômica Federal também iniciou seu projeto de expansão por meio da 

contratação de pequenas empresas como farmácias e pequenas mercearias para atuarem como 

correspondentes, os chamados Caixa Aqui. 

Outros bancos e financeiras como Bradesco, Lemon Bank, BMG, BGN, etc, também 

estabeleceram correspondentes em diversas cidades, grandes e pequenas do todo o país; fossem 

para atuar com a realização de operações de recebimentos e pagamentos ou no encaminhamento 

de propostas de abertura de conta, empréstimos e financiamentos. 

Este artigo tem o objetivo contribuir com as discussões sobre a inclusão social/financeira da 

população brasileira, fazendo alguns questionamentos sobre o processo de bancarização brasileiro 

e seu impacto na produção do espaço urbano, levando em conta o contexto dominado pelo 

capitalismo financeiro. Para tanto, aponta argumentos relevantes que possibilitem a compreensão 

da importância o objeto estudado para o desenvolvimento das cidades, sobretudo das cidades 

pequenas da região nordeste brasileira; assim como traz levantamento de dados estatísticos sobre 

o crescimento do número de correspondentes bancários nos últimos 10 anos no Brasil, na Região 

Nordeste e nos estados nordestinos. 

 

2 O PROCESSO DE BANCARIZAÇÃO BRASILEIRO 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas, a população mundial ultrapassou a marca de 

07 (sete) bilhões de indivíduos, e, a distribuição dessa população tem forçado o crescimento 

também do número de novos países, estados e cidades. No Brasil, e principalmente na região 

nordeste, o número de cidades tem crescido de forma mais perceptível, de modo a existir um 

número grande de cidades com um número de pequeno de habitantes em cada uma delas. 

A maioria dessas pequenas cidades se originou da concentração pessoas em uma área 

tipicamente rural, tal concentração gera uma demanda de produtos e serviços que, quando passam 

a ser oferecidos provocam o desenvolvimento do local, permitindo que um número cada vez maior 

de pessoas possa coexistir nesse espaço, demandando mais infraestrutura e recursos, até que, em 

dado momento, essa concentração passa a ter autonomia suficiente para se tornar, de certo modo, 

independente, permitindo que esse conjunto se emancipe política e administrativamente. 

A formação de uma nova cidade provoca o deslocamento social da área entorno, de modo 

a concentrar ainda mais as pessoas em seu centro.  

 

A mobilidade social faz parte do desenvolvimento humano e caracteriza 

historicamente o processo de assentamento e organização do território. O 

importante é que esse fenômeno revela um permanente estado evolutivo da 

civilização humana, na busca incessante de satisfazer suas necessidades e garantir 

os interesses comuns de bem-estar. (GUERREIRO, 2006, p. 34). 

 

Dentre às necessidades podemos citar o acesso aos serviços de natureza financeira que 

permitem o desenvolvimento econômico de uma concentração social, seja ela uma formação local 
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ou global. A chamada inclusão financeira permite o acesso a recursos que possibilitem a melhoria 

de vida dos indivíduos, além de promover o crescimento econômico da cidade, uma vez que faz 

com que esses recursos, quando circulam de uma mão para outra, gerem renda e consequentes 

melhorias à população local. 

Dentre os instrumentos de inclusão social e financeira que geram impacto nas economias 

locais, está o acesso ao crédito e aos meios de pagamento, produtos e serviços oferecidos pelos 

bancos e instituições financeiras do país, que, embora não possuam agências próprias em todas 

as cidades, estendem sua atuação por meio da contratação de empresas terceirizadas para 

atuarem em seu nome como correspondentes bancários. Tal iniciativa permite levar os serviços dos 

bancos a comunidades com economias que movimentam um volume de recursos que embora seja 

importante, não representam individualmente, pelo menos para os bancos, ganhos suficientes para 

justificar a existência de uma agência física própria.  

 

O modelo dos correspondentes, assim como os vasos capilares do corpo humano, 

constituem-se uma rede de milhares de microcanais, mais especializados e com 

menores custo e, portanto, com menos desperdícios de recursos, destinados a 

prover, de maneira mais eficiente, fluxo financeiro a comunidades de baixo poder 

aquisitivo e/ou localizadas em regiões periféricas. (PAULA NETO, 2011, p 101), 

 

Com um custo reduzido, os bancos podem oferecer produtos e serviços adequados a 

praticamente qualquer pessoa em todo o país. Uma vez que as pessoas não tenham a necessidade 

de deslocarem-se ao centro ou cidades maiores que possuem agências bancárias, e tenham 

acesso, mesmo que de forma indireta, a serviços de pagamentos, recebimentos, transferência de 

recursos e crédito em sua própria localidade, essa localidade será beneficiada coletivamente, pois 

os recursos movimentados dentro dela permitirão gerar renda e poder aquisitivo de modo a 

promover o comércio local e a melhoria da qualidade de vida dos que ali residem. 

Os primeiros bancos a se expandirem largamente por meio da implantação correspondentes 

foram o banco Bradesco e a Caixa Econômica Federal. O primeiro, ganhador da licitação realizada 

pela ECT para a realização do Projeto Banco Postal em 2001, saiu na frente em termos de cobertura 

nacional, além de contar com a marca e a infraestrutura das agências de correios, que permitia 

prestar uma gama maior de serviços e dar maior credibilidade e consequente receptividade pela 

população em geral. A segunda, tomou uma iniciativa ainda mais barata: passou a contratar 

microempresas como farmácias e pequenas mercearias para atuarem como correspondentes, o 

que embora limitasse os serviços que poderiam ser oferecidos, representava um custo ainda menor.  

Em 2011, com a nova licitação, o Banco Postal passou a atuar como correspondente do 

Banco do Brasil, o que levou o Bradesco a compensar a perda de capilaridade com a implantação 

de novas agências e postos de atendimento Bradesco Expresso. 

O (Gráfico 1) Mostra o crescimento de estabelecimentos atuando como correspondentes 

bancários em dezembro de 2007 e outubro de 2016 em todo o país, demonstrando que esse número 

mais que dobrou nos últimos 10 anos. 
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Gráfico 1: Crescimento de Correspondentes Bancários Total no Brasil – 2007 à 2016. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do BACEM 

 

Quando observamos esse crescimento no separado por região, (Gráfico 2), percebemos que 

o aumento maior em números absolutos foi nas regiões Sul e Sudeste, que apresentam maio 

densidade populacional, todavia, o crescimento em termos percentuais se deu nas regiões menos 

populosas, com destaque para a região Norte, que teve um aumento superior a 300% no número 

de correspondentes bancários, demonstrando a carência dessa região em serviços financeiros. 

 

Gráfico 2: Crescimento de Correspondentes Bancários por Região – 2007 à 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do BACEM 

 

Esse crescimento também foi significativo para a região nordeste, quase dobrou em uma 

década, quase triplicando nos estados de Bahia e Ceará (Gráfico 3) 
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Gráfico 3: Crescimento de Corresp. Bancários por Estado do Nordeste – 2007 à 2016 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do BACEM 

 

O crescimento no número de correspondentes, nos estados da região nordeste na última 

década foi significativo, não só por representa a evolução na oferta de serviços financeiros, mas por 

representar também o crescimento da demanda a qual essa oferta atende; demonstrando o 

crescimento e desenvolvimento das cidades  

Essa expansão dos postos de atendimento dos bancos, assim como dos serviços por eles 

prestados, incorporados nos hábitos da população de todos os municípios em que foram 

implantados, permitem um aumento significativo no volume de transferência de recursos dentro 

desses municípios, gerando mais empregos e renda para seus habitantes, uma vez que ao poderem 

realizar suas transações financeiras sem ter que se deslocarem para fora da cidade onde residem. 

Ao mesmo tempo, tal estratégia de expansão é benéfica para os próprios bancos, uma vez 

que reduz a superlotação nas agências, lhes permitindo direcionar energia para a capitação de 

negócios de volume mais significativo.  

Dessa forma, os bancos buscam o aprimoramento dos canais de atendimento em massa, 

permitindo a realização de operações corriqueiras de forma remota, seja por telefone, internet ou 

por um de seus correspondentes. 

Vale salientar que, na realização de seus negócios, os bancos sofreram grandes 

transformações. O alto poder da tecnologia da informação ampliou as possiblidades de atuação 

remota, reduzindo, ou pelo menos contendo o tamanho das agências bancárias, e simultaneamente, 

boa parte dos usuários foram levados a ir cada vez menos às agências por causa das facilidades 

tecnológicas de acesso aos produtos e serviços. 

 

Na condução dos seus negócios, os bancos passaram por grandes mudanças. O 

uso intensivo da tecnologia e automação encolheu o tamanho das agências 

bancárias. Aos poucos as agências bancárias foram transformadas em lojas 

financeiras, ao mesmo tempo em que a maior parte da clientela dos bancos tem 

sido induzida a se afastar delas com a intensificação do autosserviço e dos 

correspondentes bancários. (AMORIM & HUERTAS NETO, 2011, p. 27). 
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Claro que não só é importante a existência de meios alternativos de acesso aos bancos, 

como também a qualidade desses meios e dos serviços prestados por eles; qualidade essa que 

para ser mensurada deve obedecer aos parâmetros estabelecidos pelos próprios usuários, suas 

expectativas e percepções constituem a métrica ideal para a verificação do nível de qualidade, visto 

que.  

 

Dessa forma, a qualidade deve ser vista como o potencial intrínseco aos atributos 

do produto ou serviço de prover satisfação. Salienta-se, então, que a qualidade 

percebida é dependente da função utilidade para o cliente em relação ao nível de 

qualidade ou desempenho fornecido. (MILAN, BRENTANO & TONI, 2006, p. 4) 

 

Ou seja, quanto mais a oferta de serviços bancários prestadas pelos correspondentes estiver 

próxima em termos de quantidade e adequação à demanda da área, bairro ou cidade, de sua 

atuação, quanto mais satisfeitos os usuários desses serviços estiverem com relação a eles, mais 

esses serviços influenciarão no desenvolvimento econômico dessa localidade.  

Todavia, não se tenha registros que constatam se a oferta de serviços financeiros prestada 

pelos correspondentes bancários atenda à real demanda e às expectativas de seus usuários.  

Percebe-se neste aspecto a ausência de pesquisas que possam mensurar a eficácia no 

atendimento as demandas social/financeiras dos cidadãos, uma vez que nas pesquisas oficiais 

divulgadas pelo Banco Central, pela FEBRABAN ou pelos próprios bancos, não se verifica uma 

representação, ou menos qualitativamente,  da eficácia dessa expansão, que aponte o nível de 

satisfação da população em relação à oferta de serviços bancários prestados pelos 

correspondentes, como ela faz uso desse benefício, qual a sua real demanda com relação aos 

serviços que são ou poderiam ser prestados por esses correspondentes. Tal lacuna precisaria ser 

respondida para se entender qual a verdadeira relevância da política nacional de bancarização 

adotada pelo governo federal brasileiro desde o início do século XXI. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início do processo de bancarização, o acesso aos serviços de conta corrente, 

poupança, pagamentos, recebimentos, empréstimos e outros, tem se expandido a um número cada 

vez maior de cidadãos. Segundo a revista VALOR ECONÔMICO, em matéria publicada em seu site 

no dia 14 de abril de 2015, essa expansão atingiu 60% da população que trabalha no Brasil, e 

segundo uma pesquisa realizada em 2013 pela Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) o 

maior crescimento da bancarização em termos percentuais se deu nas regiões norte e nordeste. 

O processo de bancarização tem influência direta na produção do espaço urbano, sobretudo 

na formação das cidades pequeno porte dos estados da região nordeste, visto que a atuação 

descentralizada dos bancos por intermédio dos correspondentes bancários permite a circulação de 

recursos financeiro nos locais que não possuem agências bancárias. A circulação desses recursos 

gera maior investimento, emprego e renda nessas localidades, favorecendo o desenvolvimento 

delas. 

Todavia, as pesquisas e levantamentos oficiais divulgadas pelo Banco Central, pela 

FEBRABAN ou pelos próprios bancos, verificamos que estas se apresentam sob a ótica estatística, 

que representa numericamente a área abrangente e o volume de transações, sem representar 
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qualitativamente a eficácia dessa expansão, sem apontar, como a população vem acatando a oferta 

destes serviços, qual a percepção que ela tem sobre os correspondentes bancários, como a 

população faz uso desse benefício, qual a sua real demanda com relação aos serviços que são ou 

poderiam ser prestados por esses correspondentes. 

Esse questionamento torna-se relevante, uma vez que sua resposta permitiria estabelecer 

parâmetros para que os bancos pudessem orientar o desenvolvimento dos produtos e serviços 

oferecidos em seus correspondentes, alcançando um novo patamar de satisfação de seus clientes 

e consequente melhoria na efetividade de seus negócios.  

É importante ainda, por trazer uma visão muito além dos números sobre a situação do 

processo de inclusão social/financeira no país, sobretudo nas cidades que não possuem agências 

bancárias, permitindo adequações nas políticas públicas nacionais, assim como na oferta de 

serviços bancários, possibilitando às pessoas serem atendidas em seus respectivos bairros ou 

municípios, evitando terem que se deslocar até a agência bancária para realizar suas transações; 

o que provocaria, consequente, melhoria na satisfação da população atendida.  

Além disso, os levantamentos realizados por uma pesquisa dessa natureza permitiriam 

estabelecer um retrato socioeconômico dos municípios estudados, que também poderão ser 

utilizados em pesquisas posteriores, seja da área socioeconômica ou no planejamento de políticas 

públicas, contribuindo ainda mais para estudos e ações direcionadas a região do semiárido do 

nordeste brasileiro. 

Para buscar uma resposta sobre a satisfação dos cidadãos com respeito à oferta de serviços 

financeiros nos canis alternativos, sereia necessário realizar uma pesquisa qualitativa que 

apontasse suas reais expectativas e necessidades.  

Tal estudo além de contribuir com as discussões sobre inclusão social/financeira da 

população brasileira, permitiria averiguar a amplitude da malha de serviços financeiros, assim como 

identificar a percepção que os cidadãos de bairros e cidades pesquisadas sem agência bancária 

têm sobre a qualidade dos serviços bancários prestados pelos correspondentes, apontando 

possíveis ações de melhoria na oferta dos serviços bancários de modo a promover a satisfação da 

população e o desenvolvimento socioeconômico.  
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27. POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PAU DOS FERROS-RN NO PERÍODO 

DE 2005-2012: REFORMA URBANA OU PAISAGÍSTICA? 
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Resumo: Este trabalho é resultado do trabalho de conclusão de curso (TCC), em Geografia, pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Tem como objetivo analisar o desenvolvimento 

urbano de Pau dos Ferros-RN no período de 2005 a 2012, enfatizando as obras públicas realizadas neste 

período - Especificamente a Praça da Matriz Monsenhor Caminha, a Praça de Eventos Nossa Senhora da 

Conceição e três ruas: 13 de Maio, José Alves de Queiroz e José Paulino do Rêgo. Essas distribuídas nos 

bairros João XXIII, São Judas Tadeu e Centro. Inicialmente, realizaram-se leituras bibliográficas que abordam 

temáticas sobre a produção do espaço na geografia e espaço urbano como, Santos (2008); Corrêa (2011); 

Cavalcanti (2008); Medeiros (2005). E ainda, sobre paisagem urbana em Carlos (2007); Bonametti (2010); 

Adam (2008); além de autores que discutem as políticas de desenvolvimento urbano; Brasil (2004); Castells 

(1983); Corrêa (2006); Miranda (2009) e ainda, outros que debatem questões sobre a cidade, reforma urbana 

e urbanística, Santos (1959); Fernandes (2009); e Souza (2010). Após o embasamento bibliográfico, realizou-

se uma pesquisa de campo, através da aplicação de questionários com comerciantes atuantes nos 

logradouros pesquisados, e ainda, com o ex-prefeito da cidade, visto que as obras foram realizadas em sua 

gestão, e na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOT.  Apesar de ter apresentado 

benefícios para a população como emprego e renda, qualidade de vida, essas obras não são suficientes para 

configurar uma reforma urbana na cidade, sendo necessário um estudo mais aprofundado de um número 

maior de obras. 

Palavras-chave: Desenvolvimento urbano; Obras públicas; Pau dos Ferros. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento urbano no Brasil tem ocorrido com grande intensidade nas últimas décadas, 

trazendo grandes consequências para a cidade, tais como o desprovimento de infraestrutura e a 

desigualdade social, dentre outras. Em busca de garantir melhores condições de vida na cidade 

surgiu a proposta da reforma urbana nas cidades brasileiras na década de 1960, com o objetivo de 

reivindicar os direitos da população e reverter às desigualdades sociais.  

Nesse contexto, iremos analisar o Município de Pau dos Ferros, localizado na região Oeste 

do Estado do Rio Grande do Norte, o qual possui uma população de 27.745 habitantes (IBGE, 

2010), mas ainda não conta com um plano diretor para orientar o desenvolvimento e garantir os 

direitos da sociedade em geral. Ficando o espaço urbano municipal sujeito a ações políticas que 

apresentam indícios de mera aplicação de estratégias estéticas de modificação da paisagem, 

caracterizadas sobremaneira pelo remodelamento dos logradouros públicos (praças e avenidas). 

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar como o desenvolvimento urbano 

em Pau dos Ferros-RN tem sido realizado no período de 2005-2012, enfatizando algumas das 

principais obras públicas concretizadas e a influência das mesmas para as mudanças paisagísticas 

da zona urbana do município. Nesse sentido, busca-se problematizar a dualidade entre o discurso 

de reforma urbana e a prática da mudança paisagista. 

mailto:cida-geografa@hotmail.com
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O crescimento urbano de Pau dos Ferros é notável, principalmente se levarmos em 

consideração o incremento no setor urbanístico, por intermédio da atividade da construção civil. A 

partir de demandas advindas dos fluxos de atividades tanto habitacionais, comerciais e 

educacionais que atraem investimentos para o setor; estimulam a especulação imobiliária em 

algumas áreas da cidade e dinamizam, em parte, o movimento da população.  

Para realização da pesquisa, no primeiro momento, fizemos uma revisão bibliográfica sobre 

a produção do espaço urbano, bem como a respeito da problemática da reforma urbana, onde foram 

realizadas leituras de livros, artigos, teses e dissertações que nos deram embasamento teórico 

sobre a temática, a citar: Brasil (2004), Souza (2010), Carlos (2007), Adam (2008), Cavalcanti 

(2008), Corrêa (2006 e 2011), Fernandes (2009), Miranda (2009), Santos (1959 e 2008), e Medeiros 

(2005). 

Dando sequência a pesquisa, encaminhou-se um requerimento para a Secretaria de Obras 

do município, bem como para a própria sede da Prefeitura Municipal, solicitando a lista de obras 

adimplidas nos últimos oito anos. Em posse de alguns dados repassados por esses órgãos, 

escolhemos os bairros e as obras a serem analisadas, (Praça Nossa Senhora da Conceição, Praça 

Monsenhor Caminha, Rua 13 de maio, Rua José Paulino do Rêgo e Rua José Alves de Queiroz), 

e, a partir desta delimitação elaboramos os questionários investigativos que foram aplicados a uma 

amostra de aproximadamente 80% dos comerciantes de cada logradouro pesquisado e também a 

secretária de Obras e Serviços Urbanos e ao ex-prefeito da cidade. 

Após aplicação dos questionários, fizemos a interpretação dos dados coletados, analisando 

as respostas dos comerciantes, procurando estabelecer relações e comparações, buscando 

compreender a realidade de Pau dos Ferros, em relação ao questionamento central deste trabalho: 

se o conjunto das obras realizadas no município, ao longo do período de 08 anos, pode ser 

denominada como reforma urbana, ou se enquadraria como intervenção urbanístico-paisagística?  

    

2 PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

  

A produção do espaço urbano está intimamente ligada à produção social em geral, e tem 

características próprias. O espaço urbano está relacionado à forma da cidade, mas não se reduz 

apenas a ela, visto que: “a cidade é a forma, é a materialização de determinadas relações sociais, 

enquanto espaço urbano é o conteúdo, são as próprias relações sociais que se materializam no 

espaço”, como apontam Santos (1988) e Lefebvre (1991) Apud Cavalcanti, (2008, p.66).  

Para Corrêa (2000) Apud Praxedes e Bezerra, (2012, p.192), o espaço urbano é, 

“fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas- é um 

produto social, resultado de ações acumulativas através do tempo engendradas por agentes que 

produzem e consomem espaço [...]”. 

Dando ênfase à relação espaço e cidade, é importante destacar a produção do espaço 

urbano em pequenas cidades, visto esta ser o objeto de nosso estudo. Assim, vejamos que o 

processo de urbanização no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, trouxe como 

consequências, mudanças no cenário das cidades brasileiras, tanto nas de grande e médio porte, 

como também nas cidades pequenas. Diante disso,  

 
Foram mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram não apenas em 
decorrência de fatores internos à cidade, mas, sobretudo, pelas mudanças que se 
verificaram diretamente no espaço urbano, em um contexto que as cidades 
passaram a ser lócus de maior concentração populacional, mais ampla divisão do 
trabalho, de novas relações de trabalho e de uma maior diversidade de formas e 
funções. (MEDEIROS, 2005, sp). 
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 Acompanhada dessas mudanças, a vida urbana ganha destaque, passando a concentrar 

maior número de habitantes. Isso devido às possibilidades de melhor qualidade de vida que ela 

passa a oferecer. A produção do espaço urbano das pequenas cidades também ganha destaque. 

Isto se dá pelo avanço da tecnologia e dos transportes, que favorecem tanto o campo como a 

cidade. Com esse avanço, foi possível criar um fluxo tanto de pessoas como de bens de consumo 

entre esses dois espaços, que interagem e necessitam um do outro.  

 Nesse sentido, as pequenas cidades compõem o espaço comercial e de prestação de 

serviços à população, como: educação, saúde, e finanças, que vão propiciar, no tempo e no espaço, 

um relativo crescimento da cidade. Sendo o espaço produzido por agentes tais como o Estado e os 

promotores imobiliários, estes vão influenciar diretamente na produção do espaço das pequenas 

cidades, levando em consideração principalmente seus interesses.          

  

2.1 Paisagem na geografia - paisagem urbana 

 

O conceito de paisagem foi bastante discutido na ciência geográfica, sendo considerada 

como um resultado complexo de diferentes fatores que podem ser naturais ou culturais. A paisagem 

resulta e é especificada pelos fatores culturais, sociais e econômicos, Carneiro (2011). Na 

perspectiva geográfica, a paisagem está voltada para o imediato, um espaço produzido pelas 

transformações da sociedade. Sendo que, “Tudo que nós vemos, o que a visão alcança, é a 

paisagem. Esta pode ser definida como domínio do visível, aquilo que a vista abarca. É formada 

não apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons e etc”, (SANTOS, 2008, 

p.67). 

A paisagem está presente em todos os espaços, seja ele um espaço rural ou urbano. Porém, 

para a discussão proposta neste artigo daremos ênfase à paisagem urbana, que “revela um 

movimento não acabado, mas em construção ininterrupta”, da qual juntamente com o poder político 

reproduzem constantemente o espaço”.  (CARLOS, 2007, p.34). 

Assim, podemos considerar que a paisagem urbana pode ser interpretada como uma 

 
combinação dinâmica de elementos naturais e antrópicos, inter-relacionados e 
interdependentes, que em determinado tempo, espaço e momento social formam 
um conjunto único e indissociável, em equilíbrio ou não, produzindo sensações 
estéticas como um ecossistema (HARDT, 2000 apud BONAMETTI 2010, p.262). 

 

São notáveis as transformações paisagísticas que ocorrem atualmente nos centros urbanos, 

sejam eles grandes ou pequenos, como construção e/ou remodelação de praças, ou ainda canteiros 

e prédios com arquitetura moderna que transformam e embelezam a cidade.  

 

3 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Dentre outras discussões sobre o urbano, merece destaque o desenvolvimento urbano, que 

tem como finalidade melhorar a qualidade de vida na cidade, diminuir as desigualdades sociais e 

garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica.    

Nesse contexto, enfatiza-se que 

 
um desenvolvimento urbano autêntico, sem aspas, não se confunde com uma 
simples expansão do tecido urbano e a crescente complexidade deste, na esteira 
do crescimento econômico e da modernização tecnológica. Ele não é, meramente, 
um aumento da área urbanizada, e nem mesmo, simplesmente, uma sofisticação 
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ou modernização do espaço urbano, mas antes e acima de tudo, um 
desenvolvimento sócio espacial na e da cidade: vale dizer, a conquista da melhor 
qualidade de vida para um número crescente de pessoas e de cada vez mais justiça 
social (SOUZA, 2010, p.101). 

 

 Nesse contexto brasileiro define-se o desenvolvimento urbano como redutor das 

desigualdades sociais e garantia da qualidade de vida da população urbana. Desse modo, 

 
podemos definir o desenvolvimento urbano como a melhoria das condições mate-
riais e subjetivas de vida nas cidades, com diminuição da desigualdade social e 
garantia de sustentabilidade ambiental, social e econômica. [...] o desenvolvimento 
urbano envolve também uma ampliação da expressão social, cultural e política do 
indivíduo e da coletividade, em contraponto aos preconceitos, a segregação, a 
discriminação, ao clientelismo e a cooptação (BRASIL, 2004, p.08). 
 

 É interessante destacar, para que o desenvolvimento urbano aconteça de forma positiva, 

tornam-se necessários investimentos públicos, pois somente o crescimento econômico não é 

suficiente para promover as melhorias e o desenvolvimento social e urbano. As parcerias público-

privadas são de suma importância para financiar infraestruturas em transporte, saneamento e 

habitação. 

 Assim, como o desenvolvimento urbano é cargo do município, os planos diretores também 

são. Sendo instituídos pelo Estatuto da cidade (Lei 10.257/2001) que obriga cidades com mais de 

20 mil habitantes a elaborar um plano que oriente o desenvolvimento local, urbano e territorial, o 

plano oferece novas possibilidades aos gestores municipais. 

 Nesse contexto, 

 
No artigo 40, o Estatuto elege o Plano Diretor Participativo como o instrumento que 
deverá orientar as diretrizes do desenvolvimento local, urbano e territorial, bem 
como articular as políticas setoriais de desenvolvimento urbano (habitação, 
saneamento ambiental, transporte e mobilidade, e controle do uso e ocupação do 
solo urbano). Para tanto, deveria ser considerada a totalidade do território municipal 
em suas dimensões urbana e rural. (MIRANDA, 2009, p.157). 
 

 Ainda segundo Miranda (2009, p.159-160) o Plano diretor é, “Instrumento básico da política 

municipal de desenvolvimento urbano previsto na Constituição Federal (artigo 182, §1o), o qual 

pode ser definido como um conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que 

constroem e utilizam o espaço urbano.”  

 Mesmo sendo obrigatório em cidades com mais de 20 mil habitantes, nem todos os 

municípios brasileiros cumprem a lei (Lei 10.257/2001), e ainda não aderiram ao plano diretor como 

elemento motriz para conduzir as ações de planejamento urbano - como é o caso do Município de 

Pau dos Ferros.  

Com isso, as cidades continuam enfrentando problemas graves como: falta de saneamento 

básico e habitação, além do uso e ocupação do solo desordenado. No Brasil, alguns planos 

elaborados não deram certo por serem voltados para o imediatismo e pragmatismo, precisando 

assim de uma “Política de Apoio à Elaboração e Revisão de Planos Diretores – que tem como 

missão estimular os municípios a novas práticas democráticas e participativas de gestão e 

planejamento territorial.” (BRASIL, 2004, p.57). 

 Tudo isso nos faz refletir sobre a questão urbana e, mais particularmente a problemática da 

(re)produção do espaço urbano e de seu respectivo planejamento. Como este vem sendo realizado? 

Como o espaço urbano tem sido organizado, e para quem? As cidades brasileiras estão em 
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constantes transformações e precisam que os gestores tenham olhar crítico e reflexivo sobre essas 

mudanças, para que possam atuar com base nas necessidades e problemas existentes. 

 

3.1 Reforma urbana e reforma urbanística 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), no Brasil, cerca de 

84,4% da população vive em áreas urbanas. A partir desse dado pode-se auferir que: 

 
[...] o processo de urbanização é ao mesmo tempo resultado e condicionante das 
mudanças estruturais da economia, com a redução da importância relativa da 
agropecuária e da indústria no emprego e na renda, enquanto cresce o peso dos 
serviços, localizados preferencialmente nas cidades. (BRASIL, 2004, p.34) 
 

Com o crescimento urbano, as cidades brasileiras passam a apresentar problemas devido à 

falta de planejamento urbano, reforma fundiária e controle do uso e ocupação do solo. Segundo 

Brasil (2004, p.18) “a cidade não é neutra e pode ser vista como uma força ativa, uma ferramenta 

eficaz para gerar empregos e renda e produzir desenvolvimento econômico.” Para Santos (1959, 

p.06) “a cidade constitui uma forma particular de organização do espaço, uma paisagem e, por outro 

lado, preside as relações de um espaço maior, em seu derredor, que a sua zona de influencia.” 

Ainda sobre as características das cidades, Fernandes (2009, p.64) afirma ser “um elemento 

necessário para a definição de região [...] capazes de oferecer à economia e à sociedade regionais 

os serviços e bens necessários ao seu desenvolvimento”. 

A partir dos problemas que as cidades brasileiras vinham enfrentando, foram nascendo 

debates a fim de buscar soluções para a vida na cidade, nascendo assim o termo “reforma urbana”. 

“Em 1963, o Encontro Nacional de Arquitetos, que contou com representação de outras categorias 

profissionais, lança um tema inédito nos debates sobre as Reformas de Base que mobilizaram a 

sociedade brasileira: a Reforma Urbana.” (BRASIL, 2004, p.11).  

Segundo Souza (2010): 

 
A reforma urbana [...] não se circunscreve a uma remodelação do espaço físico. Ela 
é uma reforma social estrutural, com uma muito forte e evidente dimensão espacial, 
tendo por objetivo melhorar a qualidade de vida da população, especialmente de 
sua parcela mais pobre, e elevar o nível de justiça social (SOUZA, 2010, p. 112).  

 

Outro modelo de reforma que foi e ainda é bastante utilizado nas cidades brasileiras é a 

urbanística, do qual é,    
o modelo que ainda estrutura o crescimento de nossas cidades reproduz a cultura 

urbanística herdada do período autoritário. É um modelo excludente, que 

desconsidera as necessidades da maioria dos moradores, segrega e diferencia 

moradores “incluídos” na urbanidade formal e moradores dela excluídos, com 

inequívocos impactos socioambientais para a cidade como um todo. (BRASIL, 2004, 

p.56). 

 

Diferentemente da reforma urbana, a reforma urbanística tem caráter paisagístico, voltado 

em primazia para a remodelação do espaço físico, ou seja, da paisagem visual da cidade. O 

elemento estético assume patamar de orientação das ações do planejamento e na execução físico-

estrutural, reconfigurando a paisagem sob o ponto de vista do olhar contemplativo. 
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4 Desenvolvimento urbano em pequenas cidades: o caso de Pau dos Ferros-RN 

 

 Nas cidades brasileiras, o desenvolvimento urbano ocorre de forma lenta. Isso é evidente ao 

depararmos com noticiários de caos na saúde pública, transporte e segurança, não  

o bastante com o aumento na taxa de desemprego e com a pobreza e a fome. Esses problemas 

não assolam apenas as cidades grandes ou metrópoles, as pequenas cidades também são vítimas 

dessas desigualdades sociais que atingem principalmente a classe de baixo poder aquisitivo da 

sociedade. 

Nas cidades pequenas como é o caso de Pau dos Ferros, é notório a quantidade de obras 

públicas realizadas na cidade. Nos últimos 08 anos (2005-2012), segundo o ex-prefeito da cidade 

Leonardo Rêgo, foram realizados 167 obras, distribuídas em todos os setores, tais como: saúde, 

educação, praças, pavimentação, e infraestrutura urbana, além de obras na zona rural.  

  Nos anos de 2009-2012, a quantidade de obras públicas realizadas no município foi visível 

à população, superando os anos anteriores, onde poucas obras foram concretizadas. Isso foi 

possível, de acordo com o ex-prefeito, devido a organização do setor tributário da Prefeitura no 

início de 2009. 

O Município de Pau dos Ferros-RN possui uma área de 259,959 Km². Por ter uma 

localização geográfica privilegiada, é conhecido como cidade polo da microrregião de Pau dos 

Ferros, por sua prestação de serviços em vários setores, tais como: comércio (supermercados, 

lojas, e concessionárias), instituições financeiros (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

Bradesco, Banco do Nordeste). Além de clínicas de especialidades médicas, destacando-se ainda 

no ramo da construção civil, que vem crescendo significativamente nos últimos anos.  

Sendo destaque, na região Alto Oeste Potiguar, é alvo de pretensão política de empresários 

locais, receptor de obras significativas para promover o crescimento da cidade. Estimulando ainda 

a circulação de pessoas, veículos, mercadorias etc., como construção e/ou reforma de logradouros 

públicos, como ruas, avenidas e praças. Em questionamento sobre o objetivo e/ou função dessas 

obras, o ex-prefeito afirmou que as obras implementadas dotam a cidade de infraestrutura 

adequada, passando a ter uma visibilidade maior em termos de geometria espacial e padrões 

arquitetônicos e urbanísticos. Para a Secretária de Obras e Serviços Urbanos, essas obras 

proporcionaram qualidade de vida e uma mudança na paisagem urbana.  

Mas, até que ponto essas obras atingiram a população urbana a ponto de influenciar na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas? Será que as pessoas dos bairros periféricos - onde 

muitas ruas não possuem pavimentação, saneamento básico e sinalização de trânsito adequada, 

apresentando ainda a disposição de esgotos a céu aberto - foram beneficiadas com tais obras?  

O Município de Pau dos Ferros não possui Plano diretor – documento que deve ser o 

referencial para quaisquer intervenções de caráter de desenvolvimento, conforme o Ministério das 

Cidades. Nesse sentido, em entrevista junto a Secretária de Obras e Serviços Urbanos e ao ex-

prefeito, ambos afirmaram que o plano teve início de 2010 para 2011, mas que ainda não foi 

concluído. 

Como o município não conta com o Plano diretor, o ex-prefeito disse que as obras foram 

planejadas obedecendo ao código de postura do município (código de obras), que demanda do 

plano diretor toda uma atualização. Através também de acompanhamentos desde a elaboração à 

execução das obras por órgãos fiscalizadores (Anotação de Responsabilidade Técnica-ART/CREA, 

Caixa Econômica Federal-CEF, Ministério Público-MP), e equipe de arquitetos e engenheiros 

conceituados e experientes.  

Sobre os problemas ou desafios urbanos, os entrevistados (Secretária e Ex-prefeito), 

apontaram o saneamento básico como principal problema. Enfatizando que 70% do território 
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municipal possui serviço de saneamento básico precário, e que a Companhia de Águas e Esgotos 

do Rio Grande do Norte - CAERN é a responsável pelo serviço de esgotamento do município. Sendo 

esta uma problemática que ainda persiste, por conta da omissão de responsabilidade por parte da 

Companhia. Em uma perspectiva futura, a CAERN informou ao ex-prefeito que, provavelmente até 

2015 a cidade estará totalmente saneada. Desta dita, questiona-se se será possível um problema 

que existe no município há décadas, ser sanado em apenas dois anos, ou será mais uma promessa 

para fascinar a população?  

 Para resolver as problemáticas do município, o ex-gestor de Pau dos Ferros, atuante no 

período pesquisado, disse que o empreendedorismo e investimentos em infraestruturas, em setores 

da saúde, turismo, e obras estruturantes são importantes para minimizar os problemas urbanos. 

Todavia, que problemas urbanos foram minimizados com as obras analisadas? Será que para 

resolver os problemas urbanos bastam obras estruturantes? Na realidade, os problemas urbanos 

de Pau dos Ferros não acabaram com tais obras, existe desemprego, violência, falta de saneamento 

básico, má qualidade de vida e desigualdade social. 

A cidade de Pau dos Ferros recebeu 167 obras em oito anos, mas será que elas foram 

importantes para desenvolver o município e especificamente a zona urbana? Em resposta a esse 

questionamento, o ex-prefeito afirma: “Foram fundamentais, Pau dos Ferros mudou, completamente 

a sua imagem urbana.” Na realidade a imagem urbana de Pau dos Ferros não mudou 

completamente. O que se verifica é uma mudança urbanístico-paisagística em alguns pontos 

estratégicos da cidade, como o centro. Em contrapartida, outros espaços permanecem sem 

alterações em sua imagem.  

 Para o ex-prefeito, essas obras trouxeram para a população e para a cidade vários 

benefícios, tanto do ponto de vista estrutural, social e econômico, como na qualidade de vida, e 

autoestima.  Melhorias também no potencial turístico da cidade, e na área imobiliária, o que motivou 

os investimentos privados mediante a constatação da mudança de logística estrutural do município. 

 Para Rêgo, a principal mudança gerada na cidade a partir dessas obras foi a mudança 

cultural no âmbito administrativo e político, pois segundo ele, 

 
Pau dos Ferros tinha uma cultura do ponto de vista do pensamento de ação do 
poder público muito ultrapassada [...] as pessoas estavam muito adaptadas a uma 
politica pública voltada ao assistencialismo. [...] com o tempo na hora em que essas 
obras vieram a tona e que passou a se gerar visibilidade é que a população passou 
a ter noção da importância que elas tiveram para o crescimento do município [...]. 

 

Segundo os pesquisados, as obras concretizadas em Pau dos Ferros foram benéficas para 

o crescimento da cidade e do município, gerando: melhorias na qualidade de vida, desenvolvimento 

econômico e social, características próprias de uma reforma urbana. Mas, construções de Praças, 

postos de saúde, creches, reformas de prédios e praças, pavimentações, abertura de ruas, são 

atributos capazes de gerar uma reforma urbana? Não estariam essas obras considerando apenas 

os interesses de uma pequena parte da população e voltadas para a remodelação do espaço físico, 

acarretando uma mudança na paisagem urbana, configurando-se em uma reforma urbanístico-

paisagística?  

 

4.1 Praças públicas de Pau dos Ferros: reforma urbana ou paisagística? 

 

De todas as obras públicas realizadas em Pau dos Ferros no período de 2005 a 2012, a 

construção da “Praça Nossa Senhora da Conceição”, mais conhecida como “Praça de Eventos”, 

bem como a reforma da “Praça da Matriz Monsenhor Caminha”, são as que mais chamam a 
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atenção. Seja pela dimensão espacial, pelas mudanças na paisagem urbana ou pelo que elas 

proporcionaram à cidade e à população. O que nos possibilita indagar a respeito de como enquadrar 

tais modificações no espaço: reforma urbana ou urbanístico-paisagística? A construção e 

reforma das praças de Pau dos Ferros deram um novo visual à cidade, tanto na “praça da matriz” - 

onde o espaço obteve uma nova organização a partir da introdução de elementos paisagístico-

funcionais, como: arborização, quiosques, o centro de artesanato e estacionamento - como a “praça 

de eventos”, que modificou totalmente o espaço pré-existente (julgado pela população local como 

“esquecido” e tido como “morto” ou sem utilidade prática), pois era constituído por uma lagoa 

poluída, que influenciava na má qualidade de vida da população ao seu redor e na configuração da 

paisagem visual e olfativa. 

 Inaugurada em 2008, no bairro São Judas Tadeu, a “Praça de Eventos” substituiu uma 

grande lagoa poluída, como mostra a figura 01. Ocupando um amplo espaço, cerca de 17.000 m² 

(ver figura 02) a praça tornou-se ponto de encontro, de grandes shows e lazer, gerando ainda 

emprego e renda para a população local. Para o Ex-prefeito Leonardo Rêgo, a praça mudou o 

cenário cultural de entretenimento e lazer, servindo para a prática da cultura local e geração de 

emprego e renda para o município. Chegando a uma média de 60 empresas a se instalarem na 

feira de negócio no período da FINECAP (Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e 

Negócios do Alto Oeste Potiguar) que com a Praça colocou Pau dos Ferros no cenário de destaque 

dos eventos do Rio Grande do Norte.  

Nesse contexto, o que se pretende com a construçao de uma Praça de eventos em uma 

cidade como Pau dos Ferros que apresenta vários problemas, principalmente na área de saúde? A 

construção da Praça de eventos não seria uma forma de entreter a população para que não haja 

conscientização da verdadeira situação em que se encontram?    

 

Figuras 01 e 02: Local da construção da Praça de eventos e Praça de Eventos Nossa Srª da 

Conceição, respectivamente. 

 

      
Fontes: João Paulo, 2007 e Blog Edielson Soares, 2012. 

 

No ano seguinte (2009), foi inaugurada a reforma e/ou reconstrução da Praça da Matriz 

Monsenhor Caminha. Com a reforma, algumas coisas foram revitalizadas, mantendo os traços 

originais como o pavilhão e o obelisco que também foi modernizado. Outras foram construídas, 

como os seis quiosques, um centro de artesanato, um pequeno parque infantil, uma fonte de água 

ao redor do obelisco e espaços para estacionamento, além da arborização. 

 Através da análise dos questionários aplicados, há doze comerciantes nas duas praças 

delimitadas como objeto de estudo. Pôde-se constatar que estas são de suma importância para o 
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desenvolvimento da cidade e para melhorar a qualidade de vida da população. Visto a geração de 

emprego e renda formal e informal que ela proporciona, do qual várias famílias tiram seu sustento 

com o trabalho nos quiosques. Além dos comerciantes informais que vem nos períodos festivos, 

como a FINECAP e a festa da padroeira da cidade.  

 As praças também foram importantes para melhorar a paisagem visual da cidade. 

Principalmente do centro, destacando-se pela beleza que chama a atenção dos visitantes. 

Tornando-se o “cartão postal” da cidade. Lugar agradável para encontros entre família, amigos, 

proporciona lazer para a população local e regional que vem usufruir dos serviços prestados por 

elas.  

 Constatou-se, de acordo com o discurso do representante da gestão municipal (exercício 

2005-2012), o ex-prefeito Leonardo Rêgo, bem como absorvidos pela população entrevistada, que 

as obras foram realizadas para o benefício e bem estar da população. Mas, será que realmente a 

população foi beneficiada com tais obras? O que de fato teria mudado de modo significativo na vida 

do cidadão pauferrense? As respostas ainda são nebulosas nesse sentido. Carecendo, portanto, 

de estudos mais aprofundados a posteriori. Todavia, com a construção e reforma das Praças, 

percebe-se certa influência na visão dos habitantes locais, no que diz respeito à usança das praças. 

Nesse caso, muitos se apressam e afirmam estar nestas obras indícios de mudanças no bem estar 

e na qualidade de vida de toda a população. Para se ter uma ideia da contradição nesse tocante, 

muitas famílias ainda não conseguem fazer usufruto destes espaços, construídos e reformados, em 

virtude de seu baixo poder aquisitivo.   

 Sobre a Praça Monsenhor Caminha o Ex-prefeito e a Secretaria de Obras afirmaram ser 

uma obra importante que preservou as características históricas, e que proporciona uma bela 

paisagem urbana. Isso nos leva a refletir sobre qual é a real função dessas obras especificamente 

as praças, se é promover uma reforma urbana, ou modernizar, embelezar a cidade com elementos 

paisagísticos que chamem a atenção da população local e regional.  

 

4.2 Análise da influência da pavimentação e/ou asfaltamento urbanos 

 

Do ano de 2005 ao de 2012, foram pavimentados 121.762,14 m² e asfaltado 42.595,90 m², 

totalizando uma soma de 164.358,04 m² distribuídos em 17 bairros da cidade, dos quais os mais 

beneficiados foram os bairros João XXIII, com 9% do total de pavimentação, o São Judas Tadeu 

com 15% e o centro com 31% perfazendo 55 % do total da pavimentação realizada na cidade nesse 

período. Enquanto que, os outros 45% foram distribuídos em outros 14 bairros da cidade. 

Entretanto, porque a concentração da pavimentação nestes poucos bairros, em detrimento do 

restante da cidade? Será pelo fato da concentração de serviços, pelo crescimento imobiliário, ou 

por particularidades e casos isolados?  

Com base nesses dados, analisamos uma rua de cada bairro citado, a Rua 13 de maio no 

Centro, a José Paulino do Rêgo no João XXIII e a José Alves de Queiroz no São Judas Tadeu, com 

o intuito de compreender a importância dessas obras para a população. É importante destacar que, 

das três ruas pesquisadas, duas foram pavimentadas (José Paulino do Rêgo e José Alves de 

Queiroz) e em uma foi feito o asfalto e alargamento na entrada (Rua 13 de maio).  

 Espera-se que, de um modo geral, que a pavimentação de uma rua promova melhorias para 

os habitantes que nela moram, bem como para os comércios locais, escolas e demais instituições. 

Outro benefício seria o de facilitar a mobilidade e o acesso às residências e comércios locais.  Em 

questionamento aos comerciantes das ruas pesquisadas sobre a função da pavimentação dessas 

ruas, ficou claro que melhorar a qualidade de vida da população é a principal função além de 

promover o desenvolvimento da cidade.  
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 No entanto, em contrapartida, vale salientar que a qualidade de vida de uma população 

depende de vários fatores, o que implica dizer que apenas pavimentações não são suficientes para 

melhorar a qualidade de vida urbana, mas para minimizar possíveis doenças causadas por esgotos 

a céu aberto e facilitar o fluxo de pessoas e automóveis na cidade.   

 Em questionamento à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e ao Ex-prefeito de Pau dos 

Ferros, sobre a importância da pavimentação dessas ruas, citaram entre outras, o crescimento 

imobiliário, a desobstrução do transito da avenida principal (BR 405), o acesso para cidades vizinhas 

e o paisagismo. Com base nisso, questiona-se: serão essas ruas espaços de valorização imobiliária, 

diferenciando-se das demais áreas da cidade? E que, devido as ações dos diversos agentes 

produtores do espaço no município (proprietários fundiários, construtores e empreendedores 

imobiliários), ficam valorizadas e concentram maiores investimentos em detrimento dos interesses 

de poucos? Quem tem acesso a esses espaços? Para onde vai à população de baixo poder 

executivo? Qual o interesse dos gestores no crescimento imobiliário? Neste contexto que tipo de 

reforma se aplica em Pau dos Ferros, uma reforma urbana ou paisagística? Enfim, são 

questionamentos que sinalizam a demanda por estudos vindouros, denunciando problemática 

diversa, à qual somente iniciamos o debate neste artigo, e que pretendemos aprofundá-la em 

momento de investigação oportuno a posteriori. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

   Com base no discurso de desenvolvimento urbano empreendido em Pau dos Ferros-RN, 

mais precisamente entre 2005-2012, percebe-se que foram realizadas obras públicas de 

infraestrutura que trouxeram algumas modificações à paisagem urbana, tomando por base o 

crescimento do município. Tais obras, no entanto, acabam por gerar certo “encantamento” visual, 

possibilitando ao observador menos detido, uma leitura apressada, bem como imbuída do “fetiche” 

de embelezamento paisagístico. Na verdade, tais modificações na paisagem acabam por constituir 

parte de um discurso retórico, que apregoa uma “fantasiosa harmonia socioespacial”, traduzida na 

construção e reforma dos logradouros públicos, em especial, das praças. Tudo isso, em nome de 

um movimento o qual denominamos, por enquanto, como “pseudo-desenvolvimento”.  

A construção e reforma de logradouros públicos são políticas que geram, em parte da 

população, uma visão aparente do real. Levando-a a confundir simples alteração no paisagismo, 

com melhorias na qualidade de vida, calcadas na infraestrutura urbana. Além disso, os discursos 

acerca do crescimento econômico, que sustentam, em grande parte, a retórica do desenvolvimento 

urbano, ludibriam as pessoas que acreditam estar inseridas nesse contexto. Sendo que, muitas 

vezes estão de fato, excluídas.  

O que se percebe em Pau dos Ferros, nos últimos oito anos, considerando uma leitura 

reflexiva em torno do desenvolvimento da cidade, é a afirmação de uma cultura urbanística. Onde 

investimentos em espaços de entretenimentos, reformas e crescimento imobiliário estão cada vez 

mais acentuados. Logo, se pode considerar que há uma ausência de planejamento em relação à 

necessária reforma urbana (fundada nos preceitos da participação popular e na gestão 

comunitárias). O que se agrava, devido o município não possuir ainda um Plano Diretor, como 

instrumento regulador e orientador das intervenções sobre o espaço. 

Sendo assim, podemos dizer que as obras estudadas neste artigo, não condizem com uma 

reforma do espaço urbano de Pau dos Ferros em seu conjunto, mas com uma mera remodelação 

das feições no/do espaço. O que se percebe é uma estruturação do ambiente, através de uma 

estética de embelezamento moderno. Portanto, as obras pesquisadas em Pau dos Ferros não 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

325 

constituem uma reforma urbana. Se assemelham bem mais à composição de uma reforma 

paisagística.  
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Resumo: A expansão urbana em Pau dos Ferros (RN) está incidindo de forma acelerada e seletiva no tecido 
da cidade. Este processo é reflexo da função que a cidade exerce enquanto núcleo urbano principal da região 
(IBGE, 2008). As novas tendências da urbanização do território, resultou em Pau dos Ferros, além do 
crescimento populacional, uma dispersão urbana em direção a periferia. Sua forma e conteúdo guardam 
marcas do processo de ocupação, com uma forte concentração fundiária e ligação com a fragmentação do 
território que deu origem a várias pequenas cidades ao seu redor. Um dos resultados dessa ação em Pau dos 
Ferros é a abertura de loteamentos habitacionais na franja rural-urbana da cidade e a renovação e crescente 
centralidade exercida em sua área central. Para tanto, nesse trabalho discorremos sobre os novos processos 
e formas espaciais vistos recentemente no intra-urbano de Pau dos Ferros, com resultado na sua estruturação 
e reflexo na periurbanização e na área central. Desse modo, apoiamos nos conceitos e noções trabalhados 
por Souza (2003); Corrêa (2005a [1989]; 2005b [1995]), Villaça (2001) e Santos (2004 [1996]). Este texto faz 
parte da discussão que realizamos no âmbito do doutorado em geografia da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE), sobre a difusão da urbanização no território e a formação da cidade-região de Pau dos Ferros. 
Palavras-chave: Expansão urbana; Processos e formas espaciais; Espaço periurbano; Pau dos Ferros. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A expansão urbana é um fenômeno que, a cada dia, ganha mais destaque nas cidades 

brasileiras em decorrência do processo do seu crescimento populacional e físico, associado a 

estruturação do espaço, com formas e processos espaciais característicos no interior da cidade 

(CORRÊA, 2005b [1989]). 

Este fenômeno tem se tornado cada vez mais expressivo nas últimas décadas, em 

particular, nos espaços urbanos não metropolitanos, como nas cidades assentadas no semiárido 

nordestino. Estes espaços não têm a mesma dinâmica urbana de uma cidade grande, porém estão 

adquirindo práticas espaciais que reproduzem os novos traços da urbanização nessa dimensão do 

território (SANTOS, 2005, [1993]). 

É neste contexto que destacamos no interior do Rio Grande do Norte a cidade de Pau dos 

Ferros (figura 01) que de acordo com o último censo demográfico do IBGE (2010) registrou 25.535 

habitantes, compreendendo pouco mais de 90% da população total. 
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Figura 01 – Pau dos Ferros: localização da cidade na área de influência  

 

 
Fonte: IBGE (2008); cartografia e organização de Josué Alencar Bezerra, out. 2016. 

 

Apesar do seu tamanho demográfico, Pau dos Ferros se destaca na região por ser um 

importante centro polarizador de funções, ofertando um conjunto de serviços especializados na área 

da educação (escolas técnicas, faculdades, universidades), saúde (hospitais e clínicas 

especializadas), instituições financeiras, bem como de um comércio cada vez mais moderno, 

materializado em novos modelos de supermercados, lojas de franquia nacional, serviços 

imobiliários, entre outros, todos estes voltados para atender uma demanda regional. 

Esta cidade está situada em uma região de economia frágil, formada basicamente por 

pequenos municípios, muitos deles se matem a partir dos repasses federais (FPM) e sua população 

das atividades primárias, especialmente na agricultura de sequeiro, e dos benefícios do INSS e das 

bolsas sociais. Sobre os pequenos produtores, boa parte utilizam os espaços das feiras livres das 

cidades vizinhas da feira livre para comercializar os excedentes de produção (PRAXEDES; 

BEZERRA, 2012). 

Nessa região, a cidade de Pau dos Ferros se destaca como centro que exerce influência 

em um conjunto de cidade pequenas, o que pode ser evidenciado no estudo da Região de Influência 

das Cidades (IBGE, 2008), em que esta cidade foi classificada como centro sub-regional A41. O 

setor terciário é o grande responsável pela centralidade urbana de Pau dos Ferros na rede urbana 

regional, e é no interior desta cidade que as atividades comerciais e a oferta de serviços mais 

                                                             
41 Segundo o relatório de Região de Influências das Cidades (IBGE, 2008, p. 11), para ser considerado um 
Centro sub-regional A a cidade deve possuir uma região de influência, “[...] constituída por 85 cidades, com 
mediana de 95 mil habitantes e 112 relacionamentos”. 
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importantes da região se encontram, contribuindo, com isso, para que haja um crescimento e 

valorização da cidade, como resultado da produção social do espaço urbano (GOTTDIENER, 1993) 

Isso posto, neste trabalho, discorreremos brevemente sobre a organização do espaço intra-

urbano de Pau dos Ferros, enfatizando o processo de expansão do seu tecido verificado nas últimas 

décadas, a partir principalmente do setor imobiliário. Quais as áreas que mais sofrem mudanças na 

sua estrutura espacial, e o papel da área central como espaço de agregação regional. Com isso, 

identificamos os novos processos e formas espaciais presentes no espaço intra-urbano destas da 

cidade. 

 

2 ASPECTOS DA GÊNESE E DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO REGIONAL 

 

De acordo com Santos (2004 [1996]), a história espacial é seletiva e para nós a construção 

dessa parcela do espaço nordestino inserido no contexto geográfico de dinâmicas e diversidades 

regionais, fomenta a organização e as ações modeladoras do espaço interno das cidades, como 

ocorre em Pau dos Ferros. 

A urbanização contemporânea nessa dimensão, impõe ao interior das regiões semiáridas, 

em cidades como Pau dos Ferros, um reflexo desse processo mais recente, repleto de conotações 

que só podem ser entendidas quando da formação socioespacial das primeiras cidades e sua 

relação com as atividades econômicas desenvolvidas no início de sua ocupação (ANDRADE, 1981). 

As primeiras linhas de constituição do que viria a ser a matriz da rede urbana de Pau dos 

Ferros, se dá através da atividade pecuária na estrutura inicial da ocupação do território potiguar 

(Ibid.). Podemos dizer também que a centralidade de Pau dos Ferros teve início com os chamados 

“caminhos de gado” que passavam na região, vindos de Mossoró, atravessando a chapada do Apodi 

se unindo à ligação paraibana que, em seu conjunto, era responsável por drenar o gado vindo do 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, levado até Olinda, e parte da demanda cearense e 

potiguar carreada para cidade de Fortaleza (ANDRADE, 1995). 

Outro fato importante que serve como pano de fundo para explicação da centralidade de 

Pau dos Ferros está associado o acelerado processo de fragmentação do território que possibilitou 

o surgimento de mais de 30 municípios entre as décadas de 1950 e 1960, e mais recentemente 

com a criação dos municípios de Major Sales, Serrinha dos Pintos e Venha Ver, todos constitutivos 

da sua área de influência42 (IBGE, 2008; 2011). 

Desse modo, acreditamos que a centralidade urbana exercida por Pau dos Ferros está 

relacionada a sua disposição espacial de comando de uma região composta por vários pequenos 

municípios caracterizados por possuir pouca diversidade econômica e baixo número de habitantes 

(IBGE, 2008). 

Pau dos Ferros, neste contexto, torna-se a cidade mais importante da região por apresentar 

uma função central baseada no alcance máximo de procedência dos consumidores, de sua 

acessibilidade através das vias de transporte e da comparação do tamanho das cidades 

subordinadas (Ibid.). A cidade possui uma série de equipamentos urbanos de porte superior às 

demais cidades da região, caracterizada por um setor terciário desenvolvido com serviços de saúde 

mais especializados, rede bancária, educação em seus vários níveis, gerando, assim, um fluxo de 

                                                             
42 Estamos considerando como área de influência o recorte estabelecido pelo último estudo da REGIC (IBGE, 
2008). 
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pessoas num raio de aproximadamente 40 cidades circunvizinhas, sendo possível verificar a 

influência em cidades localizadas na fronteira com os estados do Ceará e Paraíba (DANTAS, 2014). 

Esta conformação regional, trouxe grandes impactos a dinâmica interna da cidade de Pau 

dos Ferros, estes materializados na estruturação do espaço com a ampliação e descentralização 

dos objetos geográficos difusores da dinâmica regional (SANTOS, 2004, [1996]), que estão 

associados ao setores do comércio e serviços especializados, os quais rebatem nos recentes 

processos e formas espaciais surgidos na cidade. 

 

3 NOVOS ATRIBUTOS E A CONFORMAÇÃO DO ESPAÇO INTRA-URBANO 

 

O espaço intra-urbano está “[...] estruturado sob a dominação dos interesses do consumo, 

e nisso não há qualquer contradição” (VILLAÇA, 2001, p. 330).  Devemos ter nessa dimensão de 

Pau dos Ferros um entendimento dessa parcela da cidade, enquanto “[...] espaço estruturado pela 

condições de deslocamento da força de trabalho enquanto tal e enquanto consumidora 

(deslocamentos casa-escola, casa-compras, casa-lazer, e mesmo casa-trabalho)” (Id., p. 330). 

A organização interna desta cidade pode ser elucidada a partir de dois recortes espaciais 

bem definidos na organização do seu espaço: (i) sobre a concentração das atividades comerciais e 

de prestação de serviços na área central de Pau dos Ferros; (ii) sobre os processos e formas 

espaciais vistos no tecido urbano de Pau dos Ferros, a partir dos novos equipamentos e 

infraestruturas moderas instaladas recentemente em áreas periféricas da cidade.  

A área central de Pau dos Ferros, que continua sendo aquela que concentra as principais 

atividades comerciais e de serviços da cidade, vem sofrendo mudanças no usos dos seus espaços, 

com novas formas e dinâmicas de uma cidade que atende uma demanda regional crescente. 

Em uma dimensão territorial relativamente pequena, o centro de Pau dos Ferros está 

voltado para o comércio e a prestação de serviços, embora ainda existam algumas moradias as 

quais vêm sendo gradativamente substituídas por estabelecimentos de diversos seguimentos: lojas 

de venda de eletroeletrônicos, moveis, roupas e calçados, supermercados, instituições financeiras, 

clinicas médicas, óticas, restaurantes, entre outros.  

Este espaço central de Pau dos Ferros é o destino principal não apenas da população 

desta cidade, mas de toda região, tornando-se como um espaço vocacionado a lógica tradicional e 

moderna da área central das cidades, como abrigo das “[...] principais atividades comerciais, de 

serviço, da gestão e privada, e os terminais de transporte inter-regionais [...]” (CORRÊA, 2005a 

[1989], p. 38) 

É importante ressaltar que este quadro é bastante comum em outras cidades deste porte 

do interior do Nordeste, movido pelo fortalecimento do poder de compra da população, aliado a uma 

maior profissionalização do comércio varejista e de prestação de serviços especializados, o que 

tem atraído cada vez mais empreendedores para a região. Este quadro é perceptível com as 

constantes mudanças nas fachadas das lojas e renovação e refuncionalização dos espaços 

voltados para o terciário (figuras 02 e 03). 
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Figuras 02 e 03 – Pau dos Ferros: o moderno e o tradicional do comércio da cidade. 

 

  
Fonte: Josué A. Bezerra, ago. 2016. 

 

Na área central também estão localizados as instituições financeiras, as principais clínicas 

médicas, repartições públicas e os pontos de estacionamento dos carros de linhas43, responsáveis 

pelo transporte da maior parte da população da região de Pau dos Ferros, reafirmando, assim, 

centralidade desta área na cidade. 

Embora a área central de Pau dos Ferros ainda seja vista como a de maior centralidade no 

espaço interno da cidade, na última década, com a chegada dos campi do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e da Universidade Federal Rural 

do Semiárido (UFERSA), bem como a partir da ampliação na oferta de novos cursos de graduação 

e pós-graduação na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), novos processos e 

formas espaciais surgiram em outras áreas da cidade (CORRÊA, 2005a [1989]). 

As áreas localizadas no centro, bem como nos setores de expansão, próximos aos 

principais equipamentos de ensino da cidade, são as áreas onde se concentram a maior parte das 

novas construções. Destacamos o bairro Nações Unidas e Chico Cajá, localizados nas 

proximidades do Campus Avançado da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

 Estas manifestações no urbano tem possibilitado a expansão da cidade e o surgimento de 

outras centralidades e novas formas no espaço interno de Pau dos Ferros. O setor imobiliário é um 

dos segmentos responsáveis pela dispersão urbana nesta cidade, com uma oferta cada vez maior 

de produtos imobiliários voltadas para diversas classes, imbricando, assim, em novas práticas 

espaciais na cidade (CORRÊA, 2005a [1989]). 

As áreas consideradas mais valorizadas do ponto de vista do mercado imobiliário estão 

concentradas nos bairros localizados próximos aos novos equipamentos de ensino: Princesinha do 

Oeste, Nações Unidas e Chico Cajá, todos estes situados na porção Sul da cidade. Os espaços 

voltados para exploração das atividades terciárias são mais valorizados no centro, sendo neste 

espaço, como dissemos, que se concentram mais densamente o comércio e os serviços urbanos. 

Com isso, todas as parcelas da cidade se enquadram como espaços de grande interesse do capital, 

especialmente para extrair renda da terra (urbana) (SOUZA, 2003).  

                                                             
43 Estes carros são caracterizados por vans, micro-ônibus, caminhonetas e até caminhões (conhecidos na 
região Nordeste como pau de arara) que transportam diariamente a população das pequenas cidades pela 
região e para algumas localidades fora dela. Em pesquisa direta, existem em 119 viagens diárias para a 
cidades de Pau dos Ferros realizados por este tipo de transporte. A origem dos principais carros são: 
Alexandria, São Miguel, Portalegre, José da Penha e Luís Gomes. 
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São comuns as práticas espaciais degradantes do espaço, como a marginalização 

espacial, a seletividade espacial e principalmente a antecipação espacial44 em Pau dos Ferros 

(CORRÊA, 2005b [1995]). Outras áreas como o bairro São Judas Tadeus, próximo à área central, 

nas proximidades dos principais equipamentos públicos construídos na cidade, servem como 

agentes para difusão da especulação por parte dos promotores imobiliários (Id., 2005a [1989]). 

Já havíamos detectados anteriormente (PRAXEDES; BEZERRA, 2012), o perfil 

socioeconômico das pessoas que compram e alugam os imóveis está associado a segmentação 

dos usos do solo urbano de Pau dos Ferros.  Atualmente, entre 60 e 70% dos locatários na cidade 

são de comerciantes e estudantes e, no que tange a compra de lotes de terras e imóveis, o público 

varia de funcionários públicos e de empresas privadas a professores universitários recém chegados 

à cidade para compor os quadros das instituições de ensino (figuras 04 e 05).  

 

Figuras 04 e 05 – Pau dos Ferros: apartamentos para alocação e loteamentos para construção da 

habitação 

  
Fonte: Josué A. Bezerra, ago. 2016. 

 

A oferta destes equipamentos ligados ao ensino superior e técnico, trouxe um número 

considerável de professores, técnicos e alunos vindos de outras cidades e até de outros estados, 

acarretando uma maior oferta de produtos e serviços até pouco tempo não existentes na cidade. O 

setor imobiliário foi um dos maiores responsáveis pelas mudanças na estrutura fundiária dessas 

áreas próximas a UERN, UFERSA e IFRN. 

As áreas localizadas nas proximidades destes equipamentos de ensino são as mais 

requisitadas na cidade para o setor habitacional. De acordo com de Secretaria de Tributação de 

Pau dos Ferros, nos últimos 10 anos, período que ocorreu a ampliação dos cursos da UERN e a 

construção do IFRN e UFERSA, foram instalados 24 loteamentos habitacionais na cidade, sendo 

16 localizados na área próxima a estes equipamentos de ensino. Alguns destes loteamentos se 

integraram ou construíram importantes bairros como o João Catingueira e o Zeca Pedro, e também 

condicionou a grande expansão do bairro Chico Cajá, até pouco tempo, áreas preenchidas por 

pastagens ou sem nenhuma função urbana, além da especulação. 

De acordo com a principal agência imobiliária45 da cidade, o preço do metro quadrado dos 

terrenos na cidade muda bastante, mas nas áreas mais afastadas do centro, a média é de 150 

reais/m², sendo que, na área comercial, esse preço aumenta consideravelmente, ficando em média 

                                                             
44 Sobre estes e outros tipos de práticas espaciais, ver Corrêa (2005 [1995]). 
45 A Esmeraldo imóveis está no mercado de há mais de 10 anos neste mercado na cidade. Atualmente este 
estabelecimento trabalha com a administração de imóveis para locação e venda de casas e lotes de 
importantes empreendimentos de Pau dos Ferros. 
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por 1.000 reais/m². Nestas novas áreas de expansão, o preço do metro quadrado se aproxima do 

praticado no centro, alterando de acordo com o melhoramento dos bairros e a proximidade dos 

equipamentos urbanos.  

Ainda de acordo com a principal agência imobiliária da cidade, boa parte dos imóveis 

destinados a locação ofertados concentram-se na porção do centro e nas áreas próximas as 

instituições de ensino da UERN e IFRN. Os imóveis localizados mais ao centro da cidade são, em 

sua maioria, destinados às atividades comerciais. Com relação aos valores referentes aos alugueis, 

estes oscilam entre 250,00 e 4.000,00 reais/mês. Da mesma forma, o preço do aluguel muda de 

acordo com a localização, tamanho e período de locação. Quanto mais próximo ao centro da cidade, 

mais alto é o preço do aluguel. 

Esta característica de expansão urbana tem se tornado cada vez mais comum nas cidades 

deste porte, entretanto, a situação geográfica de Pau dos Ferros é determinante para entender a 

dinâmica intra-urbana associada a centralidade desta cidade na região (SILVEIRA, 1999). 

A partir deste processo cada vez mais comum nas cidades médias e/ou regionais, 

observamos uma nova dinâmica instaurada no processo de produção da cidade no interior que 

define como a estrutura urbana vem se dispondo nessa escala geográfica. Novas formas e funções 

são dadas nesses espaços, mostrando-se como elementos constitutivos do processo de 

reestruturação dos espaços urbanos (SPOSITO, 2011). 

No que refere a difusão de novos processos e formas espaciais vista em Pau dos Ferros, 

as áreas localizadas na franja urbana-rural são as que vêm passando por maiores mudanças nos 

seus usos e ocupações, promovendo uma gradativa transição entre a cidade e o campo, em que 

as áreas rurais assumem um caráter urbano, passando assim a admitir novas formas as quais não 

estão somente direcionadas a atividades agrícolas (SOUZA, 2003). 

 

4 OS ESPAÇOS PERIURBANOS COMO REFLEXO DA EXPANSÃO DO LIMITE TERRITORIAL 

DA CIDADE 

 

A compreensão da dicotomia entre a cidade e campo já parecer ser algo superado nos 

estudos da geografia, pois a cidade não se apresenta só como espaço urbano, unilateral, assim, 

como o espaço rural não se estabelece somente a ele mesmo, mas sim, há uma relação entre 

ambos (SPOSITO, 2006). 

Em Pau dos Ferros, o processo de expansão urbana que resultou, entre outros aspectos, 

na extensão física da cidade, tem na difusão dos loteamentos habitacionais o principal responsável 

pelo processo de periurbanização na cidade, em que as áreas entre o limite do urbano com o rural 

misturam-se dando origem a um espaço em que não existe o predomínio de um sobre o outro 

(SOUZA, 2003). Tantos as relações quanto as formas rurais e urbanas podem estar imbricadas, 

dando um conteúdo específico as áreas conhecidas também como franjas rural-urbana (Ibid.) 

E a expansão urbana de Pau dos Ferros nestas áreas periféricas da cidade vem ocorrendo 

a partir da atuação dos agentes imobiliários, com a participação dos proprietários fundiários 

representados por famílias tradicionais da região. As áreas que acreditamos estar sob processo de 

periurbanização estão próximas aos bairros do Riacho do Meio, espaço que vem crescendo em 

direção aos Sítio46 Carvão, localidade “[...] situada em área não definida legalmente como urbana e 

                                                             
46 Estamos empregando a mesma denominação utilizada na região para identificar os pequenos povoados 
localizados na zona rural dos municípios. Estes sítios, que podemos chamar de aglomerados rurais (IBGE, 
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caracterizada por um conjunto de edificações permanentes e adjacentes, formando área 

continuamente construída [...]” (IBGE, 2015d, p. 36). Outras áreas de Pau dos Ferros que também 

podemos identificar esse processo estão entre os bairros Zeca Pedro, João Catingueira com o Sítio 

Grossos. 

As franjas da cidade, onde se encontram estes bairros, há pouco tempo eram voltadas 

exclusivamente para atividades primarias, como a criação de gado e pequenas produções agrícolas. 

Algumas poucas edificações da época em que estes espaços pertenciam faziam parte de 

importantes fazendas na região, porém, atualmente as terras vizinhas vem gradativamente dando 

lugar aos loteamentos habitacionais de expansão, com um crescente registro de construção no local 

(tabela 01). 

 

 

Tabela 01 – Pau dos Ferros: número de alvarás de construção segundo bairros (2005-

2015 
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João 
Catingueira 

0 0 0 0 0 0 5 0 2 19 26 

Riacho do Meio 4 2 2 14 39 42 56 80 120 141 101 

Zeca Pedro 0 1 0 1 2 21 33 29 27 16 8 

 

Fonte: Elaborado por Josué A. Bezerra a partir dos dados disponibilizados pela Inspetoria do 

CREA (RN), jan. 2016. 

 

O preenchimento gradativo destes espaços por funções e formas urbanas vem se dando a 

partir do final da década de 2000, quando os primeiros loteamentos foram lançados, com o interesse 

do setor imobiliário em promover ações para transformar o lote de terra em mercadoria. Deste modo, 

há uma substituição da terra enquanto valor de uso para fins agrícolas e subsistência animal, 

passando a ter valor de troca, com a comercialização de imóveis (HARVEY, 2005). 

A estruturação espacial recente destas áreas acordou para uma maior procura do setor 

imobiliário na cidade. A extensão do novo trecho da BR-226 que passa próximo ao bairro Riacho 

do Meio e o Sítio Carvão vem promovendo as variações de funções de ajuste com o tempo, que 

pode ser de reserva, em que ocorre a área de expansão; área residencial e também espaço de 

produção. 

O outro setor da cidade, na porção Sul, recebe influência das dos fixos do ensino (IFRN e 

a UERN). Alguns bairros localizados nestas áreas foram criados a partir dos novos loteamentos nos 

últimos 10 anos, como o Chico Cajá, Zeca Pedro e João Catingueira, estes localizados o limite físico 

da cidade de Pau dos Ferros. 

A expansão da mancha urbana em direção a estes espaços até pouco tempo de 

características exclusivamente rurais, como o Sítio Carvão e Grossos, também esteve associado a 

                                                             
2015), abrigam um número pequeno de moradores mais que em seu conjunto torna-se representativo para o 
total da população municipal. 
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difusão de políticas habitacionais como o “Minha Casa, Minha Vida”, de modo que houve um 

fomento para a construção civil, setor participe do mercado imobiliário. 

A expansão periurbana de Pau dos Ferros ocorreu de modo a modificar a morfologia 

dessas áreas da cidade, onde, de um lado, existe a conservação de algumas de suas características 

rurais e, do outro, um rápido preenchimento das formas e funções próprias do cotidiano urbano 

(CORRÊA, 2005a [1989]). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A expansão recente da cidade de Pau dos Ferros acontece seguindo a lógica do espaço 

enquanto produto do homem sobre o meio, em que no atual estágio do modo de produção 

capitalista, este espaço está em constante processo de transformação, de modo que a terra urbana 

passa a ser uma mercadoria de grande valor, de modo que venhamos a perceber todo o 

crescimento do espaço urbano a partir dessa lógica. 

De acordo com o exposto, temos que a maioria das pessoas que procura a cidade de Pau 

dos Ferros está, mesmo que indiretamente, ligada a alguma atividade do setor de serviços e 

comércio. A cidade funciona como um centro dinamizador do ponto de vista do setor imobiliário, 

tendo em vista que muitas pessoas que residem na região tem se dirigido à Pau dos Ferros com o 

objetivo de investir ou residir nesta cidade. 

Há uma tendência notória ao crescimento de áreas consideradas pouco valorizadas a 

Leste e a Norte da cidade, localização dos bairros Alto São Geraldo e Riacho do Meio, onde foram 

recentemente construídas o Campus Avançado da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) e a extensão da rodovia BR-226. 

Como em toda cidade, a lógica de crescimento urbano carrega consigo o aumento do 

número de problemas, principalmente de ordem social, como a insuficiência de serviços básicos de 

saneamento e abastecimento de água, problemática cada vez mais comum nas cidades do 

semiárido nordestino. 

Em Pau dos Ferros, é possível ver indícios de tais problemas, com uma concentração dos 

grupos sociais excluídos nas áreas menos favorecidas da cidade, e a fragmentação e seletividade 

espacial são cada vez mais vistas em seu intra-urbano (CORRÊA, 2005a [1989]). É possível ver, 

ainda, as desigualdades sociais refletidas na própria paisagem, na organização estrutural das 

moradias e dos equipamentos urbanos de uso coletivo. A difusão dos loteamentos habitacionais e, 

com isso, a periurbanização da cidade, segue a lógica do capital, dando um caráter de cidade 

capitalista até então pouco evidente nessa dimensão da cidade.  

Diante disso, apesar de nossa experiência no estudo da cidade e região, sabemos que 

ainda precisamos enveredar sobre alguns temas descobertos e produto da urbanização. É 

necessário ater a uma agenda de trabalhos para que possamos chegar mais próximo das respostas 

as inquietações que surgiram no final. Vamos seguindo! 

 

REFERÊNCIAS  

 
ANDRADE, Manoel Correia de. A produção do espaço norte-rio-grandense. UFRN. Ed. 

Universitária UFRN: Natal, 1981. 
 
______. A questão do território no Brasil. Hucitec: São Paulo, 1995. 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

336 

 
CORRÊA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. 4 ed. São Paulo: Ática, 2005a [1989]. (Série 

princípios) 
 
______. Espaço, um conceito-chave da Geografia. In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo 
César da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato (Orgs.). Geografia: conceitos e temas. 7. Ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2005b [1995]. 
 
DANTAS, Joseney Rodrigues Queiroz. As cidades médias no desenvolvimento regional: um 

estudo sobre Pau dos Ferros (RN). 2014, 260 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2014. 
 
GOTTDIENER, Mark. A produção social do espaço urbano. São Paulo: Edusp, 1993. 

 
HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 

 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regiões de influência das cidades 2007 
(REGIC). Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 

 
______. Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

 
______. Glossário dos termos genéricos dos nomes geográficos utilizado no mapeamento 
sistemático do Brasil. v. 2. Rio de Janeiro, 2015. 

 
LIMONAD, Ester. Espaço-tempo e urbanização: algumas considerações sobre a urbanização 
brasileira. In: Revista Cidades. Presidente Prudente Grupo de Estudos urbanos, vol. 5, n. 8, 
2008b. p. 243 - 261. 
 
PRAXEDES, Lediane Leite; BEZERRA, Josué Alencar. Registros recentes sobre a expansão 
urbana e a especulação imobiliária da/na cidade de Pau dos Ferros-RN. In: Revista Caminhos da 
Geografia. v. 13, n. 43, Uberlândia, 2012. 

 
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5, ed. EDUSP: São Paulo, 2005 [1993]. 

 
______. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4, ed. EDUSP: São Paulo, 

2004 [1996]. 
 
SILVEIRA, Maria Laura. Uma situação geográfica: do método à metodologia. In: Revista 
Território. a. 4, n. 6, Rio de Janeiro: jan./jun. 1999. p. 21-28. 
 
SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do desenvolvimento urbano. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2003. 
 
SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. A questão cidade-campo: perspectivas a partir da cidade. 
In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; WHITACKER, Arthur Magon (Org.). Cidade e campo: 

relações e contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão popular, 2006. 
 
______. A produção do espaço urbano: escalas, diferenças e desigualdades socioespaciais In: 
CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUZA, Marcelo Lopes de; SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

337 

A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 

2011. p.123-145. 
 
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. 2. Ed. Studio Nobel: São Paulo, 2001. 
  



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

338 

29. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO-REGIONAL NAS CIDADES MÉDIAS: ASPECTOS 

DA MORFOLOGIA URBANA DE PAU DOS FERROS/RN 

 

José Reginaldo Bezerra 
Arquiteto e Urbanista (Universidade Potiguar). Mestrando do Programa de Pós-graduação 

Mestrado Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais (CMPDT), Campus Avançado 
Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN). 
E-mail: rbezerrarq@hotmail.com 

 
Joseney Rodrigues de Queiroz Dantas 

Bacharel em Ciências Econômicas (UERN). Mestre em Economia Rural (UFPB),Doutora em 
Ciências Sociais (UFRN). Docente do Programa de Pós-graduação Mestrado Acadêmico em 

Planejamento e Dinâmicas Territoriais (CMPDT), Campus Avançado Professora Maria Elisa de 
Albuquerque Maia (CAMEAM), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

E-mail: joseneyqueiroz.uern@gmail.com  
 

Jackson Rayron Monteiro 

Discente do Curso de Ciências Econômicas do Campus avançado Maria Elisa de Albuquerque 
Maia (CAMEAM), UERN.  

E-mail: jackjones2013@bol.com.br 
 
RESUMO: A morfologia urbana como passível de representar o processo de deslocamento das sociedades 

no espaço-tempo nos possibilita investigar como a ocupação do território pode revelar o crescimento e/ou 

desenvolvimento dos aglomerados urbanos e a sua correlação com a dimensão tempo. Este trabalho se lança 

na perspectiva de investigar como se deu o crescimento do tecido urbano da cidade de Pau dos 

Ferros/RN/Brasil e estabelecer a correlação entre a chegada/implantação das instituições, órgãos e 

equipamentos municipais, estaduais e federais, bem como o impacto que eles causaram no sentido de 

motivarem/forçarem o crescimento da malha urbana da cidade nos seus entornos. Os aspectos da malha 

urbana de Pau dos Ferros revelam, do ponto de vista espacial, o seu crescimento urbano linear às margens 

da BR 405, equipamento urbano que foi norteador e capaz de influenciar o traçado urbano da cidade. A 

discussão teórica traz a visão de Fani Alessandri¹, Roberto Corrêa² e Raquel Rolnik³, dentre outros autores, 

que muito nos auxiliarão na compreensão do processo de formação da morfologia urbana desta cidade. E 

como o tempo e o espaço ficaram impressos como memórias a partir dos agentes que a moldaram o desenho 

urbano. 

Palavras-chave: Morfologia Urbana, malha urbana, espaço-tempo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A inauguração de Brasília em 1960 significa, para o Brasil, um marco importante no tocante 

à preocupação em estudar o ambiente urbano. Foi no período pós-Brasília que os programas e 

planos nacionais passaram a incluir os estudos urbanos nas pastas de interesse nacional, como 

bem apresentam Steiberger e Bruna (2001) em “Cidades Médias Brasileiras”.  

As ações desses planos no território nacional foram implantadas ao longo das décadas que 

se seguiram à inauguração de Brasília, a primeira cidade projetada do país. Ainda nos anos 1970, 

essas ações chegam ao interior do Nordeste Semiárido e a cidade de Pau dos Ferros/RN começa 

a integrar essa nova fase do urbanismo brasileiro no sentido de serem implantados alguns órgãos, 

equipamentos e/ou instituições estaduais e federais. Segundo CORRÊA (1989), instalação dos 

novos equipamentos marcam essa mudança do paradigma nacional no trato com o ordenamento 

mailto:rbezerrarq@hotmail.com
mailto:joseneyqueiroz.uern@gmail.com
mailto:jackjones2013@bol.com.br
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urbano, quer seja nos grandes centros, quer seja nas pequenas e médias cidades ao longo do 

território nacional.  (CORRÊA, 1989) 

Nas palavras de Carlos (2007) “na morfologia encontramos as marcas daquilo que resiste e 

daquilo que traz a marca da transformação”. A autora nos adverte o quanto é fundamental o 

exercício de perceber que, analisar a morfologia urbana exige transitarmos no tempo entre “o 

passado, enquanto memória impressa nas formas e, o presente ainda sem espessura”. É certo que, 

uma percepção a esse nível exige um olhar atento e não menos comprometido com querer entender 

o processo de urbanização ocorrido, ou em curso, em um dado tecido urbano. É importante a 

percepção de que a cidade é um corpo vivo em constante transformação e com uma dinâmica por 

vezes dependente dos agentes produtores/atores do espaço urbano acerca dos quais veremos em 

Corrêa (1989) ao longo desta investigação. 

A formação do espaço urbano não é um processo natural em que alguma determinação a 

priori o faça como se houvesse um “faça-se o urbano”, parafraseando o clássico do Gênesis. Em 

“Guerra dos Lugares” de Raquel Rolnik (2015), encontramos o quanto essa formação urbana é 

motivada, e ao mesmo tempo motivadora, de lutas entre as classes que habitando ou não, 

defendem os seus interesses e agem modificando o espaço urbano.  

Rolnik (2015) apresenta, com maestria, essa formação da morfologia urbana a partir dos 

interesses de classes e, de modo mais imperioso, a partir dos interesses do capital público-privado 

e, ao mesmo tempo faz uma ponte com Carlos (2007) no que esta defende que as formas urbanas 

tendem ao “Espaço Amnésico” e ao “Tempo do Efêmero”, ambos, frutos da ação de reprodução do 

capital com impactos na morfologia urbana e na vida da cidade. 

A ação dos agentes produtores do espaço urbano conforme exposto por Corrêa (1989) faz-

se notar ao analisarmos a malha urbana da cidade de Pau dos Ferros/RN/Brasil. Quer seja pelos 

interesses dos agentes envolvidos, quer seja pela falta de uma legislação urbana capaz de 

comungar esses interesses em torno do desenvolvimento efetivo da cidade, o fato é que o modo 

como esses agentes agiram e agem para produzir o espaço urbano em questão, lhes conferiu uma 

morfologia linear no sentido Norte-Sul às margens da BR-405, morfologia esta caracterizada por 

vazios urbanos que, geram descontinuidade do tecido urbano gerando grandes entraves na 

mobilidade da cidade.  

Pau dos Ferros é uma cidade situada no interior do Estado do Rio Grande do Norte, no 

Semiárido potiguar localizada às margens do Rio Apodi e cortada pelas Rodovias Federais (BR-405 

e BR-226) com população de 27.745 habitantes segundo Censo Demográfico de 2010. Está distante 

cerca de 420km da capital Natal e, desempenha funções de cidade pólo, congregando 37 

municípios da região Alto Oeste Potiguar e alguns municípios dos vizinhos estados do Ceará e da 

Paraíba. Estes municípios convergem suas atividades e demandas como serviços bancários, 

atendimento em saúde, comércio e Serviços de Educação em nível superior, para a cidade de Pau 

dos Ferros. (DANTAS, 2014) 

Dantas (2014), se propôs a estudar Pau dos Ferros com base na produção do seu espaço 

urbano-regional e da sua área de influência o que permitiu a autora compreendê-la como uma 

‘cidade média’. De acordo com a autora:  

 

 

a despeito de um contingente populacional pequeno, em comparação com 

as cidades classificadas como Médias nos diversos estudos realizados no 

âmbito nacional, Pau dos Ferros vem desempenhando na rede urbana do 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

340 

Nordeste e, particularmente, do Rio Grande do Norte, as funções de 

intermediação, na oferta dos serviços de educação superior e saúde, além 

da oferta de empregos, notadamente no comércio e nos serviços públicos. 

(DANTAS, 2014, p. 23) 

 

Essa inserção de alguns núcleos urbanos na categoria cidades médias, não leva em conta 

o parâmetro populacional e sim, a influência que esses centros desempenham a nível regional no 

tocante aos impactos de ordem econômica e social (DANTAS, 2014). 

Assim, veremos como os órgãos e instituições públicas estaduais e federais foram locados 

ao longo do território no sentido de forçar a descentralização da cidade ao longo do tempo que 

foram implantados, cada órgão, instituição ou equipamento urbano, impactou no sentido de 

motivar/forçar a expansão da malha urbana na direção desses empreendimentos. 

Dentre as ações dos agentes produtores do espaço urbano em Pau dos Ferros, destacam-

se: a construção da BR 405, que liga a Mossoró/RN a Sousa/PB; a construção do Açude Público 

de Pau dos Ferros em 1968; Execução dos Conjuntos Habitacionais Marechal Dutra “COHAB”, em 

1975 e Princesinha do Oeste, em meados da década de 1980; Implantação da Unidade do 

Departamento de Estrada de Rodagens (DER), na década de 1970; a chegada do Campus 

Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM – UERN (1976); a implantação e 

construção do Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (1990); Implantação da Sexta 

Regional de Saúde – VI URSAP (1990); Construção do Terminal Turístico Lindalva Torquato (2003); 

a instalação da concessionária FIAT Automóveis (2009); Implantação  do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), em 2009 e Instalação da 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), em 2012 e; por fim, algumas ações do poder 

público municipal com construção, demolição e relocação de equipamentos urbanos de forma a 

atender, claramente, aos interesses de proprietários fundiários motivando assim uma verdadeira 

proliferação de loteamentos urbanos nos últimos 15 anos ao longo da cidade.  

Neste trabalho, investigaremos como essas ações influenciaram a atual morfologia urbana 

de Pau dos Ferros. 

A cronologia da implantação desses órgãos, instituições e equipamentos urbanos nos instiga 

a investigar qual relação há entre as funções que estes desempenham e a produção do espaço 

urbano. E, é nesta perspectiva que traçamos o objetivo deste trabalho, qual seja: Analisar os 

impactos, na morfologia urbana, causados pelos agentes produtores do espaço urbano na cidade 

de Pau dos Ferros. 

Pau dos Ferros é uma cidade situada no interior do Estado do Rio Grande do Norte, no 

Semiárido potiguar localizada às margens do Rio Apodi e cortada pela Rodovia Federal BR405 com 

população de 27.745 habitantes segundo Censo Demográfico de 2010. Está distante cerca de 420 

km da capital Natal e, desempenha funções de cidade pólo, congregando 37 municípios da região 

Alto Oeste potiguar e, de modo mais intenso, influencia a dinâmica urbana dos 16 municípios que 

juntos formam a Microrregião de Pau dos Ferros. Estes municípios convergem suas atividades e 

demandas como serviços bancários, atendimento em saúde, comércio e Serviços de Educação em 

nível superior, para a cidade de Pau dos Ferros. (DANTAS, 2014; IBGE, 2010). 

A estrutura deste trabalho consiste desta introdução na qual esperamos ter deixado 

acessível ao leitor o estado da arte, a temática e o objetivo a ser investigado ao longo da 

investigação anunciados no resumo que a antecede. No tópico 2 (Como as ações dos agentes 

produtores do espaço urbano  impactam a morfologia urbana?) podemos acompanhar quem são e 
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como a ação dos agentes produtores do espaço urbano impacta a morfologia da cidade com 

enfoque especial para os aspectos da morfologia urbana da cidade de Pau dos Ferros/RN. E, nas 

considerações finais, tão importante quanto a contribuição da pesquisa é o alerta que os autores 

deixam à gestão municipal e sociedade civil organizada no sentido de que, estes, assumam o papel 

de protagonistas do planejamento urbano-regional da cidade de Pau dos Ferros, a fim de que a 

cidade possa, de fato, cumprir com a função de cidade pólo da região do Alto Oeste do Estado do 

Rio grande do Norte.  

 

2 COMO AS AÇÕES DOS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO URBANO IMPACTAM A 

MORFOLOGIA URBANA? 

 

2.1 Agentes Produtores do Espaço Urbano e Morfologia Urbana. 

 

 Tema corrente nos estudos urbanos, a Morfologia Urbana consiste em perceber e 

empreender o espaço urbano nas suas dimensões horizontal, vertical e temporal. As tentativas de 

compreender o urbano a partir da forma que um dado aglomerado urbano assume ao longo de um 

período específico, no espaço-tempo, é a priori, buscar respostas às ações internas e/ou externas 

ocorridas neste dado aglomerado urbano. Para Corrêa (1989): 

 

A complexidade da ação dos Agentes sociais inclui práticas que levam a um 

constante processo de reorganização espacial que se faz via incorporação 

de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, deterioração 

de certas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infraestrutura 

e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de 

determinadas áreas da cidade.  

 

Essa diversidade de ações ocorrendo simultaneamente em um dado ambiente urbano 

intensifica a complexidade de se entender o espaço urbano e suas relações urbano-sociais posto 

que análogo à uma orquestra, o pesquisador precisa estar atento às várias ações simultâneas no 

sentido de perceber em qual momento esse ou aquele agente agiu, ou deixou de agir, e como essa 

ação ou inatividade causou, ou deixou de causar mudanças no espaço urbano em análise. Essa 

constância de reorganização do espaço urbano de que nos fala Corrêa (1989) não é senão a vida 

urbana em curso. E eis o desafio posto: analisarmos a vida urbana em movimento e depreender as 

suas alterações no espaço tempo a partir das “marcas daquilo que resiste e daquilo que traz a 

marca da transformação”. (CARLOS, 2007).  

 Aos agentes produtores do espaço urbano cabem as decisões por fazer a cidade crescer 

ocupando novas áreas (antes rurais) ou crescer dentro dos seus limites urbanos já existentes. O 

mais corrente é a cidade apresentar crescimento a partir da incorporação de novas áreas com 

expansão dos seus limites urbanos a fim de atender aos interesses dos proprietários fundiários que 

querem ver as suas terras renderem ao máximo deixando de serem rurais e, por força de lei, 

tornando-se urbanas mesmo que desprovidas de infraestrutura urbana que as torne de fato e de 

direito, áreas urbanas com capacidade de promover qualidade de vida aos habitantes e conferir 

status de cidade urbanizada. 

 Para cidades como Natal, capital do Rio Grande do Norte, que tem todo o seu município 

contido em área urbana e, já não pode mais pretender crescer horizontalmente, as soluções para 
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crescer são as mais diversas. Vai desde renovação e relocações à densificação urbanas. E, 

novamente, a ação do Estado é decisiva e fundante como promotor desse crescimento intraurbano.  

 O bairro da Ribeira em Natal exemplifica muito bem esse papel que o Estado assume quando 

em 2008 o governo municipal lançou um programa de incentivo à renovação do Bairro da Ribeira 

concedendo isenção de IPTU e outros incentivos fiscais por um período de até 20 anos, aos 

investidores que decidissem restaurar, reformar ou mesmo demolir edificações no bairro com o 

propósito de inserir uma nova dinâmica socioeconômica no bairro que, embora tendo uma 

infraestrutura consolidada, apresentava uma situação de abandono das suas edificações, muitas 

delas de valor histórico e edilício inestimável. (Rocha, 2015) 

Passados alguns anos é possível perceber algumas modificações na dinâmica do Bairro em 

função dessa ação do Estado. Contudo, vale salientar que, a mudança mais notória foi o número 

de torres residenciais e alguns comerciais que surgiram ao longo do bairro em uma demonstração 

clara de que o interesse do capital foi dirigido para ofertar produtos imobiliários em uma área com 

infraestrutura e serviços urbanos já consolidados em detrimento de algumas edificações de valor 

histórico importantes para a memória da cidade. (Rocha, 2015) 

Quer seja por ação do poder público ao destinar e implantar equipamentos, instituições e/ou 

órgãos públicos nessas áreas de expansão urbana antes mesmo que a cidade às incorpore na sua 

malha urbana; quer seja por interesse dos proprietários em ver as suas terras valorizadas ao 

máximo, as cidades que apresentam potencial crescimento horizontal, como veremos no caso 

específico de Pau dos Ferros no interior do Rio Grande do Norte, tendem a não conseguir equilibrar 

a equação crescimento versos déficit urbano e via de regra, não conseguem apresentar 

desenvolvimento urbano na mesma proporção que apresentam crescimento físico da sua malha 

urbana. 

 

2.2 A Ação dos Agentes Produtores do Espaço Urbano e os Impactos na Morfologia Urbana 

de Pau dos Ferros. 

 

 No caso específico de Pau dos Ferros, salvo raras demolições para fins de renovação de 

algumas edificações e equipamentos públicos de valor histórico para a cidade, a ação do poder 

público municipal, estadual e federal faz-se notar na perspectiva de promover o crescimento 

horizontal da cidade. 

Os órgãos, instituições e equipamentos públicos municipais, estaduais e federais dispostos 

ao longo da malha urbana de Pau dos Ferros denunciam a ação do poder público no sentido de 

promover/forçar o crescimento horizontal da sua malha urbana. A começar pela formação urbana 

predominantemente linear às margens da BR 405, Rodovia Federal que corta a cidade de Pau dos 

Ferros no sentido Norte-Sul.  

Os imóveis endereçados às margens da BR 405 são os mais caros da cidade, aliás, servem 

de parâmetro para estabelecer os preços de imóveis praticados na cidade. Essa formação do 

espaço urbano ao longo da BR 405 confere à cidade de Pau dos Ferros uma morfologia linear com 

malha urbana convergindo para o eixo central o qual apresenta trânsito intenso e um tanto caótico 

em função das várias ramificações que comunicam esse eixo às demais áreas da cidade.  

Ao longo da Rodovia BR-405 que, no perímetro urbano de Pau dos Ferros recebe os nomes 

de Avenida da Independência  e, mais ao sul, Rua Manoel Alexandre, estão localizadas Instituições 

como o campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, O Hospital Regional, 
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a VI Regional de Saúde, o Campus do Instituto Federal (IFRN), dentre outros estabelecimentos 

comerciais, todos locados, ao seu tempo, fora do ambiente urbano em uma tentativa de forçar o 

crescimento urbano na direção desses empreendimentos como de fato se notifica hoje.  

 A mais recente ação do Estado no sentido de impactar a morfologia urbana de Pau dos 

Ferros deu-se a partir da implantação do Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido no 

extremo Oeste da cidade, às margens da recém-inaugurada BR 226, em uma zona de expansão 

urbana cuja tendência de crescimento da cidade não sinalizava, até então, qualquer intenção de 

incorporá-la à malha urbana já existente. A partir da implantação do Campus da UFERSA, já está 

em curso as vendas de loteamentos no entorno deste com destaque para uma proposta de 

condomínio fechado cujos preços dos lotes são equivalentes às áreas já consolidadas ao longo da 

BR 405 nos extremos Norte-Sul da cidade.  

 Os proprietários fundiários, atentos ao ritmo de crescimento acelerado experimentado pela 

cidade de Pau dos Ferros, em especial nos últimos 15 anos, lançaram uma gama de loteamentos 

expandindo assim, de forma desordenada os limites urbanos da cidade.  

 Esses novos loteamentos estão presentes em todas as direções Norte, Sul, Leste e Oeste 

da cidade com maior concentração no eixo Norte-Sul em função da proximidade com a BR 405. Os 

impactos desses novos loteamentos na malha urbana da cidade de pau dos Ferros ainda são pouco 

visíveis, dada a baixa densidade demográfica ali presente.  

Todavia, dois tipos desses impactos já são perceptíveis em maior escala: Impacto Ambiental, 

pelo desmatamento ocorrido além do aterramento de algumas nascentes e lagoas e, o Impacto na 

Mobilidade Urbana, causado pela descontinuidade das vias inviabilizadas devido à prática de 

proprietário fundiários que, de forma estratégica a fim de promoverem maior valorização das suas 

terras, lotearem áreas mais afastadas do centro, deixando frações de terras para futuros 

loteamentos que causam descontinuidade do tecido urbano de modo que as vias não se conectam 

e, portanto, a mobilidade urbana fica comprometida posto que o trânsito depende fortemente do 

eixo Norte-Sul, ocasionando problemas das mais diversas categorias. Desde acidentes devido à 

variação do gradiente de velocidade necessário para atender ao escoamento do trânsito. 

 Outro problema ligado a essa expansão desordenada que ocorreu com a oferta dessas 

novas áreas urbanas em Pau dos Ferros, foi o encarecimento da infraestrutura urbana cuja oferta 

não acompanhou na mesma velocidade, a expansão urbana. Coleta de esgoto, drenagem e 

pavimentação, são serviços que provavelmente só chegarão a essas novas áreas a médio e longo 

prazo. O Bairro Nações Unidas, que teve a sua construção iniciada em 1998, em um dos novos 

loteamentos.  O mesmo apresenta atualmente uma densa massa construída no plano horizontal, 

sem, contudo, contar com esses serviços de infraestrutura. 

 Somado a esses problemas, existe ainda, e certamente o mais grave, a falta de legislação 

urbana a nível municipal. Sem Plano Diretor e sem código de Obras, a gestão local tenta organizar 

o processo construtivo na cidade, mas sem leis que regulamentem a atividade de fiscalização 

urbanística e, consequentemente, sem corpo técnico habilitado para proceder à análise de projetos, 

as edificações seguem acontecendo com uma série de danos ao ambiente urbano, sendo a invasão 

de área pública, alto percentual de ocupação por lote e desrespeito às normas de acessibilidade, 

os problemas mais correntes não apenas nas novas áreas urbanas como ao longo de toda a cidade. 

 Como esses novos loteamentos visaram atender demandas específicas, quer seja para 

atender à demanda do programa Minha Casa Minha Vida, quer seja para captar o público atraído 

pela implantação das Instituições de Ensino Superior (IES), percebe-se uma descontinuidade na 
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conformação da malha urbana de Pau dos Ferros fator que lhe confere uma morfologia linear no 

eixo Norte-Sul com cerca de 7,5km de extensão tomados em linha reta desde a interseção das 

Rodovias Federais BR405 e BR226 ao norte até o acesso ao Açude Público de Pau dos Ferros no 

extremo Sul da cidade. No eixo Leste-Oeste, na altura da RN 177 passando pelo centro da cidade, 

a largura do tecido urbano atinge cerca de 5,0km extensão, os extremos do eixo Norte-Sul são de 

pouca profundidade atingindo cerca 0,40km de largura podendo atingir até 1,0km se consideradas 

as novas áreas loteadas e incorporadas aos limites urbanos, porém não edificadas.  

 As imagens aéreas a seguir foram tomadas da plataforma Google Earth e registram a malha 

urbana de Pau dos ferros nos anos de 2007 e 2016. 

 Figura 01 e 02: Pau dos ferros nos anos de 2007 e 2016 

 
Fonte: Google Earth, 2016. 

 Ao analisarmos as fotografias aéreas da cidade, podemos sugerir que a malha urbana 

consolidada de Pau dos Ferros se assemelha a uma Cruz Latina com os pés na altura do IFRN km 

154 da BR405, onde estão localizados os bairros Chico Cajá e João Catingueira; a cabeça no 

cruzamento da BR 405 com a BR 226 onde está localizado o bairro Nova Pau dos Ferros; O braço 

Leste no Campus da UFERSA km 405 da BR 226 no Bairro São Geraldo e, o braço Oeste no Bairro 

Carvão.  

Embora a morfologia mantenha similaridades ao longo do período 2007-2016 representado 

nos mapas, a diferença está escondida na grande quantidade de novas áreas que foram 

incorporadas aos limites urbanos da cidade forçando o seu crescimento nos eixos Norte-Sul e Leste-

Oeste permanecendo grandes vazios urbanos nos quadrantes delineados pelo cruzamento desses 

eixos. Esses vazios causam sérios problemas ligados à descontinuidade das vias urbanas com 

impactos empíricos no trânsito da cidade comprometendo a mobilidade urbana, dentre outros 

agravantes. Basicamente, o trânsito de Pau dos Ferros converge para a BR 405 que corta a cidade 

no eixo Norte-Sul. Não há vias alternativas que permitam transitar de um extremo a outro da cidade 

sem que, obrigatoriamente não se passe pela BR-405, ou seja, na Avenida da Independência no 

perímetro urbano.   
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Figura 03: Pau dos Ferros e identificação de áreas 

 
Fonte: Google Earth, adaptado pelos autores, 2016. 

 

Nesta fotografia aérea registrada em 2016 pelo Google Earth, (legenda dos autores), 

observamos as novas áreas loteadas e que não apresentam densidade edilícia. Entre essas áreas 

destacadas, observamos os vazios urbanos, que consistem em áreas que por estratégia dos seus 

proprietários, aguardam melhor valorização imobiliária para então ser ofertadas a integrarem a 

malha urbana da cidade.  

 Importante observar a concentração dos loteamentos que ainda não são edificados nos 

extremos: Sul e Leste da cidade. Esses loteamentos foram ofertados por ocasião do boom que 

ocorreu nos anos entre 2009 e 2014 motivados pelos investimentos do programa Minha Casa, 

Minha Vida, especialmente, e, a sua localização está associada à vizinhança com a BR-226 e a 

UFERSA à Leste e, com a UERN e com o IFRN, ao Sul. As áreas parcialmente edificadas estão 

localizadas em maior concentração mais à Oeste e, são áreas que receberam a maioria das 

unidades habitacionais financiadas pelo programa Minha Casa Minha vida.   

As novas áreas com maior densidade construída estão localizadas ao Sul da cidade 

concentradas nas proximidades do Campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

São áreas que apresentam construções de padrão médio, porém, apresentam também graves 

problemas por falta de infraestrutura de saneamento, drenagem e pavimentação.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fato de a cidade de Pau dos Ferros seguir à nova tendência do Planejamento Urbano, que 

a coloca no hall das cidades médias a partir da sua influência regional, implica na necessidade de 

uma postura, por parte dos gestores, no sentido de tornar o planejamento urbano da cidade para 

além dos seus limites urbanos. Quer seja do ponto de vista espacial, que seja do ponto de vista 

econômico, a cidade precisa ser planejada a fim de atender às suas demandas internas e da região 

sob sua influência.  

É urgente a implantação de uma legislação urbanística municipal que contemple resolver os 

principais entraves da atual malha urbana da cidade a fim de viabilizar o uso mais adequado do 

potencial urbano de Pau dos Ferros. O crescimento experimentado pela cidade nos últimos 15 anos, 

com franca expansão dos seus limites urbanos, trouxe consigo um aumento exponencial do déficit 

de infraestrutura de Saneamento, drenagem e pavimentação conforme demonstrado nas fotografias 

aéreas da cidade (Google Earth 2016) na qual podemos perceber as novas áreas urbanas todas 

elas desprovidas desses serviços de infraestrutura. 

 A contribuição deste trabalho de investigação da Morfologia Urbana de Pau dos Ferros, 

dentre outros a serem investigados, diz respeito à localização privilegiada de Pau dos Ferros, em 

torno das Rodovias Federais BR-405 e BR-226, a sua geografia plana além da grande oferta de 

serviços institucionais e comerciais com representação na cidade.  

Esses fatores, devem ser considerados nas políticas de planejamento e gestão do urbano e 

regional sob a influência de Pau dos Feros. Os gestores, junto com a sociedade, precisam somar 

esforços no sentido de planejar a cidade, sob pena de os problemas urbanos ligados à malha urbana 

serem agravados à medida que essas novas áreas somadas aos limites urbanos forem assumindo 

funções de ambiente urbano.  

Os vazios urbanos presentes na Morfologia da cidade são entraves ao desenvolvimento, 

dada a sua capacidade de interromper a continuidade das vias forçando a cidade a concentrar a 

sua mobilidade em um eixo central encarecendo, ou mesmo inviabilizando, a implantação de 

serviços de infraestrutura por parte da gestão municipal. 
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Resumo: Nosso objetivo neste trabalho é o de analisar o funcionamento e os impactos produzidos pelo P1MC 

na comunidade rural Cajazeirinha localizada na cidade de Catolé do Rocha-PB, verificando em que medida, 

o desenvolvimento local sustentável é abordado e, como também se dá o abastecimento com o processo de 

mercantilização da água para os beneficiários do programa de cisternas de placas. A realização deste trabalho 

é conduzida por uma perspectiva teórica que tem a ecologia política e a mercantilização da natureza como 

basilares no processo político e de observação dos conteúdos e da dinâmica do abastecimento de água na 

comunidade com suas diferentes modalidades. A metodologia que utilizamos é de caráter qualitativo, cujo 

foco se volta para captar o conteúdo das falas dos beneficiários das cisternas de placas na comunidade de 

Cajazeirinha. As principais conclusões às quais chegamos são assim resumidas: há um processo de uma 

mercantilização que avança em grandes proporções e que se acentua a medida que a estiagem se prolonga 

na região de Catolé do Rocha- PB. O prevalecimento de uma cultura ainda clientelista no que tange à 

distribuição da água e, por fim, como inexistência de ações que revertam e que sejam capazes de produzir o 

desenvolvimento local sustentável na comunidade de Cajazeirinha. 

Palavras-chave: P1MC; Desenvolvimento sustentável; Políticas públicas; Semiárido Brasileiro. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O principal objetivo nesse trabalho foi o de analisar as dinâmicas do P1MC buscando 

entender a maneira, como surgiu o referido programa e as iniciativas do governo para o 

enfrentamento da estiagem na região semiárida do Brasil, no período da seca nas comunidades 

rurais com baixa renda e a maneira como é multiplicada a labuta com que diz respeito à “falta de 

água”. A sociedade discute cada vez mais sobre os problemas ambientais incidentes sobre o 

planeta. Este tema surge de forma recorrente e traz importantes questões conjuntas como 

desenvolvimento, sustentabilidade e políticas públicas socioambientais integradas por outras 

temáticas como água, meio ambiente e distribuição de renda. Dentre os componentes constituintes 

dos recursos naturais, a água tem ganhado mais notoriedade diante à sua escassez, contaminação 

e/ou poluição. Este é um recurso de suma importância para a vida, tanto animal como humana, 

afinal, é um elemento indispensável à vida. No nordeste, os temas recorrentes ao uso da água é 

um dos assuntos mais polêmicos. É um fenômeno, que tem se agravado com a tensão ambiental 

global e que tem configuração nas maneiras de ocupação na região, seja limitando ou 

desenvolvendo uma estrutura beneficiada pelas práticas políticas de combate à seca 

(ALVARGONZALEZ, 1984).  

Desde muito tempo até os dias atuais foram inúmeras as grandes secas ocorridas, sempre 

com resultados desastrosos, principalmente, para as populações mais pobres. Sua perpetuação, 

isto é, a indústria da seca (COELHO, 1985), tem sido temática abordada em outros tantos debates, 

mailto:edivanjunior@uepb.edu.br
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fóruns, livros, campanhas políticas, etc. De ano a ano, de governo a governo, atribuiu-se à seca 

como o elemento de delimitação ao avanço da região nordeste. As ações costumeiras 

desenvolvidas como a oferta de cestas básicas e uso de carros-pipa, como um todo, é na maioria 

das vezes insuficientes diante a grande necessidade de abastecimento de água para população. 

Consequentemente, essas medidas tornam-se persistentes a cada ano, dado que se trata de ações 

de cunho paliativo. Essas ações apenas amenizam a falta de água por pouco tempo, porém não 

apresenta modificação relevante na situação daqueles que mais sofrem com esse problema, a 

população da zona rural, fato esse que tem relevante influência também na formação de 

aglomerações nos grandes centros urbanos resultante do aumento do êxodo rural e 

consequentemente no surgimento desordenado das periferias das grandes metrópoles. Diante isso, 

é perceptível uma estagnação de possíveis modos de convivência do nordestino com o entorno do 

sertão e suas peculiaridades, quando se deviam apresentar melhorias para essa população.   

O P1MC teve início em 2000, com o objetivo na construção de um milhão de cisternas para 

coleta de água da chuva com condições reconhecidas para consumo humano, sendo previsto para 

atender os estados do Semiárido brasileiro: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Piauí, Ceará e Minas Gerais. A  seca é visto como um problema exclusivamente 

natural.  Daquilo que é oferecido como obras e ações do governo ou mesmo de um setor privado. Os 

valores do capitalismo são revalidados, conforme (SILVA, 2010) pelas ações e documentos do 

Banco Mundial, que promulga o conceito de não há a possibilidade de universalização da água fora 

de sua precificação. Indagando essa tese, ( IORIS 2006), diz que enunciando a escassez de água e 

a maneira de solucionar como propositura para seu enfrentamento, reconhece a água como uma 

mercadoria, tornando-a mais um dos elementos indispensáveis à condensação da indústria da seca 

no semiárido nordestino. 

O Programa Um milhão de Cisternas, tem como meta a construção de um milhão de 

reservatórios para a garantia de água de beber para as populações rurais do semiárido nordestino, 

atendendo assim cerca de 5 milhões de pessoas. O Programa propõe a utilização de uma tecnologia 

simples e barata – a cisterna de placas. Trata-se de um reservatório, construído ao lado das 

residências, que recolhe a água das chuvas por meio de calhas colocadas no telhado das casas 

das famílias beneficiadas. Este reservatório tem capacidade de armazenamento de 16 mil 

litros/unidade, o que seria suficiente para o abastecimento anual de uma família. O P1MC surge 

através de um acordo firmado entre o Governo federal e a Agência Nacional de Águas – ANA. O 

Programa prioriza as famílias chefiadas por mulheres, possuidoras de idosos, deficientes, crianças 

de 0 a 6 anos de idade, e que assim com os adolescentes estejam matriculados e frequentando 

escola.  

O referido programa presume alguns requisitos e correspondências para se adquirir o 

benéfico da construção da cisterna pelas famílias, conforme destacamos anteriormente. Entretanto, 

a não participação de algumas famílias pode ser atribuída ao fato de exclusão ocorrida por algum 

fator externo ou por recusa. Ao realizar a pesquisa de campo com o total de quinze entrevistas 

na comunidade Cajazeirinha, Catolé do Rocha-PB, percebemos que algumas famílias deixavam de 

participar do processo de mobilização do P1MC, ao se auto recusar, declarando entre os motivos: 

não querer cavar o buraco da cisterna; não querer ou não poder oferecer refeições para os dias 

em que os pedreiros trabalhassem; não querer se envolver na mobilização por motivos políticos ou 

não terem área para se instalar a cisterna. Um beneficiário, também lamentou o fato de o marido ao 

sofrer de alcoolismo não pode participar. Considerando o exposto, percebem que as famílias 
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beneficiadas pelo programa ainda enfrenta outras adversidades que dizem respeito às suas 

particularidades. É notado na comunidade um nível de problemas pessoais entre vizinhos, 

comprometendo a instalação da cisterna de placa e sendo mais um impedimento caracterizando a 

proposta inicial da participação e mobilização do P1MC. 

Nos diálogos referentes e relativos aos tipos de problemas nas cisternas, recebemos 

diversas respostas. Os mais enfrentados foram, rachaduras, fazendo a água vazar, principalmente 

nas emendas entre as placas, tornando comprometido o enchimento de algumas cisternas. Que 

Segundo a grande maioria é causada por descuidos no momento da  construção da cisterna. 

Além disso, raízes de plantas prejudicam as cisternas, rachando-as por baixo. Outra reclamação 

captada por nós que é bastante comentada foi quanto à qualidade do material usado na construção 

das cisternas, que segundo muitos são de baixa qualidade e se quebram com muita facilidade. Fato 

esse que acarreta a compra de um novo material pelos beneficiários, gerando assim, a primeira 

despesa com a cisterna, atentamos para o não retirado desse material pelos beneficiados durante 

o período de estiagem ao qual estamos passando, o que poderia contribuir para esse problema. Em 

relação a outro problema bastante citado que foi à qualidade das bombas, que em pouco tempo 

não serviam mais. Sobre esses problemas existentes e comentados, consideramos que, embora 

haja uma procura pela excelência, na grande maioria dos casos não houve um controle de qualidade 

d u r a n t e  a  construção das cisternas, o que geraria as rachaduras. O uso de material de pouca 

qualidade ou inadequada para os objetivos buscados, também gerou alguns problemas, como em 

relação às calhas e bombas, Segundo os comentários dos beneficiários.  

O presente trabalho objetiva abordar as transformações resultantes do P1MC, fazendo uma 

análise mais profunda para saber se possuímos, finalmente, um caminho satisfatório para o acesso 

à água potável que precisa de ações rápidas, previamente e que tragam resultados e efeitos práticos 

e duradouros. Então, a pesquisa promovida tem subsidio no histórico de ações para o território 

campo de estudo, entendendo o objeto inserido numa evolução processual das políticas públicas e 

discursos inseridos em âmbito nacional. A análise do P1MC no município de Catolé do Rocha, no 

estado da Paraíba, especificamente na comunidade Cajazeirinha, constitui o objeto deste estudo 

de caso. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente artigo é um estudo de caráter qualitativo, tendo como estudo de caso a 

implantação do projeto um milhão de cisternas (P1MC), na cidade de Catolé do Rocha, no Estado 

da Paraíba, especificamente na comunidade rural denominada Cajazeirinha. Como aporte-

teórico, nos baseamos em diversas obras e autores que tratam da temática, como na análise 

esquemática proposta pelos seguintes autores: (BOLÍVAR LAMOUNIER, 2006), (IORIS, 2006), 

(SILVA, 2015), (SANTOS, 2012) e outros. Os valores do capitalismo são revalidados, conforme 

SILVA (2010) pelas ações. Indagando essa tese, (IORIS 2006) diz que enunciando a escassez de 

água e a maneira de solucionar como propositura para seu enfrentamento, reconhece a água como 

uma mercadoria, tornando-a mais um dos elementos indispensáveis à condensação da indústria da 

seca no semiárido nordestino. “Apesar de notórios desmandos, políticos geralmente preferem lançar 

novos programas, ao invés de apurar responsabilidades (IORIS, 2001)”.  

Nessa mesma visão contextual, (SANTOS, 2012, p.27) evidencia e, também, indaga a questão da 

estiagem na região nordeste a ser vista com naturalidade: 
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Faz-se necessário pensar os problemas de água no semiárido não 

somente como fenômenos decorrentes de condições naturais da 

região. Esta abordagem unilateral tem contribuído mais para uma 

naturalização dos problemas da escassez de água sob um viés 

catastrófico, fatalista e oficioso. Tem-se a falta d’água como um 

problema natural dessa região, mas que pode ser combatido com 

políticas públicas mais eficazes, na medida em que os nordestinos 

aprenderem melhores formas de captar toda a água decorrente das 

chuvas da sua região, que sempre foi uma região com baixo índice 

pluviométrico. 

 

Enquanto existir a centralização do discurso por parte dos ambientalistas, de que a 

problemática do acesso à água democraticamente é associada a sua escassez e finitude, dando 

ênfase exclusivamente a responsabilidade individual de cada região, é fortalecida a necessidade da 

existência de precificação como plano mais eficaz para o manejo do recurso. Promovendo a 

invisibilidade das variáveis econômicas e políticas existentes, os ambientalistas, atores 

governamentais e representantes do capital em interesse, tornam-se imunes a uma análise mais 

minuciosa do contexto relativo à formação da justiça/equidade no semiárido. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

Para a realização da pesquisa, utilizamos um método que envolve valores e aspectos qualitativos. 

Realizamos dez entrevistas não estruturadas com os beneficiários da comunidade, Cajazeirinha, 

localizada na cidade de Catolé do Rocha-PB, como também cinco entrevistas não estruturadas com 

os animadores e coordenadores do P1MC local. Logo após a realização das referidas entrevistas, 

passamos a analisar de forma sistemática e sociológica as vozes registradas, observando o conjunto 

dos principais nuances que constituem o P1MC enquanto uma política pública que, em certo modo, 

tem sua gestão pela ASA. Além das análises dos documentos, relatórios e cadastros de autoria das 

entidades responsáveis pela realização do P1MC, foram realizadas entrevistas com moradores 

locais beneficiados pelo programa, dirigentes de associações comunitárias e sindicais, membros 

da comissão municipal e local do programa referido cujos relatos serviram de suporte para a 

elaboração do relatório ora apresentado.   

          Os importantes resultados da pesquisa realizada na cidade de Catolé do Rocha, 

especificamente na comunidade rural Cajazeirinha, município de Catolé do Rocha-PB, continua 

enfrentando grandes dificuldades, tais como, prolongadas estiagens, ações políticas intervenientes, 

contrária à consolidação do programa um milhão de cisternas (P1MC) e a construção de um 

contexto social com uma maior dinâmica de sustentabilidade. Durante a pesquisa, os moradores 

nos informaram que existe água encanada em suas residências, mas uma água salobra, que não 

serve para beber. No período de estiagem os beneficiários tornam- se ainda mais dependentes da 

indústria dos carros-pipa e de ações políticas com vieses clientelistas. Outro aspecto indigesto por 

nós observado na comunidade é que parte da classe política se aproveita da situação para aparecer 

de forma sutil, com estratégias de “ajuda” cujo preço é cobrado de forma exponencial. Vale salientar 

que observamos nas vozes de alguns beneficiários que há conflitos entre vizinhos por causa das 

cisternas do P1MC, pessoas que já não se falam mais. O motivo é que, apenas uma cisterna para 

atender às necessidades de muitas pessoas, tornando-se como algo problemático. Visto que os 
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moradores que foram beneficiados pelas cisternas de placa, os mesmos comprometem uma parte 

do seu salário com a compra de água em condições humanas de consumo.   

 

4. DISCUSSÃO 

 

No que diz respeito à análise do discurso da ASA promulgado nos documentos e obras de 

divulgação e propaganda do P1MC que desvincula o programa de qualquer prática ou movimento 

político-partidário, defendendo a tese de que se trata apenas de um programa social associado à 

ONGs e entidades sociais (Igrejas, sindicatos, etc), fica evidente na fala dos entrevistados e 

beneficiários do referido programa que há sim, vínculos políticos governamentais na proposição e 

efetuação do P1MC, através da construção de uma identidade ao redor dos governos federal, 

estadual, municipal e lideranças políticas locais como os responsáveis pelo desenvolvimento do 

programa na comunidade. Destacamos a fala de uma moradora beneficiária do Programa, que 

retrata muito bem tudo o que expomos acima:  

 

Meu filho aqui funciona assim, quem tem dinheiro tem água na 

cisterna e quem não tem fica sem água ou vai atrás de um Político, 

que possa dá uma pipa de água, porque não tenho como pagar, água 

boa é cara, a cisterna é de 16 mil litros e é preciso dois carros pipas 

de 8 mil litros cada um, eu graças a Deus porque recebo bolsa família, 

se não fosse esse dinheirinho eu não podia encher a minha cisterna, 

Antes a comunidade tinha água a vontade, mas o poço que abastecia 

aqui está secando e aqui na minha casa a água não chega mais, na 

época da emergência o povo ia buscar água longe, sem poço, sem 

dinheiro, sem nada, hoje mesmo usando meu bolsa família e as vezes 

tiro também da minha aposentadoria dinheiro pra compra água, tem 

uma cisterna pra enche de água boa pra bebe, cozinhar, lava e tudo, 

mesmo comprometendo uma quantia do meu salário é sofrido mais é 

assim mesmo a vida (BENEFICIÁRIA 1).  

 

Os dados e informações das vozes dos entrevistados na comunidade rural Cajazeirinha, 

município de Catolé do Rocha- PB demonstram a relativa eficiência do P1MC enquanto programa 

de convivência com o semiárido e seus problemas hídricos que propõem a universalização do 

acesso à água, conforme é promulgado pelo discurso da ASA.   As práticas da comercialização da 

água pelos carroceiros e carros-pipa, continuam a fazer parte da realidade das famílias 

beneficiadas, aliada às práticas políticas com o programa, além da restrição do consumo da água 

adquirida com as cisternas. Com o nosso estudo bibliográfico e de campo, ressaltamos a 

necessidade de uma reformulação dos investimentos por parte do governo para a região semiárida, 

ainda mais que os resultados do programa um milhão de cisterna (P1MC), não conseguiram atender 

a demanda dos beneficiários e de suas respectivas família nessa região. Em seguida observamos 

a voz de um beneficiário, que expõe o que falamos acima: 

 

A cisterna não é a solução para a seca no nordeste e sim a 

transposição do Rio são Francisco, porque é a solução para muita 

gente e até estados mais castigados pela estiagem, essa cisterna ela 

é boa, mas não é o exato para acabar com o problema da seca, seria 
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melhor cavar poços aqui na nossa comunidade, porque teria água 

suficiente para todos e aqui onde cava dá água boa para o consumo, 

seja para bebe, cozinhar, lava. Essa cisterna só tem água se chover 

ou quando a gente tem dinheiro pra comprar carros - pipa de água 

para encher. Às vezes um vereador tem pena de nós e manda colocar 

uma pipa de água na cisterna ou o prefeito. Mas Deus meu filho é 

bom e dos homens não esperamos mais nada, porque são cobiçosos 

e avarentos, amantes de si mesmo e não pensam no bem estar dos 

outros, na verdade é que quem tem um dinheirinho, tem água boa pra 

bebe e quem não tem espera em Deus manda ou os homens do 

poder (BENEFICIÁRIO 2). 

 

Além de tais práticas políticas, a indústria da água está associada a outro fator relevante: o 

pagamento efetuado pelos agricultores beneficiários do P1MC aos donos de carros-pipa pelo 

abastecimento em suas cisternas, como afirma o entrevistado beneficiado acima. Valor este, que 

segundo os entrevistados variam entre R$: 20,00 (vinte reais) por 1.000 (um mil) litros de água até 

R$: 80,00 (oitenta reais) por um carro-pipa de 8.000 (oito mil litros), pagamento este, com o dinheiro 

recebido através de programas sociais, como, o Bolsa Família do Governo Federal. Assim, 

comprometendo a renda da família que seria destinada a alimentação, como também usada em 

outra necessidade do beneficiado, conforme destacado na fala de um vendedor de água expresso 

abaixo: 

 

Transportamos água de açudes e lagoas e poços, a água é 

aparentemente boa, mas     não existi nenhum tratamento adequado 

a mesma, essa água ela se torna cara para o cliente devido a 

distância onde a água é colhida. Quando o cliente quer uma água 

melhor ela custa mais cara, porque a água dos açudes não é boa, é 

uma água alaranjada (VENDEDOR). 

 

Observamos esse depoimento acima de um dos transportadores da água, ou seja, um 

comerciante da água, na sua fala o mesmo afirma a má qualidade da água e o despreparo total e o 

cuidado no que diz respeito a saúde dos que iram consumir o produto mais valioso em questão. 

Fatores do programa que não tem positividade. A água acumulada nas cisternas praticamente não 

atende a sede, pois a cisternas foram construídas para atender a sede e não para atender à 

necessidade hídrica das famílias em sua totalidade. Algumas pessoas que foram entrevistada 

afirmaram que senti mau gosto na água acumulada na cisterna e outras não. Grande parte das 

famílias não recebeu instrução quanto ao modo do consumo da água com relação à fervura, uso de 

cloro e etc. Outra parte das famílias é desprovida de qualquer acompanhamento do P1MC, para 

observação de possíveis vazamentos, de rachaduras e infiltrações nas cisternas que podem 

comprometer a qualidade da água por agentes externos. No qual podemos confirmar isto na voz do 

beneficiário abaixo: 

 

Essa água armazenada na cisterna fica velha, e não temos                                        

nenhuma orientação por parte dos responsáveis do programa, 

quando a cisterna, seca temos que comprar carros-pipas, caros e a 

água não é boa, o gosto é ruim e a cor escura, faz tempo meu filho 

que não temos uma água pura para beber. Meu marido é agricultor e 
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eu não sou aposentada, como vamos comprar água boa e cara para 

tomar? Meu esposo trabalha alugado e eu tenho a bolsa família, o 

jeito é dividi com os vizinhos a compra de água, já fiquei sem comprar 

compras só pra comprar água, mas espero em Deus e ele vai mandar 

chuva, ai sim meu marido vai plantar e teremos água boa para beber 

(BENEFICIÁRIO 3). 

 

Podemos ver o quanto o líquido mais precioso do mundo está em falta, à comercialização 

da água está cada vez mais desenfreada, no qual tem custado um preço absurdo ao beneficiário 

do programa P1MC, a desonestidade e a corrupção tem sido uma das grandes barreiras enfrentada 

pelos benificiários. Na maioria das vezes os responsáveis não assumem a responsabilidade de uma 

política tão séria e necessária quanto ao combate à estiagem prolongada que enfrentamos. Como 

foi visto nas vozes dos beneficiários acima citados. Observamos na fala de uma autoridade Militar, 

abaixo citada, responsável pelo o abastecimento de água na cidade de Catolé do Rocha- PB e na 

comunidade rural Cajazeirinha: 

 

O Exército é responsável em cadastrar e fiscalizar os carros-pipas 

que não faz parte do mesmo, esse pessoal que trabalha no carro-

pipa. Eles são pago pelo governo federal, em cada cidade há quem 

faça esse trabalho, porem sabemos que não sai como deveria sair. 

Aqui em Catolé do Rocha, trabalhamos em parceria com a prefeitura 

municipal, a infraestrutura da cidade nos passa uma lista aonde vem 

os nomes das pessoas que irão receber a água para as suas 

cisternas. Haja vista que o pessoal da prefeitura conhece toda região, 

sobre a questão do clientelismo eu não posso falar, pois até hoje não 

recebi denúncias dessa natureza. Mas acredito que existi sim algo 

parecido por trás disso, como o conhecimento político, a comprar da 

água de forma exagerada. Infelizmente o nosso país é um país 

afundado na corrupção e manobras que prejudica o menos 

favorecido. Mais, contamos com pessoas honestas em nosso 

Exército e na comunidade que possa fazer as denúncias e ai sim as 

autoridades competentes vão tomar as devidas providencias 

(MILITAR). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As conclusões às quais chegamos neste trabalho são seguintes: a) a implantação das cisternas de 

placas, através do P1MC na comunidade da zona rural da cidade de Catolé do Rocha-PB, tendo como 

base a Comunidade Cajazeirinha, representa um elevado custo econômico, dado que as famílias 

“beneficiadas” tornam-se obrigadas a arcar com uma despesa que chega a representar cerca de 

aproximadamente 20% do salário  mín imo  quando a mesma esvazia, visto que os carros-pipa 

continuam ser a única forma de abastecimento na comunidade; b) a problemática do acesso e uso 

adequado à água de boa qualidade continua sem ser resolvido de forma devida, já que as linhas do 

P1MC, nos quais suas estratégias não são suficientes para armazenamento de recursos hídricos 

para as necessidades dos beneficiários e seus familiares; c) O problema do acesso à agua [estiagem] 

parece ainda como algo natural, sendo que as disposições básicas do clientelismo ainda prevalecem 

nessa área; d) o discurso de gratidão continua para com o órgão ou instituição beneficiadora das 

cisternas de placas, na comunidade por nós estudada; e) a permanência do crescente processo de 
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comercialização da água na região como algo que o P1MC, ainda não conseguiu resolver; f) por fim, o 

reconhecimento de que o conjunto de conflitos relativos ao acesso e uso à água, ainda estão distantes de serem 

solucionados.  
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Resumo: Nosso objetivo principal neste trabalho é o de analisar a construção social dos discursos que 
convergem no sentido de naturalizar a existência de uma escassez hídrica na região semiárida do nordeste 
brasileiro – ‘crise hídrica’ na versão midiática; e, que também, buscam  sistematicamente  extrair a 
necessidade da  governança política  da gestão da água, atribuindo uma demonização a quase tudo que é 
estatal, ao contrário da divinização feita  à lógica mercantilista da água. Para fazermos tal análise 
apresentamos uma revisão de literatura, ainda pouco discutida no âmbito acadêmico devido à prevalência 
dos tratados  hidrotécnicos que  se impõem  como paladinos da  eficiência hídrica que contribuem para 
esvaziar a discussão de ordem hidrossocial. A metodologia utilizada neste trabalho objetivou a escuta e 
análise das vozes de famílias residentes na região semiárida da Paraíba nos últimos dois anos a partir das 
quais podemos entender parcialmente que, embora  o  Brasil seja  o país que possui a maior reserva de água 
doce do mundo, vivemos nas últimas décadas, bombardeados por um  discurso da naturalização da ‘falta de 
água’, principalmente em se tratando do semiárido,  que é o lócus no qual este trabalho é  desenvolvido e, 
também,  da solidificação do mercado de águas  que se impõe por meio da sua crescente inflação, enquanto 
bem dotado de valor econômico. 
Palavras-chave: Semiárido. Crise hídrica. Escassez de água 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Nosso objetivo principal neste trabalho é o de analisar a construção social dos discursos que 

convergem no sentido de naturalizar a existência de uma escassez hídrica na região semiárida do 

nordeste brasileiro. O estudo das questões que se referem à distribuição racional e democrática de 

água tem “enveredado” basicamente  por uma rota predominantemente mercadológica que  busca 

vincular a responsabilidade da escassez à forma como as pessoas utilizam os recursos hídricos. E 

o reflexo dessa ideologia é dominante no espaço em que realizamos este trabalho de pesquisa. 

Muitos dos entrevistados relatam que utilizam formas sistemáticas de racionamento da água, 

mesmo sem saber em sua totalidade que a condição, na qual vive é fruto de uma ação política que 

ao longo da história  restringe o acesso à água no semiárido brasileiro. Essas ações por parte dos 

agentes públicos afeitos a um relacionamento íntimo com os agentes do mercado e, também, à uma 

ciência que se desdobra para ratificar o reconhecimento  mercantilista e hidrológico dos recursos 

hídricos, o que contribui para esgarçar o  sentido hidrossocial desses, no instante em que  descarta 

a possibilidade de se estabelecer   propostas de governança que aloque de maneira simétrica as 

disparidades do acesso entre os diferentes consumidores (cf. Ioris, 2010).  

Em meio à questão apresentada neste trabalho, a saber, em que medida o discurso das 

pessoas da região semiárida nordestina atingidas diretamente pela restrição no acesso aos 
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recursos hídricos dá  sustentabilidade à naturalização da crise hídrica e ao reconhecimento da 

valorização da água como uma estratégia indispensável produzida e reproduzida pelo ideologia  que 

anuncia a universalização pelo valor ‘imposto’ pelo mercado de águas?. Em meio à questão 

norteadora desta pesquisa, defendemos aqui, a nossa tese de trabalho: a que coloca o 

engendramento do marco hidromercadológico, reconhecido e legitimado pela ciência e pelo 

mercado como indispensáveis, enquanto agentes que contribuem diretamente para potencializar o  

caminho da precificação e da exclusão social, também, no campo dos recursos  hídricos. Ao longo 

do percurso da pesquisa, a referida tese vai sendo confirmada por meio das vozes dos 

entrevistados, através da interlocução entre ideologia, mercado e as subjetividades.  

Para buscarmos resposta àquilo que nos inquieta enquanto pesquisadores sociais, 

utilizamos  um processo metodológico qualitativo com caráter investigativo, por meio do qual 

privilegiamos a escuta das vozes dos moradores residentes na região semiárida do nordeste 

brasileiro. Dentre o número de entrevistados, ouvimos num total de vinte. Devido à limitação 

espacial, não é possível apresentar a fala de todos, mas sim, fragmentos daquilo que nesse instante 

conseguimos observar como de mais relevante nas escutas participativas.  

 

2. OS DESDOBRAMENTOS DAS VOZES 

 

A questão da anunciada escassez da água raramente tem sido tratada com a devida reflexão 

crítica no âmbito das ciências sociais e naturais. É comum entre a maioria das análises em voga no 

Brasil, conferir peso àquilo que é de cunho hidromercadológico e hidrotécnico, e, de certa forma, o 

tangenciar do problema hidrossocial que corresponde aos embargos no acesso e uso à água, cf. 

(Ioris, 2015). A linha de abordagem naturalista, colocando o que se pode entender como o acesso 

ou escassez está relacionada à apropriação desigual do uso dos recursos hídricos no Brasil, e, em 

especial aqui, na região semiárida do nordeste brasileiro, na qual a intensificação do comércio de 

água tem evoluído consideravelmente conforme registramos abaixo na fala de um dos entrevistados 

ouvidos: 

 

Eu compro água no poço de Zé Mole, a caixa de 1 mil litros custa 8 reais no poço, 
aí eu vendo aqui em Brejo de 20 reais a caixa fechada, e em jardim eu vendo por 
tambor a 1,50 cada. Aqui em Brejo, eu vendo 6, 7, até 10 caixas por dia. Agora 
Jardim só dar tempo uma ou duas no máximo, acordando cedo. (...) quem mais 
compra são os pobres mesmo, os ricos ficam com sede com dinheiro no bolso. Eu 
gosto de vender a pobre que é logo no dinheiro [...] (vendedor de água 1). 

 
Na referida fala, comprar água é algo natural num contexto em que o sistema de 

abastecimento se encontra praticamente inviável para a população em destaque, cuja irregularidade 

de chuvas já se aproxima de cinco anos. Vender e comprar água na região em estudo aparecem 

como algo típico de um sistema para o qual inexiste quase que  completamente: a) o 

reconhecimento da governança da água como um bem inalienável a uma sociedade que pretende 

ser sustentável em termos de universalização dos recursos hídricos; b) a naturalização da estiagem 

e ao reconhecimento de uma crise hídrica posta ideologicamente pela prática inadequada da água 

dos consumidores em baixa escala de consumo; c) o caminho da sobrevivência exclusiva e 

necessário para um contexto social, no qual o trabalho é precário, enquanto  o subemprego se 

sobrepõe às necessidades de longo prazo; d) e a espera de uma regularidade climática que não se 

instaura na região em estudo. 
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As contradições apresentadas na fala do vendedor de água de que “os ricos ficam com sede 

para poupar o dinheiro”, não se sustentam plenamente. Isso porque, sede é algo que praticamente 

inexiste por parte de quem pode custear o valor da água. Em nossas observações prevalecem os 

instrumentos de imposição de barreiras colocadas intencionalmente por partes dos ricos- aqueles 

que podem arcar com os custos- em querer consumir a água do comerciante que a vende em baixa 

produtividade, e, também pode significar uma elevada desconfiança por parte de quem é 

acostumado a utilizar constantemente uma água de excelente qualidade. Outro problema que 

identificamos na fala do entrevistado e que para nós é, também, revestida de uma relativa 

ingenuidade, localiza-se no volume que ele pode disponibilizar para quem a consome em grande 

quantidade. E se formos recorrer a Souza (2009), isso pode significar a necessidade da demarcação 

de classe, cujo distanciamento é reivindicado por quem estabelece as diretrizes da agenda do 

consumo de água, ou seja, o desejo permanente de assegurar a distinção social, também, pelo tipo 

de água que consome. Isso pode ser expresso nas seguintes falas “[...] posso pagar e, por isso, 

não confio naquela água”; “aqui em casa não falta água para nada e só consumimos água mineral”.  

Essas falas que ouvimos do outro lado da fronteira vão a desencontro com aquilo que é 

registrado na fala do vendedor referenciado. Então os instrumentos de compra, armazenamento e 

uso da água por parte de quem pode arcar com o custo tende a ser sofisticado e de primeira linha 

no cenário das contradições sociais. Nesse caso, vimos que as pessoas detentoras dos capitais 

(social, econômico, político e cultural) dão ênfase à compra de água em maior quantidade e de 

melhor qualidade como mecanismo de distinção social conforme Bourdieu.  

Situação contrária aparece quando na fala de um dos vendedores de água que ouvimos no 

semiárido, quando afirma, “Eu vendo 5 pipas d’água por dia, acordo de duas horas da manhã, tenho 

3 carroças, encho no cacimbão da prefeitura e faço “retaio” nas casas do povo uma a uma, cada 

lata dessa é 1 real. [...] cada pipa dar em média de 22 latas.” Na fala do comerciante, dois limites 

ficam claros para aqueles que capitalizados podem comprar água em abundância, ou seja, a 

quantidade relativamente baixa, e a origem duvidosa do líquido afasta uma clientela mais exigente 

(classe média), enquanto seleciona àqueles mais descapitalizados que impossibilitados de poder 

consumir uma água com maior padrão de qualidade, aos  quais só resta a compra fracionada de 

água sem o reconhecimento de sua origem (qualidade) legitimando assim a condição desfavorável 

de classe. 

 A estratificação no acesso à água por nós captada durante a realização da  pesquisa no 

semiárido nordestino, contribui para  solidificar o  fosso existente  entre classes sociais, no instante 

em que o  demarcador do valor econômico se impõe como limite em termos de regulação da 

quantidade e qualidade dos recursos hídricos. E, segundo Bulto (2015), o que se entende como 

status daquilo que pode representar um direito de acesso à água no mundo, destaca-se 

normalmente pelo processo de ausência normativa; esse substituído por uma ideologia do direito 

permitido, cuja base jurídica é estreitamente demarcada, uma vez que limita o real enquadramento 

ao princípio que garante a  universalização do acesso água convalidando a marca  dos direitos 

humanos.  

  A interpretação do autor nos encaminha para aprofundarmos reflexões sociológicas em 

diferentes nuances, ante o contexto de conflitos e tensões que observamos na região em estudo. E 

isso nos faz ver que o direito de acesso à água em longa escala mundial tem sido operacionalizado 

de maneira lenta e controversa. Tal compreensão vai de encontro com o que O’Donnell (2010), 

entende como sendo o déficit de coordenação interinstitucional e interjurisdicional relativos à gestão 
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e à disponibilização do acesso e uso à água como direito humano distinto daquilo que aparece como 

impositivamente definido no comentário geral número 15/2002, do Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (Committee on Economic, Social and Cultural Rights – CESCR) da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

 No campo da pesquisa, vamos ouvindo os mais variados tipos de relatos, e esses nos 

aproximam da tese de que as instituições e entidades que são responsáveis pela distribuição 

igualitária da água não têm em sua ideologia o compromisso de humanizar o acesso e uso dessa 

com equidade. Esses fatos, muitas vezes fazem com que as pessoas “apelem” para Deus na 

solução de um problema que é de ordem política, ou seja, a falta de gestão da água leva as pessoas 

a deixar a “causa” ser solucionada pelas forças supremas. O discurso de uma agricultora no 

semiárido paraibano corrobora com essa opinião: 

 

[...] se Deus abençoar com bom inverno, nós não tem esses aperreios mais. Porque 
aperreio mesmo é a falta de água, que lá em casa tô comprando uma pipa de 15 
em 15 dias pra tudo, beber, fazer comida, lavar roupa, casa... E o pior que o meu 
dinheiro do Bolsa Família vai todo embora.  A gente deixa de comer pra beber, mas 
fome a gente passa, agora sede não tem quem aguente.  

  

A fala da agricultora deixa lacunas no que se refere à distribuição democrática da água, o 

que vemos nos registros é um engodo que só aumenta o fosso das desigualdades, sem a efetiva 

capacidade de solucionar com efetividade aquilo que se “arrasta” há décadas, ou seja, a “falta de 

água”. Outra agricultora que ouvimos durante a pesquisa nos leva a entender a ineficiência da 

empresa que é responsável pelo tratamento e distribuição da água, quando afirma que:  

 

Eu vou mandar a Cagepa cortar minha água. Pago 35 reais por mês e não tenho 
água, quando chega ainda tenho que puxar na bomba. Quer dizer, pago água e 
ainda gasto energia pra ter. Aqui em casa com 4 crianças pequena pode “empecar” 
água. Esse mês mesmo já comprei duas caixas por 40 reais, fora as vasilhas d’água 
que Francisco vai buscar de bicicleta ali no poço de Dedeca. Eu deixo de pagar 
minhas contas, comprar as coisas pras meninas pra comprar água. E é porque mãe 
leva as roupas daqui pro sitio e lava lá com toda dificuldade, apesar de ser no sítio, 
lá tem um cacimbão que é bom d’água. 
 

Parte das pessoas com as quais tivemos contato no decorrer da pesquisa, e, em especial, 

a agricultora que aponta a insuficiência da companhia de abastecimento deixam relativa evidência 

quanto a sua desconfiança em relação às instituições e atores que são responsáveis pela gestão 

da água, e, isso, pode ser algo comparado ao que Cascudo (2009), chamou de “correr com a sela”, 

ou seja, pelo fato da “estória” da seca se repetir e continuar a se reproduzir galvanizando 

prioritariamente o discurso da “falta de água”, e os atores responsáveis pelo gerenciamento dos 

recursos hídricos, a cada estiagem “atestam” sua ineficiência em operacionalizar medidas e ações 

que possibilitem tecnologias capazes de fazer com que a seca deixe de ser um problema que afete 

o homem significativamente, inicializando-o socialmente no que concerne à produção e 

comercialização de produtos agrícolas. Uma vez que para essa tecnologia de acesso a água não é 

disponibilizada pelo estado. E esse fato contribui diretamente para o descrédito daqueles que têm 

responsabilidade politica de contribuir com ações governamentais que equacionem resolutivamente 

o secular problema da estiagem, sob a qual emerge a indústria da seca. 
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Rachel de Queiroz, em o Quinze, também apresenta o retrato de um contexto social 

emborcado com excesso de tensões provocadas pela ausência da política que fosse capaz de 

inverter a aridez da vida que se aquecia no sertão cearense, cuja paginação ainda não foi superada 

nos dias atuais em uma totalidade. E, na referida obra, a indignação  de Conceição aparece como 

símbolo de um questionamento que lhes força o espírito a incomodar-se com  a falta de água,  a 

fuga  e a fome dos homens  da terra árida, a morte das crianças, e a morte dos animais. Indignação 

essa expressa no seguinte fragmento da obra: 

 

Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada 
numa rede ao canto da sala interpelou-a: - e nem chove, hein, Mãe Nácia? Já 
chegou o fim do mês... Nem por você fazer tanta novena... Dona Inácia levantou o 
telhado os olhos confiantes: - tenho fé em São José que ainda chove! Tem-se visto 
inverno começar até em abril (QUEIROZ, 2016, P. 11). 
 

Passados quase noventa anos, a repaginação do semiárido está distante daquilo que 

Conceição e sua aplicabilidade aos estudos lhes levava a lamentar. O mundo cinza, seco, 

esquecido, e dos coronéis e da tensão relativa ao acesso à água, enquanto recurso capaz de 

contribuir para humanizar o homem, ainda estavam distante de uma solução, conforme o trecho 

abaixo: 

 

Imaginara retirar uma porção de gado para a serra. Mas, sabia lá? Na serra, 
também, o recurso falta...Também o pasto seca...Também a água dos riachos afina, 
afina, até se transformar num fio gotejante e transparente. Além disso, a viagem 
sem o pasto, sem bebida certa, havia de ser um horror, morreria tudo (ibid, 15). 
 

No fragmento acima ressaltado, o que vemos, é uma relativa simetria entre “os velhos e os 

novos tempos” no sentido da não resolução de conflitos no que tange ao acesso à água, postos e 

denunciados, àquela época pela Literatura, e que, atualmente, ainda é objeto carecedor de 

explicação pelo campo político. O Estado, principal responsável pela distribuição racional e 

democrática da água, tem se mostrado ineficiente para gerir uma questão de planejamento e 

gestão, isso se dá, pelo fato de que as ações de enfrentamento de uma causa natural (a seca) 

sejam com medidas paliativas e sem resolutividade no que tange à democratização das tecnologias 

capazes de amenizar os efeitos das estiagens Assim, o “grito” do homem do sertão, há quase 

noventa anos pela escassez de água, ainda hoje, ecoa  nas franjas periféricas das cidades e zona 

rural da região semiárida nordestina. 

Buscando formas de comprovar o que acima se posta a respeito dos “velhos e novos” 

problemas em relação à escassez de água no semiárido, basta comparar os discursos por faixa 

etária, ou seja, as falas de pessoas com maior idade trazem discursos com relativa congruência aos 

relatos das pessoas mais jovens. Um exemplo disso é o desabafo de um senhor com mais de 90 

anos e que reside, hoje na cidade, mas teve toda sua vida no campo, e só o peso dos anos foi o 

que o fez vir morar na cidade: 

 

Meu filho essas pragas desses políticos tiravam proveito da nossa fome e sede. Nas 
secas nóis era obrigado a trabalhar de graça a troco de rapadura preta e farinha 
azeda. Água, meu filho eu ia busca um galão de água com meia légua e o resto 
ficava prá pobre da minha muié e de aninha minha filha mais velha ir buscar na 
cacimba. E os políticos nunca fazia um poço nem um açude, e quando faziam um 
açude se agente bebesse da água tinha que votar no canidato do patrão, porque o 
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açude só era feito em terras de gente rico essa gente de gravata nunca gostou 
dagente só queria o nosso voto.  
 

A fala do entrevistado mesmo que alinhada aos discursos (os velhos e os recentes), há uma 

inoperância por parte daqueles que teoricamente têm a responsabilidade pela distribuição regular 

e uso democrático da água. Os discursos se alinham àquilo que Furtado nos alerta em relação à 

construção do nosso problema social - o subdesenvolvimento - está diretamente vinculado às 

políticas geridas para o enfrentamento da seca, , socialmente construída e perpetuada ao longo da 

história.  Esse autor mostra que nosso problema em relação ao subdesenvolvimento vai muito além 

de uma consequência climática quando diz que “[...] a seca é consequência (e não causa) da 

questão sertaneja. A causa era a estrutura social e econômica que ali se reproduzia há séculos [...]” 

(FURTADO, 2013. p. 188). 

O autor nos leva a entender uma forte corrente que nos impõe uma ideologia de 

naturalização do problema da estiagem, ao mesmo tempo em que deixa claro um 

desresponsabilização do Estado na questão da gestão dos nossos recursos hídricos. Assim, em 

qualquer faixa etária de idade é comum ouvirmos relatos de pessoas que “inocentemente” 

contribuem com a tese da naturalização, em uma residência na qual fizemos um contato pai e filha 

nos dão fragmentos de uma conversa com relativa simetria, o pai, o primeiro a falar, enfatiza: 

 

Quando eu era moço as coisas era bem difícil, nóis ia buscar água em um jumento 
com uma légua quando era ano de seca. O sofrimento era muito grande a falta de 
água era a pior coisa que tinha, lembro de uma vez que o jegue se assustou e correu 
com as ancoretas e a cangaia cheia de água, virou derramou tudo e quando eu 
cheguei em casa ainda levei uma surra de meu pai. Hoje não ta muito bom nóis tem 
cisterna e tem carro pipa pra butar água, ainda bem que eu posso comprar água 
pois eu sou aposentado. 
 

A senhora ao lado, filha do depoente, ao ouvir o que o pai acabara de ouvir pede licença e 

categoricamente afirma: 

 

É meu pai, o senhor tem que ver que naquele tempo pelo menos a água era de 
graça, era longe mais era de graça, e hoje agente gasta parte de seu aposento pra 
comprar água e muitas vezes eu ainda intero com o meu dinheiro do bolsa família, 
e pra complicar eu ainda tenho que pagar o papel da água que chega todo mês, 
mesmo sem ter uma gota na torneira mais o governo não perde o dele.  
 

Quando recorremos a Foucault (1999), compreendemos que o argumento da (ONU) pode 

ser a manipulação de um discurso que opera por um sentido inverso ao do fato existente, ou seja, 

a realidade caótica do acesso em diversos lugares (regiões) aparece em imagens coletadas para 

fortalecer um discurso que imita, embola e, que na verdade, não enfrenta o problema em sua 

natureza de universalização da água, principalmente nas regiões em que o acesso é embargado 

por ausência de uma governança que enfrente o problema à distância do que vem sendo imposto 

como custo elevado e, ao mesmo tempo, mascarado como solução, cuja sentença só o mercado 

de água é capaz de assegurar plenamente o acesso e uso satisfatório do líquido.  

A estiagem associada à instrumentalização de ações políticas de enfrentamento às tensões 

e aos conflitos em relação ao acesso é um fenômeno que historicamente tem trazido, na região 

semiárida, flagelo às pessoas mais vulneráveis em termos socioeconômicos, principalmente, 
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quando se trata do universo que engloba famílias que ainda resistem no contexto citado. Essa 

realidade fica bem expressa na fala de uma agricultora de 45 anos que foi por nós entrevistada: 

 
Na seca de 93, os meninos foram embora tudo pro mundo. De lá pra cá, eu só vi 
“Zein” uma vez, quando ele veio aqui em 99 e pronto. Os outros 2 ainda tão bolando 
pelo mei do mundo, sem estudo, também não arrumaram nada, só sofrimento 
também. Por isso, que o meu eu coloquei logo pra estudar, desse bolsa família  e 
bolsa escola que recebe só dar pra ele, pra comprar as roupinhas dele, um sapato, 
um lápis, um remédio, um lanche que o “bichim” não pode sair com fome. Eu digo a 
ele, se quiser ser gente estude, porque você tá tendo a oportunidade que nós não 
tivemos, como ainda ele tem os tios no meio do mundo sofrendo o pão que o diabo 
amassou, tem ônibus no pé da porta, lanche na merenda, esse mês mesmo eu tirei 
124 reais, que dar pra comprar tanta coisa que enchi a geladeira, e isso porque tudo 
tá caro com essa seca, o povo diz  que é por causa de crise, mas é nada, é a seca 
mesmo, Deus abençoar com chuva se Deus quiser aí nós tem fartura. E aqui a gente 
ainda tem esses cacimbãozinho e por aí que tem que comprar água. Uma pipa 
d’água que nem eu vi no rádio que custa até 70 reais por aí. Quem aguenta pagar?! 
Morre de fome, se não quiser morrer de sede, né! 
 

A fala da agricultora ressalta uma trajetória de dor, na qual pessoas se perdem com poucas 

chances de reencontro. Ou seja, ontem viviam cá, hoje vivem lá e distante da origem social da qual 

foram tangidas. A entrevistada até tenta ressaltar que hoje o acesso à água é mais fácil, mas isso 

não se encaixa no que vimos de pesado quando inexiste uma rede de obras regulares de 

abastecimento na comunidade em que ela reside. O funcionamento do projeto de transposição das 

águas do rio São Francisco que entrecorta parte da região semiárida aparece para os entrevistados 

como beneficio que para eles é duvidoso, possivelmente, inatingível.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A correnteza das falas dos entrevistados colhidas neste trabalho nos leva ao entendimento 

de que o acesso e uso à água na região semiárida do nordeste brasileiro ainda é uma limitação 

àqueles que não podem arcar com o custo mercadológico da mesma. E isso, até o momento, é algo 

distante de uma redefinição na paisagem de um acesso à água que flua com menos tensão social 

e mais ação interventiva estatal no enfrentamento do problema da “falta” de água. Somado-se à 

estratificação, imposta também  pelo jogo do mercado de águas, tem-se ainda  a amarração à lógica 

naturalista da estiagem, enquanto algo que necessita ser desamarrado da consciência coletiva de 

grande parte dos entrevistados com os quais convivemos durante a realização do trabalho de 

campo. E à medida que a referida amarra pouco se desata, continua a prevalecer na região em 

estudo o não enfrentamento político como algo produzido e que privilegia parte das instituições que 

lidam diretamente com a questão da disponibilização da água, enquanto uma estratégia que 

anuncia ser capaz de viabilizar um contexto diferente do que herdamos socialmente e do qual não 

conseguimos nos distanciar, tendo em vista: a) a permanência do acesso à água de boa qualidade 

como sendo um instrumento que faz valer o  luxo crescente da elite do dinheiro; b) a condução de 

políticas de abastecimento de água com baixo alcance no que tange à sustentabilidade hídrica – 

com o predomínio da indústria dos carros-pipa; c) o crescente  comprometimento dos níveis dos 

reservatórios na região em estudo; d) a letargia no campo das obras que anunciam a 

universalização do acesso à água; e) a espetacularização midiática que não cessa o estigma 

geográfico quando se trata de “crise hídrica”; flagelados no nordeste, vítimas no sul; f) e, por fim, a 
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crescente culpabilidade da falta de água ao uso individual por parte dos entrevistados, e não a 

(des)governança política no que tange aos recursos hídricos. 
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Resumo: Os instrumentos de planejamento e ordenamento territorial são fundamentais para que a gestão 

municipal ocorra de forma efetiva, de modo a garantir o direito à cidade e a manutenção da qualidade de vida 

dos indivíduos que habitam meios urbano e rural. Considerando o alto déficit de saneamento básico que o 

Brasil possui, podemos citar como integrante do grupo de elementos da melhoria do ambiente o Plano 

Municipal de Saneamento Básico, que inclui quatro eixos de estudo: abastecimento de água potável; 

esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas 

pluviais. O objetivo deste trabalho é apresentar o estágio de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico do Município de Pau dos Ferros/RN, enfocando as atividades realizadas e a realizar. Para tanto, 

executou-se um estudo de caso, com pesquisa documental e visita à secretaria municipal de meio ambiente. 

Verifica-se que o Plano Municipal de Saneamento Básico deste município teve sua organização iniciada após 

um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) emitido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Além 

disso, foram executadas diversas etapas inerentes ao processo de elaboração, no entanto, as investigações 

para este trabalho apontam que a lei correspondente a este documento ainda não foi aprovada pela câmara 

de vereadores, o que impede a conclusão de sua instauração. 

Palavras-chave: Planejamento territorial; saneamento básico; melhoria das cidades. 

 
1. INTRODUÇÃO  

 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2004) conceitua saneamento ambiental como 

um conjunto de atitudes que objetivam a salubridade ambiental, de modo que se estabeleça a 

proteção e melhoria da qualidade de vida da população, seja ela urbana ou rural. 

Nesse trabalho trataremos do saneamento básico, que é um instrumento de planejamento e 

ordenamento das cidades que contribui para o bem-estar da população, buscando ambientes 

salubres harmônicos através da manutenção da saúde da população nos aspectos físico, social e 

mental; e colaboração para a estética e mobilidade urbana, uma vez que a ausência do conjunto de 

atividades que compõem o saneamento básico ocasiona problemas ambientais como: acúmulo de 

resíduos sólidos e líquidos, inundações, proliferação de agentes nocivos, o que compromete a 

aparência da paisagem urbana e dificulta o trajeto dos transeuntes. 

A lei que estabelece as diretrizes para o saneamento básico é a 11.445/2007, e em seu art. 

3º apresenta que ele engloba serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento 

mailto:danielafreitas12@hotmail.com
mailto:almir.mariano@ufersa.edu.br
mailto:lucasvsouto@gmail.com
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de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e 

manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas.  

O Decreto 7.217/2010 regulamenta a lei de saneamento básico e institui que o ente da 

Federação que possua por competência a prestação de serviço público de saneamento básico 

deve elaborar os planos de saneamento básico, observando o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) 

no art. 2o, inciso II, que prevê a cooperação das associações representativas e da ampla 

participação da população e de associações representativas de vários segmentos da sociedade. 

Além disso, o Decreto 8.629/2015 que alterou o art. 26, § 2º, do Decreto 7.217/2010, aponta que 

existência de plano de saneamento básico após 31 de dezembro de 2017 “será condição para o 

acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou 

administrados por órgão ou entidade da Administração Pública federal, quando destinados a 

serviços de saneamento básico”. 

Destaca-se que o prazo inicial para que o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

fosse condicionante para obtenção de recursos era o exercício financeiro de 2014, sendo alterado 

pelo Decreto 8.211/2014 para após 31 de dezembro de 2015, e posteriormente pelo Decreto 

8.629/2015 para após 31 de dezembro de 2017. 

Este plano apresenta uma série de contribuições para o saneamento das cidades, já que por 

meio dele será possível identificar os problemas existentes e implementar ações mitigadoras, 

considerando o elevado déficit de saneamento básico que as cidades brasileiras possuem, o que 

afeta a produtividade laboral, valorização imobiliária, custos com saúde e horas pagas não 

trabalhadas, como expõe estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil e Conselho Empresarial 

Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável (CEBDS, 2014).  

De acordo com o relatório de 2014 destes órgãos, o número de internações decorrentes de 

falta de saneamento é alarmante, tendo como dados de 2013 o quantitativo no Brasil foi de 340 mil, 

com ocorrência de mais de 2000 óbitos, o que gera excessivos custos econômicos, seja com saúde 

seja com a redução do desempenho ocasionada pelos afastamentos de trabalhadores de seus 

empregos e de crianças e adolescentes da escola. Também é evidenciado que o acesso à rede 

geral de coleta de esgoto e à água tratada permitem elevar a renda de um trabalhador em mais de 

14%. No mercado imobiliário, esses serviços podem agregar até 16,7% ao valor de um imóvel.  

Confirmando que o PMSB é elemento norteador de desenvolvimento a FUNASA (2012) 

aponta que ele deverá contemplar os quatro eixos de saneamento em um horizonte de 

planejamento de 20 (vinte) anos, incluindo todo o território do município, suas áreas urbanas e 

rurais. 

O município de abordagem nesta pesquisa é Pau dos Ferros/RN, inserido no semiárido 

nordestino, que de acordo com o Instituto Nacional do Semiárido (INSA-2012) é composto por 1050 

municípios, e apresenta uma forte influência sobre outros municípios devido seu potencial 

econômico e acadêmico, podendo ser considerada (inter)média, apesar de ter uma população 

abaixo de 50.001 habitantes, porque de acordo com Dantas, Clementino e França (2014), Pau dos 

Ferros/RN desempenha funções de intermediação na rede urbana do Nordeste, particularmente do 

Rio Grande do Norte, já que oferta serviços de educação superior e saúde, além de empregos, 

notadamente no comércio e nos serviços públicos. 

Apresentaremos o estágio do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pau 

dos Ferros/RN, enfocando as atividades realizadas e a realizar em prol da sua elaboração através 
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de análise documental e diálogo com integrantes da secretaria municipal de meio ambiente desta 

cidade. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, pois aborda a situação da elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico de um município (Pau do Ferros/RN), e tem a pesquisa 

documental como principal instrumento de investigação, uma vez que utiliza documentos relativos 

a este instrumento para discorrer sobre as atividades executadas e a serem executadas no campo 

deste elemento de planejamento. 

Para Gil (2008), estudo de caso é uma análise de um ou poucos objetos de modo que se 

obtenha um conhecimento sobre tal, tendo como propósitos explorar situações reais, descrever o 

contexto da investigação ou explicar causas de determinados fenômenos. 

Marconi & Lakatos (2003) relatam que pesquisa documental possui como fonte de coleta de 

dados os documentos, que podem ser escritos ou não, públicos (municipais, estaduais, nacionais), 

particulares (domicílios e instituições) ou estatísticos (órgãos particulares e oficiais). 

Para a efetivação desta pesquisa fez-se necessária uma busca em meio digital, visita à 

secretaria de meio ambiente com propósito de dialogar com os educadores ambientais, análise 

documental. Na internet, foi investigada a existência de lei municipal do Plano de Saneamento 

Básico e informações gerais da discussão do assunto. Na secretaria de meio ambiente, realizou-se 

uma entrevista com dois educadores ambientais e mediante suas respostas, coletou-se a 

documentação disponível neste órgão (estudos realizados sobre saneamento básico e atas do 

processo de elaboração do saneamento básico). Dispondo dos dados, fez-se uma inspeção do 

material e extraíram-se as informações relevantes a este estudo. Os questionamentos feitos aos 

educadores ambientais foram:  

1) Existe Plano Municipal de Saneamento Básico no Município de Pau dos Ferros/RN? 

2) Quando este instrumento começou a ser elaborado? 

3) Qual a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico para o município? 

4) Existe previsão para sancionar a lei que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico? 

5) Quais ações mitigadoras vêm sendo implementadas no âmbito de saneamento básico? 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser compatível com as demais legislações 

existentes no município e ter participação da população durante todas as fases, como aborda a 

FUNASA (2012). A Figura 01 mostra de forma geral os critérios de elaboração do PMSB. 
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Figura 01: Diretrizes para elaboração do PMSB. 

 
Fonte: FUNASA (2012). 

 

Discorremos sobre a elaboração do PMSB de Pau dos Ferros/RN, apontando e comentando 

os dados obtidos através do procedimento metodológico adotado para esta pesquisa. 

Por meio da investigação digital, identificou-se um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 

em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, considerando diversos instrumentos 

jurídicos relacionados ao meio ambiente e saneamento básico, tais como Constituição Federal, Lei 

Orgânica Estadual, Lei de Saneamento Básico, e enfatizando normativos que regem que para ter 

acesso a recursos federais destinados a saneamento básico é necessário possuir Plano Municipal 

de Saneamento Básico e Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ordenou em maio de 2013 que o 

município de Pau dos Ferros elaborasse a Política e o Plano Municipal de Saneamento Básico 

atendendo às especificações da Lei nº 11.445/2007, em seu Decreto regulamentador nº 7.217/2010, 

na Lei 12.305/2010 e seu Decreto Regulamentador nº 12.404/2010, no Estatuto da Cidade, Lei 

10.257/2001 e em Resolução do Conselho das Cidades relacionados a este assunto em até um 

ano, como mostra a citação do artg. 3.1 da cláusula terceira deste termo: 

 

“Fixa-se o prazo de 12 (doze) meses para que o Município proceda à elaboração da 
Política Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
nos termos do art. 9º, inciso I, e demais dispositivos pertinentes da Lei nº 11.445/07, 
devendo, para tanto, instaurar, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, um 
Comitê Executivo e um Comitê de Coordenação” (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013). 
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O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (2013) abordou ainda que sem 

acesso aos recursos federais para saneamento básico e gestão de resíduos sólidos, condicionados 

pela existência do Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, que pode estar inserido no plano de saneamento, o município de Pau dos Ferros 

terá muitas dificuldades para promover o acesso universalizado de serviços de saneamento básico 

a sua população. 

Como o TAC foi enviado ao município em maio de 2013, o plano municipal de saneamento 

básico deveria estar finalizado em 2014. No entanto, através os elementos investigatórios desta 

pesquisa apontam que ainda não houve a conclusão deste instrumento, uma vez que a lei que 

institui o Plano Municipal de Saneamento Básico ainda não foi aprovada na câmara de vereadores 

de Pau dos Ferros/RN. 

No diário oficial municipal, em publicação de 20 de maio de 2016, foram localizadas atas do 

Conselho do Controle Social de Saneamento Básico do Município de Pau dos Ferros e relato de 

audiência pública para tomada de conhecimento, debate, apreciação e aprovação do Prognóstico 

do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau dos Ferros. A audiência ocorreu em 09 de 

dezembro de 2015 e nela foram apresentados os estudos, análises, as prospecções e projeções 

que integram os produtos do Prognóstico e demais elementos que compõem o Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Pau dos Ferros. Um dos aspectos que chama a atenção neste documento 

é a explanação do baixo índice de esgotamento sanitário que o município dispõe, como foi expresso 

durante a audiência, em que 14% da zona urbana de Pau dos Ferros é atendida com rede de 

esgotos (sendo coletado e tratado apenas algo em torno de 9% do esgoto local). Ressaltou-se que:  

 

“[...] esse fato pressupõe um desafio e uma necessidade premente de que sejam 

desenvolvidas ações no sentido de ampliar o atendimento dessa demanda 

crescente, ampliando e melhorando as condições de coleta, tratamento e 

destinação dos esgotos da cidade de Pau dos Ferros, bem como cuidando de 

implantar estações de tratamento e de bombeamento etc., resolvendo os problemas 

de extravasamento, ligações clandestinas, manutenção e operação”. (DIÁRIO 

OFICIAL DE PAU DOS FERROS/RN, 2016) 

 

Na secretaria de meio ambiente, os educadores ambientais responderam aos 

questionamentos e com isso, foi notado que a lei não foi sancionada pela câmara municipal de 

vereadores, mas existem os estudos necessários para sua elaboração, que já foram discutidos e 

expostos à população; quanto à data de início de organização deste plano, a resposta se deu 

através da apresentação de atas para análise, sendo a primeira datada de 11 de fevereiro de 2015; 

referente à importância do PMSB, os educadores elencaram que este instrumento é de grande 

relevância para corrigir e precaver problemas relacionados aos quatro eixos do saneamento, o que 

contribui para o bem-estar da população; não há previsão de aprovação deste plano; quanto às 

medidas mitigadoras, foram citadas as ações de emergência, como perfuração de poços para suprir 

necessidade de água devido à crise hídrica que o município enfrenta, e ações de sensibilização e 

mobilização no eixo dos resíduos sólidos que ocorre na comunidade. 

Os documentos disponibilizados na referida secretaria foram: atas de discussão do tema; 

estudos finalizados realizados, compilados em arquivos impressos, dos quais podemos citar:  

 Produto 2 – Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico e 

seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural, caracterização institucional da 
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prestação de serviços e capacidades do município de Pau dos Ferros/RN, subproduto – 

Sistema de esgotamento sanitário; 

 Produto 2, subproduto – Serviços de drenagem e manejo das águas pluviais; 

 Produto 3 – Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento básico e 

seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural, caracterização institucional da 

prestação de serviços e capacidade econômico-financeira e de endividamento no município 

de Pau dos Ferros/RN, subproduto – Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, de resíduos da construção civil e de resíduos dos serviços de saúde e resíduos 

orgânicos;  

 Produto 3, subproduto – Sistema de esgotamento sanitário;  

 Produto 3, subproduto – Serviços de drenagem e manejo das águas pluviais; 

 Produto 3, subproduto – Sistema de abastecimento de água da zona urbana e da zona rural; 

 Prognóstico e alternativas para universalização dos serviços de saneamento básico, 

Objetivos e Metas: Concepção dos programas, projetos e ações para atingir os objetivos e 

metas e definição das ações de emergência e contingência.  

Constatou-se que este plano tem como agente elaborador o Consórcio Público 

Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN), órgão consolidado em 2010 com a finalidade de 

atender aos interesses comuns entre os 137 municípios consorciados, dos quais Pau dos Ferros/RN 

faz parte. Este órgão utilizou consultores temáticos de diversas áreas para elaboração do Plano, 

dentre eles engenheiros civis, ambientais, sanitários, que realizaram diversos estudos nos quatro 

campos que o saneamento básico engloba.  

O conteúdo das atas apresentadas, de acordo com as datas de realização de 

assembleias/audiências são: 

 11 de fevereiro de 2015 – Apresentação dos membros do Conselho de Controle Social de 

Saneamento Básico (CCSSB), apreciação, discussão aprovação do regimento interno, 

eleição e posse da diretoria deste conselho; 

 08 de abril de 2015 – Reunião extraordinária do CCSSB com exposição do cronograma de 

execução, diretrizes e meta do PMSB de Pau dos Ferros/RN, além de resultados de pré-

diagnósticos e pesquisas realizadas; 

 07 de julho de 2015 – Alteração de secretária do conselho e apresentação de pré-

diagnóstico do PMSB; 

 14 de julho de 2015 – Audiência pública para apresentação dos eixos de saneamento básico 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos) por integrantes do COPIRN. Neste 

documento, a controladora do município fala que foi investido quarenta mil reais na 

contratação do órgão que organizou o PMSB; 

 04 de novembro de 2015 – Apresentação do prognóstico de resíduos sólidos; 

 18 de novembro de 2015 – Apresentação do prognóstico de drenagem e manejo de águas 

pluviais, com ênfase nos focos de contingência e emergência, ocupação do espaço urbano; 

 09 de dezembro de 2015 – Apresentação do prognóstico de esgotamento sanitário; 

 09 de dezembro de 2015 – Audiência para debater, analisar e aprovar o Prognóstico do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau dos Ferros, referente a Prospectiva de 

Planejamento Estratégico; Programas, Projetos e Ações e ao correspondente Plano de 

Execução. 
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Através da listagem de assembleia e audiências, nota-se que foram realizados diversos 

encontros para discussão do PMSB de Pau dos Ferros/RN. Ressalta-se que a reunião que ocorreu 

no dia 09 de dezembro de 2015 ocorreu às 09:00 horas enquanto a audiência aconteceu às 18:00 

horas. 

Apesar de terem transcorridos alguns meses da audiência do prognóstico do PMSB e do 

alto investimento realizado, os elementos explorados apresentam indícios de que a lei que institui 

os planos de obrigatoriedade municipal ainda não foi instaurada, havendo a necessidade de sanção 

para que se estabeleça esse instrumento tão importante para o planejamento territorial. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico apresenta-se como uma alternativa de 

recuperação e correção das cidades, atuando como objeto de planejamento e ordenamento 

territorial, uma vez que utiliza de perspectivas para um período de vinte anos, de modo a prever as 

medidas de adequação urbana e rural a serem implementadas. 

Além de contribuir para a gestão municipal, a existência do PMSB torna-se obrigatória por 

legislação federal de modo que se garanta a sadia qualidade de vida, e é preponderante para a 

obtenção de recursos que são essenciais para a continuidade das ações de ampliação do 

cumprimento social das cidades.  

Dessa forma, uma alternativa colaborativa ao município de Pau dos Ferros/RN é inserir o 

Plano de Saneamento Municipal frente ao planejamento urbano, executando as atividades nele 

previstos e monitorando o funcionamento dessas ações, de modo a garantir o direito ao saneamento 

e, por conseguinte, melhorar a qualidade de vida das pessoas, considerando que habitar um 

ambiente salubre inclui, além do equilíbrio da residência, o do seu entorno. 
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Resumo: O presente trabalho trata da questão da água e da politização do consumo no semiárido brasileiro. 

Traz uma abordagem histórica acerca do desenvolvimento do debate sobre a questão ambiental no Brasil e 

no nordeste, com destaque para preocupações e providências adotadas no campo institucional, analisa a 

formação do semiárido como espaço territorial e destaca a temática da água como um desafio recorrente da 

região. Neste contexto, o artigo tem como objetivo analisar a crise hídrica que atinge atualmente a cidade de 

Campina Grande, especialmente o aspecto do racionamento imposto à população local, para considerar a 

importância da conscientização das pessoas sobre o direito de acesso à água como bem universal, sobretudo 

no contexto social em que se insere, assim como sobre a participação na gestão e decisão para distribuição 

e uso do recurso natural. É uma pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva a partir da análise de 

publicações e contribuições sobre a água e sobre o semiárido. O trabalho não é conclusivo, já que o resultado 

do estudo implica em novos questionamentos no tocante as preocupações com as condições de distribuição 

e uso dos recursos e também sobre as possibilidades e oportunidades de participação popular no processo 

de gestão da água.   

Palavras-chave: Água; Consumo; Politização; Crise hídrica; Semiárido. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Discutir a questão da água no semiárido brasileiro é tratar de interesses conflituosos e que 

muitas vezes se projetam como dificuldade para elaboração de políticas públicas comprometidas 

com soluções para os períodos críticos de abastecimento, baixa de disponibilidade de recursos e 

contaminação. 

O crescimento urbano promove aumento na demanda por água potável e já está evidente 

que, sem planejamento adequado e gestão acertada, a maioria da população tende a ficar 

prejudicada no acesso ao recurso hídrico, o que acarreta comprometimento de sua qualidade de 

vida. 

Nessa conjuntura, a realidade específica da cidade de Campina Grande, localizada na região 

da Borborema no estado da Paraíba, não é diferente. Sendo considerada uma cidade de médio 

porte, segundo maior município do estado e tida como centro econômico regional, sobretudo em 

atividades comerciais, Campina frequentemente sofre com problemas de abastecimento de água. 

Como a população atingida por essas crises participa do processo de definição de planos e 

decisões quanto ao uso do recurso é uma das preocupações desse ensaio. É, portanto, uma 

pesquisa no campo da Sociologia Jurídica, mas com enfoque também interdisciplinar, com destaque 

mailto:glaucejacome@hotmail.com
mailto:rozeanelima@hotmail.com
mailto:cristiancost@gmail.com
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para análise dos aspectos ambientais e de consumo, tendo como suporte a reflexão sobre a 

participação social no processo de gestão das águas para, assim, observar o processo de 

politização em torno do consumo de água no contexto do semiárido a partir da crise hídrica ocorrida 

em Campina Grande no período de 2012 a 2016.  

Neste contexto, questiona-se se há mobilização dos atores sociais para participação ampla 

no debate para articulação de políticas capazes de enfrentar as tensões decorrentes do processo 

de crise e qual o campo de articulação e ação entre a sociedade e o poder público na busca de 

perspectivas e/ou alternativas para prevenção do esgotamento das águas do Boqueirão, açude que 

abastece a cidade. Sendo uma pesquisa em andamento, tais questionamentos podem não ser 

respondidos nesta oportunidade, mas o presente estudo certamente indicará a importância da 

construção de uma agenda dialogada entre atores públicos e privados para uma governança da 

água (CASTRO, 2007).  

 

2. ÁGUA, CONSUMO E POLITIZAÇÃO NO SEMIÁRIDO: SUBSÍDIOS PARA O DEBATE 

 

2.1 Contextualizando o debate ambiental no Brasil 

 

O crescimento vivido pelo país à época do que Thomas Skidmore47 chamou de milagre 

econômico permitiu a emergência de problemas ambientais os mais diversos: o aumento na frota 

de veículos demandou a abertura de mais vias, o que acentuou o desmatamento, a canalização de 

rios e córregos e a liberação de diversos poluentes na atmosfera, dentre os quais, o monóxido de 

carbono; o inchaço nas cidades, provocado pelo êxodo rural, com o aumento da oferta de empregos 

na zona urbana, alavancou um crescimento desordenado, sem infraestrutura adequada e a 

produção de resíduos; a demanda por mais alimentos na cidade e o esvaziamento do campo 

impulsionou o uso de agrotóxicos e de sementes geneticamente modificadas nas lavouras com o 

argumento de aumento da produtividade; a expansão da fronteira agropecuária no Centro-Oeste e 

no Norte também foi fomentada em nome de uma maior produção, impulsionando o desmatamento 

da floresta Amazônica. Este foi o cenário ambiental vivenciado no país na década de 1970. 

Em nível internacional, o maio de 1968 na Europa estimulou o crescimento do movimento 

ambientalista, também fomentado pelo apelo à não poluição e ao não consumo feito pelo movimento 

hippie estadunidense. A consolidação deste movimento e a criação de grandes organizações não 

governamentais, dentre elas o Greenpeace, e dos Partidos Verdes, são exemplos de como esta 

sensibilidade e preocupação com a preservação da natureza emergiu nas décadas seguintes. 

Conferências, tratados internacionais e uma ampla legislação começou a ser tecida sobre o tema. 

Estas, ao serem recepcionadas pelos países, inspiraram legislações mais específicas para atender 

à realidade local e geraram políticas e ações públicas e privadas, dentre as quais a criação do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, cuja trajetória é o 

principal objeto de estudo desta proposta. 

Foi neste cenário que, em 1972, a Organização das Nações Unidas- ONU realizou a Primeira 

Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, conhecida como Conferência de 

Estolcomo (Suécia), com a presença de 113 países, da qual o Brasil é signatário. No evento um dos 

principais debates girou em torno do tema desenvolvimento a qualquer custo e, como 

                                                             
47 SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Castelo a Tancredo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
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contraproposta, foi articulado o conceito do desenvolvimento zero. Ao final, foi produzido um 

documento: Os limites do crescimento48 que, dentre outros temas, tratou do aumento da população 

global, da exploração dos recursos naturais e do aumento da poluição atmosférica. Após a 

Conferência, o Brasil foi pressionado internacionalmente a fazer gestão ambiental integrada e como 

resposta a estas pressões, a Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA foi criada pelo Decreto 

nº 73.030, de 30 de outubro de 1973. Vinculada ao Ministério do Interior, tal Secretaria estruturou 

o marco regulatório da área ambiental no país, com destaque para a elaboração da Lei 6.938/81, 

que dispôs sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. 

Ainda neste contexto de debate de questões relacionadas ao meio ambiente, a década de 

1990 foi marcada por acontecimentos que transformaram o cenário ambiental brasileiro: a II 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, realizada no 

Rio de Janeiro em 1992, teve o desenvolvimento sustentável49 como eixo principal de discussão.  

Em novembro deste mesmo ano foi criado o Ministério do Meio Ambiente- MMA, com o propósito 

de estimular o conhecimento, a promoção e recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos 

recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento 

sustentável no fomento de políticas públicas 50. Mais para o final da década, em 1997 foi aprovada 

a Lei das Águas; em 1998, a Lei dos Crimes Ambientais; em 1999 a Lei que estabeleceu a Política 

Nacional de Educação Ambiental e, em 2000, foi estabelecido o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação- o SNUC.  

 

2.2 O Semiárido: a construção de um espaço 

 

 Em um recorte espacial mais específico, temos um debate sobre o que atualmente se 

nomeia Semiárido brasileiro. Vejamos:  

Considerando a reflexão em torno dos sentidos historicamente atribuídos ao Nordeste 

brasileiro há que se pensar as várias perspectivas que surgem em torno da temática e que a tornam 

polêmica. A primeira é a de que o espaço natural ao qual chamamos de Nordeste existiu antes de 

sua construção discursiva enquanto região geográfica e continuará a existir mesmo depois que esta 

se modifique. Sendo assim, é possível pensar o Nordeste como construído culturalmente por meio 

de um discurso que procura encontrar elementos homogeneizadores, descartando as diversidades 

ambientais, socioculturais, econômicas e políticas existentes. Usando as palavras de Albuquerque 

Júnior, o Nordeste foi inventado, tomando-se por invenção o conceito do próprio autor:  

 
Invenção não quer dizer que algo se originou do nada, a invenção se dá a partir de 

alguma coisa, não há nada inventado que não tenha pressupostos, que não tenha 

algo que o anteceda. A palavra invenção tem esse sentido de ressaltar, de remarcar 

que aquilo foi construído em um dado momento, pelos homens, pelas relações 

sociais, que foi construído no campo da cultura, no campo do pensamento, que 

emergiu a partir de ações humanas. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p.257). 

 

                                                             
48 MEADOWS, D. L., MEADOWS, D. H., RANDERS, J. & BEHRENS, W.W. Limites do crescimento - um 
relatório para o Projeto do Clube de Roma sobre o dilema da humanidade. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1972. 
49 É conceituado como o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades – Relatório 
Brundtland – Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1987. 
50 Disponível em: http://www.mma.gov.br/o-ministerio/apresentacao acesso em 03/04/2014. 

http://www.mma.gov.br/o-ministerio/apresentacao
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 Uma segunda dimensão, decorrente da primeira, é pensar o discurso que originou ao 

Nordeste que atualmente conhecemos e como este discurso foi modificado para atender a 

demandas locais, regionais e nacionais desde o fim do Século XIX, chegando ao Século XXI com 

um apelo à sustentabilidade compreendida como a gestão de recursos naturais pela geração 

presente de forma que não sejam gerados prejuízos para as gerações futuras da região (SACHS, 

2002). 

Desde o final do Século XIX, a construção de um discurso em torno da identidade nordestina 

foi se legitimando, com o intuito de angariar recursos públicos para resolver os problemas 

enfrentados pela população nessa Região. Esse discurso extrapolou a barreira do político e chegou 

ao institucional. A imagem de um Nordeste atrasado, associada a um povo sofrido que vive em um 

ambiente hostil foi difundida por vários meios: literatura, cinema, teatro, imprensa, música, entre 

outros. O fenômeno natural da seca ganhou ênfase e transcendeu a perspectiva do natural para 

ocupar um lugar sociopolítico-econômico nos discursos sobre a Região. Instituições como o 

DNOCS, IFOCS, SUDENE foram os principais órgãos governamentais responsáveis pela 

apropriação institucional do discurso da seca e pela sua reprodução na mídia e em outros meios de 

comunicação que atingiam a sociedade como um todo. A perspectiva de que a seca era um inimigo 

a ser combatido, para tanto eram construídos açudes que tinham por meta matar a sede da 

população e do rebanho e garantir a irrigação das lavouras, além de empregar, nas frentes de 

emergência criadas para a construção de açudes e de estradas, a população mais carente do 

Nordeste, vítima do “flagelo da seca”.  

O Polígono das Secas foi delimitado geograficamente no ano de 1936 através da Lei 175/36, 

que instituía não apenas o seu recorte geográfico, mas também os municípios que dele faziam parte 

e que poderiam ser beneficiados com as políticas governamentais que garantiriam a sobrevivência 

e, quiçá o desenvolvimento da Região. 

Em cena tínhamos um quadro de desolação total do Nordeste brasileiro. Imagens de terra 

rachada, chão esturricado, de pessoas famintas migrando para o Sul nos paus-de-arara, de açudes 

secos, do atraso econômico, industrial e sociocultural sempre tendo como referência o Sul 

desenvolvido foram, durante muito tempo, destaque na imprensa nacional e respaldaram os 

discursos em prol da liberação de verbas do Governo Federal para combater o problema da seca 

e, assim, salvar a população da miséria total na qual se encontrava.  

Ser nordestino era sinônimo de ser rural, miserável, arcaico e socioculturalmente inferior. A 

identidade regional foi sendo construída a partir dos elementos mais conservadores da cultura 

popular, tais como o cangaço, as tradições da zona rural, a literatura de cordel, as imagens da 

Caatinga no período da seca, entre outros, sem se considerar outros aspectos socioculturais e 

econômicos presentes no mesmo espaço. Esses discursos reducionistas em torno da identidade do 

nordestino fomentou a discriminação do Sul no que toca ao tratamento para com os que ali 

chegavam provindos do Nordeste em todos os níveis da sociedade, inclusive no meio acadêmico. 

 Depois da década de 1960, com as mobilizações sociais, notadamente dos movimentos 

verdes, aflorou no mundo uma nova perspectiva ambiental, tendo sido criado o conceito de 

Ecologia, inicialmente vinculado às preocupações com poluição. A utilização dos recursos naturais, 

inicialmente atrelada ao discurso de exploração de riquezas naturais das nações, no Brasil 

demonstrada através da preocupação do Código Florestal, em 1934 em gerir o uso destes recursos 

ao largo de todo o território do país, foi vista como uma preocupação pela sua possibilidade de 
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finitude. Para tanto se escreveu um novo Código Florestal em 1965, com a sensibilidade de 

preservar e proteger o Ambiente. 

Nas duas décadas que se seguiram: 1970 e 1980 surgiu a preocupação em relação à 

sustentabilidade do Planeta. Iniciou-se então debates em torno da redução, da reutilização e da 

reciclagem de produtos na perspectiva de reduzir o consumo e preservar os recursos naturais. 

Aliado a esses debates, ocorreu uma preocupação em gerir o crescimento econômico de forma que 

haja uma política de preservação dos biomas, garantindo a convivência das populações locais com 

Ambiente em uma relação harmônica, de simbiose.   

O discurso da sustentabilidade surgiu atrelado aos questionamentos feitos sobre o conceito 

de desenvolvimento, geralmente medido pela renda per capita e pelo PIB de cada país, sem 

considerar outros fatores tal qual a distribuição de renda e a qualidade de vida da população. A 

Organização das Nações Unidas estipulou então o Índice de Desenvolvimento Humano, baseados 

em fatores qualitativos de um determinado país para melhor definir o que seria um desenvolvimento 

sustentável (VEIGA, 2008). 

 

2.3 A crise hídrica em Campina Grande no contexto do semiárido  

 

De acordo com os dados do IBGE, no ano de 2016, a cidade de Campina Grande conta com 

uma população estimada de 407.754. O município depende exclusivamente do Açude Epitácio 

Pessoa (Boqueirão), inaugurado em 1957, para o provimento e, sempre que o reservatório 

apresenta baixas em períodos de estiagem ou seca, o cidadão sente diretamente os efeitos e esta 

represa não abastece apenas Campina Grande. Segundo Pereira (2012): 

 

Originalmente, o Açude Epitácio Pessoa (Açude de Boqueirão) tinha usos previstos 

para: perenização do rio Paraíba, geração de energia elétrica, abastecimento 

d'água, irrigação e piscicultura, além de favorecer atividades de lazer e turismo. Os 

projetos de piscicultura e turismo aconteceram em pequena escala, enquanto os 

demais não foram implantados. Atualmente, a principal destinação de suas águas é 

para o abastecimento humano através dos seguintes sistemas adutores: Sistema 

Campina Grande, Sistema Adutor do Cariri e Sistema Canudos.    

[...] 
O Sistema Adutor de Campina Grande engloba o abastecimento dos seguintes 
municípios: Campina Grande, Barra de Santana, Queimadas, Caturité e Pocinhos; 
e dos  distritos: em Campina Grande, os distritos de Galante e São José da Mata; 
em Boqueirão, o Sistema Canudos é composto pelos distritos de Riacho de Santo 
Antônio, Marinho e Canudos. Por fim o Sistema Adutor do Cariri abrange os 
seguintes municípios: Boa Vista, Soledade, Juazeirinho, Seridó, São Vicente do 
Seridó, Pedra Lavrada, Cubatí, Boqueirão, Cabaceiras e Olivedos (AAGISA, 
2004/ANA, 2006). Este sistema foi ampliado o para abastecimento dos municípios 
da região do brejo: Lagoa Seca, Matinhas, Alagoa Nova e Barra de Santana 
(PEREIRA,2012, p 89-90) 

 

É possível apontar como dificuldades e consequências para o problema de 

desabastecimento, o fato de Campina Grande estar localizada no semiárido nordestino, região que 

tem características peculiares com relação ao clima, passando por estiagens agressivas e 

irregularidade nas chuvas. Também, a força de impacto com relação ao consumo de água que 

aumentou consideravelmente nos últimos dezesseis anos, passando a população de 355.311 de 

acordo com o Censo de 2000 para uma estimativa de 407.754 habitantes em 2016.  
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Somente a partir desses fatores, percebe-se a necessidade de estudos e planejamento para 

administração correta dos recursos hídricos. Considerando sua escassez, o gerenciamento de 

demanda e de consumo torna-se fundamental para manter os níveis necessários à sustentabilidade 

no sistema de abastecimento. 

Acompanhando os noticiários da região e observando os programas governamentais do 

município e do estado, é possível notar o silêncio do poder público com relação a este problema, 

sendo constantemente questionado sobre o atual contexto, não apresenta planos e ações eficientes 

para o enfrentamento da crise no sentido de evitar o completo esvaziamento da reserva de águas 

do Boqueirão. 

A população de Campina Grande vive um racionamento desde dezembro de 2014, sendo 

que em 2016 o açude atingiu o volume morto. A primeira fase do racionamento aconteceu entre 6 

de dezembro de 2014 e junho de 2015, quando as pessoas ficavam sem o abastecimento por 36 

horas, na segunda etapa, entre os meses de junho e outubro de 2015, o racionamento foi ampliado, 

com fornecimento cortado das 17h dos sábados até as 5h das terças-feiras. Atualmente, a cidade 

está dividida em duas regiões e cada uma delas recebe água nas torneiras apenas três dias por 

semana, em regime de rodízio, desde outubro deste ano, portanto, a população fica sem água nas 

torneiras por 84 horas, sendo que em alguns lugares a distribuição já não está totalmente 

satisfatória. Além disso, estudos já comprovam que a água distribuída já está contaminada e parte 

da população, dependendo das condições econômicas, já está comprando água para beber e para 

cozinhar. 

Recentemente, durante as eleições, a situação ficou ainda mais clara no tocante a ausência 

de preocupação política em torno do tema, já que nenhum dos postulantes fez constar em seu 

programa sequer uma proposta para aproximação, diálogo e construção de soluções para este 

grave problema social.  

 

2.4 Águas ou recursos hídricos? Gestão, uso e acesso 

 

A água, como bem natural, está ficando cada vez mais escassa. Essa é uma verdade que 

vem sendo propagada, ao mesmo tempo em que progressivamente a palavra água vai sendo 

substituída pela expressão recursos hídricos, ou seja, algo que deve ser gerido e administrado.  

As crises hídricas atingem as populações nas mais diversas regiões e países do mundo e o 

discurso predominante é de que os colapsos estariam ligados diretamente à diminuição deste bem 

natural.  

A Ecologia Política, numa leitura diversa, vem destacar que as crises hídricas não estão 

relacionadas à falta de água, mas diretamente à distribuição de um recurso que é universal. Esta 

análise compreende que o acesso à água se dá através de conflitos, pois na medida em que o 

movimento de distribuição da água não é neutro - porque está relacionado diretamente às pessoas 

- há sempre razões políticas no processo de controle e repartição.  

Ao tratar desta desigualdade, Boelens (2015) entende que o sistema de classes promove 

um forte desequilíbrio social no tocante ao acesso à água na América Latina. Os meios de produção 

se apropriam da natureza causando grande destruição ao meio ambiente e impondo novas culturas, 

menosprezando valores e tradições.  

O modelo de exploração econômica - que caminha no sentido de esgotamento dos recursos, 

assim como na grande utilização da água na indústria - atinge diretamente o meio ambiente e traz 
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sérias consequências, além de gerar graves injustiças sociais. Sendo, pois, a sociedade organizada 

a partir da concepção de classe, os problemas de escassez da água estarão diretamente 

relacionados à luta de classe.  

Neste modelo, o direito à água, a despeito do que estabelece a forma político-jurídica do 

sistema constitucional em vigor é destoante da realidade concreta e resulta diretamente das 

relações de produção, onde a partir do antagonismo de classes são determinadas historicamente 

as regras construídas por uma classe e somente a ela favorável.  

Desta maneira, compreendendo por este ponto de vista, é preciso reconhecer, de acordo 

com as lições de Stuchka (1922) que a forma jurídica afirmada através de regras e normas, por si 

mesma, não tem a possibilidade de alterar estruturalmente estas relações, de maneira que, para 

transformar esta realidade desigual, é preciso compreender os interesses de classe e também o 

processo de consciência, de emancipação da classe trabalhadora e de sua condição de sujeito 

revolucionário, para, só então, admitir que é possível construir um direito de transição. Portanto, 

apenas pela mobilização e organização focada nos seus interesses, é possível enfrentar a questão 

e promover as mudanças necessárias. Segundo Stuchka, 

 

Se para o Direito burguês é tão característico o dualismo entre a letra do Direito e o 

Direito real, entre Direito escrito e não-escrito, entre o Direito e a Justiça, esse 

dualismo possui, então, consciente ou inconscientemente, o objetivo de enganar as 

grandes massas com ilusões sobre Direito e Justiça, seja em um outro mundo ou 

no Estado de Direito Democrático, de futuro inavistável” (STUTCHKA, 2009, p.68) 

 

Se as políticas relacionadas à água se concentram em como evitar futuras faltas de água 

através de receitas globais - geralmente neoliberais - que se baseiam na tomada de decisão 

centralizada e orientação do mercado, provavelmente há maiores chances de surgimento de 

conflitos por restrição de acesso ao recurso hídrico. Por outro lado, se apenas à legislação couber 

a disciplina do acesso e uso da água, sendo as normas produtos da interação humana, portanto 

dotadas de interesses políticos, é certo que nem todos os cidadãos possam ter a água como bem 

acessível. 

Deste modo, compreender as realidades para uma aproximação adequada e aproveitamento 

das experiências da população do território onde os recursos estão localizados para, assim, pensar 

uma política de distribuição equitativa, daria viabilidade a uma justiça hídrica. Não que a participação 

popular seja a única maneira de resolver a questão da gestão e distribuição adequada dos recursos, 

de maneira justa e equilibrada, mas uma vez consciente e preparada para compreensão da 

necessidade de utilização sustentável dos recursos hídricos, seria uma tentativa de construção de 

uma governança em torno da questão da água. 

Boelens (2015) assinala que é preciso construir uma perspectiva de participação popular 

porque parece injusto um sistema de distribuição onde apenas o Estado, o mercado ou os cientistas 

possam pensar e encaminhar questões relativas ao processo de controle e repartição da água. Para 

o autor, “‘water scarcity’ is not a natural but a political construct that has been de-politicized, as if it 

were Nature’s fault” (BOELENS, 2015, p. 10) 

Em matéria de governança e, diante dos desafios na gestão da água, Esteban Castro (2007) 

coloca como uma grande dificuldade, a superação das contradições entre os conhecimentos 

técnico-científicos e as estruturas políticas e socioeconômicas para diálogos e construção de 

políticas no campo da gestão hídrica, e considera que o problema da crise hídrica é, sobretudo, 
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uma crise de gestão, de governança da água e aspecto importante seria a possibilidade de 

participação social no debate do risco da água. 

Essa agenda, segundo Esteban, vai se definindo como prioridade da sociedade na medida 

em que se torna crescente a conscientização a respeito dos valores ambientais. Segundo o autor,  

 

Embora apelos para a adoção de sistemas mais abrangentes de valorização da 

Natureza já sejam de longa data, provavelmente só na década de 1990 é que os 

debates sobre a valorização da água passaram por uma transformação 

qualitativamente significativa em termos globais (CASTRO, 2007, p. 205). 

 

Neste contexto, a politização da população a partir de uma conscientização da água para 

manutenção da vida e das relações de dependência que ela agrega, é fundamental no sentido de 

fazer refletir sobre as questões que envolvem consumo e meio ambiente. Entretanto, ao invés de 

um ambiente de educação favorável à conscientização real das pessoas, é feito um trabalho de 

difusão de um discurso que tem por objetivo transferir à população, sobretudo aos mais 

necessitados, as responsabilidades pelo esgotamento dos recursos e a exigência de padrões de 

consumo moderado e consciente. 

Este movimento conduz ao afastamento da responsabilidade do Estado - que deveria intervir 

de modo mais eficiente para a construção de políticas públicas abrangentes e determinantes - e 

acaba por eximir os verdadeiros responsáveis pela diminuição dos recursos e, neste sentido, o 

mercado não arca com o ônus pela exploração arrasadora da natureza. Esse modelo de 

racionamento excludente, é imposto seja em análise global, seja em análise regional ou local.  

A questão que se coloca, portanto, é que a população tem recebido integralmente a conta 

pela utilização destruidora dos recursos naturais como base para o lucro, suportando a crise da 

exaustão do meio ambiente. 

No semiárido nordestino e, particularmente em Campina Grande, essa exigência é sempre 

colocada em tempos de crise hídrica, onde, sem diálogo prévio, é estabelecida uma agenda de 

racionamento que compromete muitas vezes o atendimento das necessidades mais básicas das 

pessoas, ao passo que para as atividades econômicas não é posto o mesmo rigor. A estratégia de 

contenção de consumo pela suspensão na distribuição da água para a população parece ser o único 

e possível encaminhamento que a gestão pública dispõe para assegurar o acesso mínimo à água.  

Assim, compreender a escassez de água não somente como uma condição natural causada 

pela mudança climática ou variação meteorológica, mas como um problema de distribuição, 

portanto, ligado às relações sociais de poder, torna-se importante para uma atuação mais 

consciente e determinante quando se pretende alterar realidades. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão sobre a água no contexto do semiárido continua sendo um enorme desafio para 

a academia. A realidade exige esforços cada vez mais comprometidos para desenvolver leituras e 

encaminhamentos que permitam o enfretamento da escassez, diálogos que apontem para 

compromissos permanentes pela melhoria da qualidade de vida da população regional e 

alternativas que comportem desenvolvimento e sustentabilidade. 

Neste sentido, não há como pensar alternativas sem o protagonismo do Estado, realizando 

a intervenção necessária, assim como a dinâmica da sociedade civil organizada, sobretudo através 
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dos movimentos sociais unificados em torno de pautas comuns, isso porque, sendo água fator de 

conflito regional historicamente constituído, as orientações não se darão de outra forma, senão em 

perspectiva de crise e articulação.  

A partir da compreensão do espaço do semiárido e da água como bem universal e direito de 

todos, o presente estudo reconheceu a importância da mobilização e organização para uma ação 

popular junto a gestão dos recursos hídricos, mas deve seguir a fim de identificar e analisar as 

possibilidades de articulação da sociedade em torno da questão da água, bem como a existência 

de espaços para o debate e constituição das políticas necessárias e ainda no sentido de 

(re)conhecer os atores que se apresentam para esta construção difícil e complexa. 
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Resumo: A região Nordeste do Brasil é a mais influenciada pelo clima semiárido marcado pelos períodos 
cíclicos de estiagens, manifestadas historicamente como problemática a ser enfrentada através de políticas 
de planejamento territorial. A principal política de atuação efetivada pelos organismos estatais foi a construção 
de açudes e barragens, a ponto de tornar o Nordeste a região mais açudada do planeta (AB´SÁBER, 1999). 
Como proposta política centenária de sanar os problemas decorrentes das secas nos municípios de São 
Miguel, Coronel João Pessoa, Venha Ver, Encanto e Dr. Severiano – Rio Grande do Norte – foi elaborado, 
em 2012, o projeto base da Barragem Poço de Varas. Assim, o objetivo deste trabalho é descrever os motivos 
que impedem a construção da barragem. Para tanto, foram apreciados o projeto da barragem, o relatório do 
Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a mesma e os questionários semiestruturados realizados com 
dirigentes públicos municipais. Constataram-se diversas irregularidades no projeto base, destacando-se: 
estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira deficientes, obra licitada sem licença prévia, 
orçamentos incompletos e sobre preço em comparação ao de mercado. Além disso, o projeto não menciona 
qualquer orçamento para as indenizações aos proprietários dos imóveis da área a ser inundada pelas águas 
da barragem e nenhuma metodologia de desapropriação foi abordada. Sob um olhar preliminar, considera-se 
que a realidade se apresenta por intermédio de um discurso político de 109 anos entorno da barragem, mas, 
a priori, ao contrário, evidencia-se o desinteresse ou, na melhor das hipóteses, a não priorização política de 
concretizar da obra. 
Palavras-chave: Barragem; desapropriação; discurso político; seca. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste brasileiro é a região mais influenciada pelo clima semiárido, caracterizado por 

altos índices de insolação e evaporação, temperaturas médias anuais entre 23° e 27° C, umidade 

relativa do ar no entorno de 50%, médias anuais de precipitação inferiores a 800 mm sendo estas 

mal distribuídas geograficamente e em curto período de tempo, na média de três meses, conforme 

(MOURA et al, 2007). 

Apesar dessas características climáticas, o semiárido brasileiro é o mais chuvosos do 

planeta e também o que possui o maior número de pessoas em seu território, como bem assinala 

Ab’Saber (1999). As dificuldades climáticas impostas fazem parte do cotidiano das pessoas que 

sofrem, sobretudo pela falta de água. Porém, as condições geoclimáticas possibilitam a convivência 

digna com o semiárido, desde que mediada por políticas públicas efetivas realizadas através de um 

coerente planejamento territorial. 

Entre essas ações, a construção de açudes e barragens recebeu notória atenção dos 

organismos do Estado, desde a fundação da IOCS (Inspetoria de Obras Contra as Secas) em 1909, 

até o atual DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), os quais propunham 

garantir abastecimento doméstico, irrigação de lavouras, piscicultura, e a fixação de famílias no 

campo (BEZERRA, et al, 2009). 

Entretanto, esses empreendimentos têm se evidenciado historicamente como objetos de 

favorecimento de uma classe política-oligárquica, que se reafirma no poder se apropriando de 

mailto:washingtonpereira10@hotmail.com
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discursos fatalistas do “sertanejo pobre e forte” e do “Nordeste seco”, criando e enraizando no 

imaginário social a ideia de “região problema”. 

Por meio desse contexto histórico-geográfico, a presente pesquisa tratará de um estudo de 

caso acerca do Projeto da barragem Poço de Varas, pelo qual se pretende ocupar parte dos 

municípios de São Miguel e Coronel João Pessoa, ambos localizados no território do RN. Por meio 

de análise do projeto da barragem, do relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), de 

entrevistas semiestruturadas a dirigentes públicos, tentaremos elucidar os motivos da inoperância 

de concretização da obra e debater acerca da produção e reprodução do discurso político entorno 

da problemática da construção da barragem. 

Diante das dificuldades sociais e econômicas reveladas pelas secas secularmente 

enfrentadas, sobretudo pelos pequenos municípios nordestinos, uma das principais medidas de 

melhoria presente no discurso político regional é a construção de barragem.  

Desde que construída apropriadamente, respeitando as normas ambientais e orçamentárias, 

e gerida de forma democraticamente participativa, a barragem é um instrumento de captação e 

armazenamento de água capaz de solucionar parte considerável das dificuldades populacionais, 

fornecendo água para o consumo humano e animal, e fomentando a economia das localidades. 

O município de São Miguel, localizado no estado do Rio Grande do Norte – RN, atualmente 

é mais um que sofre com o colapso no abastecimento de água.  Desde o mês de janeiro de 2013, 

o exército brasileiro abastece a zona rural por meio de carros-pipa e a zona urbana acompanha a 

mesma realidade logo no ano seguinte. A única fonte de abastecimento residencial do município é 

o Açude do Bonito, localizado no sítio Bonito em São Miguel. Segundo o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (2009), o açude possui capacidade de armazenamento máxima superior a 

10.000.000 m³ (dez milhões de metros cúbicos) de água, seu volume morto é de 1.222.625,00 m³, 

sendo que a sua área de abrangência 216,56 ha. 

O referido açude foi construído pelo Departamento do Nordeste de Obras Contra as Secas 

– DNOCS, entre os anos de 1953 e 1955. No entanto, não consegue sozinho abastecer o município, 

em tese, pela seca que perdura há mais de quatro anos, por conta da: limitação na captação de 

água, as irrigações agrícolas que não cessam nos períodos de escassez, o aumento da população 

micaelense desde sua construção e o mau gerenciamento hídrico marcado pelo desperdício. 

A estrutura geológica do município reduz exponencialmente o potencial hídrico subterrâneo, 

por constituir-se principalmente de granitos antigos do período pré-cambriano, com baixa 

capacidade de absorção líquida. A retenção de água subterrânea também é dificultada pela 

declividade do relevo, pois São Miguel está localizado na Serra de São José, a mais alta do estado, 

entre 400 e 800 metros de altitude, de acordo com Brasil/Ministério de Minas e Energia (2005). 

A “solução” dessa problemática é proposta pelo centenário discurso político local e está 

enraizado no imaginário popular dos munícipes, como sendo a construção da barragem Poço de 

Varas nos municípios de Coronel João Pessoa e São Miguel, que se configura hoje apenas como 

um projeto produzido pelo DNOCS. 

Diante de um problema flagrante e de uma proposta política tão antiga, quais as dificuldades 

que impedem a construção da barragem Poço de Varas? O presente trabalho buscará responder a 

pergunta, perpetrando uma análise documental e testemunhal. A questão norteará a discussão da 

pesquisa e se propunha debater a realidade atual, o contexto histórico e as perspectivas 

sociopolíticas. 

 
2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECURSOS HÍDRICOS NO NORDESTE BRASILEIRO: UM 

BREVE HISTÓRICO 
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Entendendo o semiárido do Nordeste brasileiro como uma área influenciada pelo fenômeno 

climático ciclicamente susceptível às estiagens, é tomado um número considerável de ações 

governamentais direcionadas ao que caracterizam, até há pouco tempo, como de combate às 

secas, tratamento modificado para convivência com a seca.  

 
E sobre essa forma de ver a relação do homem com seu meio no Sertão, a ideia de 
convivência com os fenômenos naturais significa um novo status que permite um 
tratamento mais adequado ao problema que marca toda a história do Sertão […] 
(CHACON; BURSZTYN 2005, p 2). 

 

Leva-se consideração que “[...] na maior parte de abrangência do Semi-árido, constata-se 

a estagnação ou a lentidão do crescimento econômico e a permanência de indicadores abaixo das 

médias nacional ou regional. [...]” (SILVA, 2010, p. 15-16). O autor associa ainda os períodos 

prolongados de seca com a miséria da região, passando a população ao estado de calamidade e 

enfoca que esse fenômeno é debatido há muito tempo e o que se foi feito é pouco diante de uma 

realidade tão constatada. 

Tendo o Nordeste uma fraca infraestrutura hídrica e altos índices de pobreza, consolidou-

se durante as décadas de 1870 a 1950, um tipo de política denominada por historiadores de fase 

de intervenção hidráulica, no qual o Estado se compromete estritamente a combater às secas. Essa 

fase é marcada pela instauração de órgãos que atuassem no desenvolvimento da infraestrutura da 

região, através principalmente de obras de engenharia de açudes e barragens, como reforça 

Cardoso (2007). 

Corroborando com Ab´Sáber (1999), a região sob intervenção possui um planejamento de 

incentivos econômicos estatais de maneira desigual, através de projetos incompletos e 

desintegrados. Revela-se um modelo híbrido, no qual a modernização é pontual, semiestruturando 

uma hierarquização urbana, um bom sistema rodoviário intra e inter-regionais, e uma rede de 

açudes, sendo caracterizada por diferentes possibilidades de fornecimento de água para irrigação. 

Como medida político-administrativa de atuação no combate emergencial dos impactos da 

seca, em 1909, é criada a Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS), mudado em 1919 para 

Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS). Ambas visando à construção de obras de 

engenharia para reter e armazenar a água, condicionando o avanço agropecuário e 

consequentemente a permanência do homem no campo. 

A Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), no dizer de (CARDOSO, 2007, 

p. 123) “tinha como missão cuidar do planejamento e execução das obras públicas e, também, 

realizar estudos e pesquisas, indispensáveis para garantir o sucesso das mesmas”. Para isso, 

tornou-se necessário uma regionalização da área de atuação do IFOCS, sendo intitulada de 

Polígono das Secas.  

 
Quando os engenheiros da antiga Inspetoria de Obras contra as Secas introduziram 
a noção de polígono das secas, estavam realizando a própria delimitação grosseira 
da área nuclear do domínio morfoclimático, fitogeográfico, hidrológico e 
geoecológicos dos sertões secos. (AB´SÁBER, 1999, p. 15) 

 

Sempre houve uma variação de investimentos direcionados ao IOCS/IFOCS, o que ora 

viabilizava outrora dificultava a construção de obras. Desse modo, com a redemocratização do País,  
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Em 1945, a IFOCS passou por um processo de reorganização, sendo transformada 
no atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), mantendo-
se, porém, as diretrizes definidas em sua criação, através, principalmente, da 
construção de grandes açudes e obras de irrigação e de um sistema de estradas de 
rodagem (CARDOSO 2007, p. 125). 
 

Em comum a esses atores, IOCS/IFOCS/DNOCS, corresponde à construção de açudes e 

perfuração de poços em propriedades privadas de políticos ou grandes e médios proprietários da 

região, evidenciando a estrutura carcomida das oligarquias agrárias que se consolidam, 

secularmente, no poder. 

Em 1958, outra seca assola o Nordeste, motivando o Governo de Juscelino Kubitscheck a 

instituir a Comissão que desenvolveria a Operação Nordeste (Openo), criando um grupo de trabalho 

de desenvolvimento regional. Este, posteriormente, desencadeou a criação da SUDENE 

(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) a quem competia o planejamento e a 

organização dos órgãos federais na região.  

A recessão de 1980 (tendo como condicionante os dois choques do petróleo da década de 

1970), juntamente aos escândalos de corrupção, motivaram a extinção da SUDENE em 2001 e, no 

mesmo ano, a criação, como Medida Provisória (MP), da ADENE (Agência de Desenvolvimento do 

Nordeste), sendo muito questionada pela população e a classe política, pois não tinha as condições 

necessárias para se efetivar como propulsora do desenvolvimento da região. 

Outro órgão do governo voltado ao desenvolvimento regional, o Ministério da Integração 

Nacional (MI), criado em 2003 por MP, convertido em Lei no mesmo ano, tem sua estrutura 

regimentada aprovada pelo Decreto nº 8.161 de 18, de dezembro de 2013, estabelece 

competência para formular a Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, tendo 

dentre suas diversas a funções, a destinação de recursos direcionados às obras contra as secas 

e de infraestrutura hídrica (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2015). 

O Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica 

criou o Manual de Segurança e Inspeção de Barragens, tendo como principal objetivo: 

 

[...] estabelecer parâmetros e um roteiro básico para orientar os procedimentos de 
segurança a serem adotados em novas barragens, quaisquer que sejam seus 
proprietários, e manter as já construídas em um estado de segurança compatível 
com seu interesse social e de desenvolvimento. (BARBOSA, 2002, p. 9). 

 
Embora haja resultados positivos em outras formas de intervenção territorial, a construção 

de barragens e açudes se constitui no semiárido como medida preferida pelos políticos da região, 

pois a velha “indústria da seca”51, renovada nos discursos eleitorais que ainda contribui na 

perpetuação de oligarquias políticas no poder.  

 

  

                                                             
51 Chacon (2007, p. 14) define “Indústria da seca: transferências de verbas federais, por intermédio de 
investimentos em açudagem ou pagamento de frentes de trabalho, dentro de uma lógica tipicamente 
clientelista. A seca era, nesse sentido, paradoxalmente, um problema a não ser resolvido. Se o fosse, ficariam 
inviabilizadas a práticas políticas dos currais eleitorais.” 
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3. BARRAGEM POÇO DE VARAS NOS MUNICÍPIOS DE CORONEL JOÃO PESSOA-RN E SÃO 

MIGUEL-RN: LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DA ÁREA 

 

Embora haja um grande número de reservatórios, a contraditória insuficiência de barragens 

para abastecimento da região Nordeste do Brasil e, mais especificamente do Estado do Rio Grande 

do Norte, manifesta-se por consequência da má distribuição geográfica das mesmas e da péssima 

gestão de recursos hídricos. Por isso, percebe-se a emergência de inserção de reservatórios em 

áreas, in loco, esquecidas ou ignoradas pelos órgãos públicos. 

Exemplo de medida, propondo sanar os anseios da população por uma melhor qualidade 

de vida no que concerne à disponibilidade de água, os governos municipais de Coronel João 

Pessoa, São Miguel, Venha-Ver, Dr. Severiano e Encanto, solicitaram ao DNOCS a elaboração do 

projeto base da barragem Poço de Varas, atendida em 2012. 

A barragem Poço de Varas barrará, de acordo com o Projeto elaborado, o riacho Encanto, 

tendo sua ombreira direita nas coordenadas geográficas de 06°16´18,23´´ de latitude sul (S) e 

38°28´35,29´´ de longitude oeste (W); e a esquerda 06°16´14,69´´S e 38°28´34,02´´W, sendo 

situadas no sítio Poço de Varas no município de Coronel João Pessoa, a maior parte das águas 

banhará o município de São Miguel na mesorregião Oeste e mais especificamente, na microrregião 

da Serra de São Miguel no estado do Rio Grande do Norte (RN). A figura 01, a seguir, apresenta 

a localização da área a ser inundada pelas águas da barragem. 

 

Figura 01: Mapa de Localização da Barragem Poço de Varas – RN. 

 
Fonte e elaboração: NEGECART, 2016, Prof. Me. Franklin Roberto da Costa e José Washington G. Pereira, 

2013. 

 

Carta de localização da barragem Poço 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

387 
O município de Coronel João Pessoa, segundo dados do censo 2010 do IBGE, possui área 

territorial de 117,139 km² e é limítrofe com os municípios de São Miguel (a norte e a oeste); Venha-

Ver e Luís Gomes (ao sul); Riacho de Santana, Água Nova e Encanto (a leste); todos situados no 

RN. 

Após questionamento enviado à Ouvidoria Geral do Ministério da Integração Nacional sobre 

a situação atual do Projeto, o órgão responde que subsequente ao esclarecimento do DNOCS, o 

mesmo encontra-se sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos – SEMARH, a qual explicita (por telefonema), que o respectivo Projeto não dispõe de 

recursos financeiros e que, só após o atendimento à demanda da verba é que será elaborado o 

processo licitatório. 

É importante a ressalva que a barragem é objeto de discurso político há mais de cem anos 

– o que nos coloca diante da necessidade de investigação sobre quais os motivos da até então 

inércia de vontade e/ou de força política para a viabilidade?  A abertura dos trabalhos do DNOCS, 

com a entrega da documentação e das propostas de preços das empresas, foi verificada em 

27/01/2011, sendo aprovada pelo órgão a fase de construção pelo valor de 20 milhões de reais e 

seu potencial hídrico de armazenamento ficará na média de 17 milhões de metros cúbicos de água, 

devendo beneficiar diretamente e aproximadamente 50.000 pessoas. 

O DNOCS liberou, na data de 27/05/2011, para a apreciação governamental, o relatório 

geral que apresenta o resumo da elaboração do projeto executivo e levantamento cadastral para a 

construção da barragem Poço de Varas, objeto da Ordem de Serviço n° 04/2011-DG/GAB (DNOCS, 

2011). Em resposta, o Governo do Estado do RN à época, se manifesta como disposto à construção 

da obra e garante sua efetivação. No entanto, até o momento, não se constata nenhum avanço no 

sentido de adquirir recursos financeiros para o início de sua implantação. 

 

4. ANÁLISES DO RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) SOBRE O 

PROJETO DA BARRAGEM POÇO DE VARAS 

 

Diversas deficiências do Projeto foram verificadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 

imprimindo a inópia de regulamentação e, sobremodo, explicitando as exigências jurídicas, 

estruturais e os direcionamentos necessários para a viabilidade da construção. Dentre as falhas 

está a insuficiência de estudos prévios. 

O relatório aponta o risco de necessidade de alteração do Projeto em virtude da ausência 

de estudos ou pareceres prévios, no que concerne a levantamentos de fotografias aéreas, estudos 

topográficos, batimétricos, hidrometeorológicos, limnimétricos e geotécnicos na região do 

reservatório, capazes de fornecer informações quanto à dimensão da área a ser inundada, 

profundidade das águas, redes de drenagens e índices pluviométricos. 

O relatório ainda explicita que, por informação do DNOCS, os estudos ambientais 

antevistos para o empreendimento seriam de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA-RN). Entretanto, o DNOCS solicitou 

a licença ambiental à Secretária de Recursos Hídricos do Estado (SRH-RN) no intuito da 

proclividade do processo licitatório. Porém, mesmo que a SRH-RN elabore o pedido, a construção 

da barragem só poderá principiar com a autorização do IDEMA. Desse modo, caso não concluída 

a fase de estudos prévios e o atestado de viabilidade pelo órgão competente, evidenciam-se riscos 

aos cofres públicos. 
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Por ofício, o diretor do DNOCS informou que os apontamentos proferidos sobre a licença 

estavam sendo saneadas pela autarquia. Em resposta, o TCU informa que considerando a anulação 

da concorrência pelo DNOCS, entende-se o condicionamento e o compromisso do mesmo em obter 

a autorização para a construção da barragem Poço de Varas, antes da abertura de nova licitação, 

incluindo no Projeto todas as prerrogativas orçamentárias e ambientais necessárias. 

Verificou-se, pelo TCU, que, no processo administrativo proponente à concorrência, o edital 

da obra não anteviu a apresentação do orçamento analítico com o correspondente detalhamento 

dos custos diretos e indiretos, nem exigiu tal ação das licitantes. Além do mais, o órgão ajustou um 

Benefício de Despesas Indiretas (BDI) de base acima dos limites estabelecidos pela resolução do 

TCU, estando os autos do procedimento de licitação incompletos, pois não justifica tecnicamente o 

valor explicitado incapacitando a composição correta de preços, bem como a caracterização das 

despesas indiretas. O edital também não previu custos em percentuais unitários (por unidade de 

serviço) e sim em percentuais do valor global, possibilitando uma elevada variação de preços e 

tornando mais susceptível, tanto a insuficiência financeira como ao desvio de recursos. 

Os anexos do projeto base da barragem não trazem o detalhamento dos tributos incidentes, 

do lucro, da taxa de administração central e do percentual de riscos considerados. Descumpre-se 

assim, as exigências expressas pelo BDI. 

Ainda concernente às falhas do orçamento da obra, o projeto constitui somente a planilha 

orçamentária com os quantitativos dos serviços e custos unitários, devendo este apresentar o 

detalhamento dos preços dos insumos e dos serviços. Não são explicitados os critérios de 

pagamento dos serviços previstos, evidenciando a desmedida ou inexistente metodológica de 

gastos a serem promovidos. 

O relatório do TCU ressalta que, mesmo sem o início das obras, até o momento da 

apreciação do Projeto e do processo de licitação, dever-se-ia haver apregoado o estabelecimento 

do processo de desapropriação das áreas a serem inundadas pelas águas da barragem. Constatou-

se que inexiste processo de desapropriação e legalização dessas áreas, assim, a Coordenação de 

Análise Jurídica junto ao DNOCS advertiu que tal medida deveria ser providenciada anteriormente 

à expedição do edital, sob risco de sérios prejuízos ao Erário ou desnecessárias tensões sociais. 

Em resposta às irregularidades promulgadas pelo relatório do TCU, o Diretor do DNOCS 

informou que foi determinada a anulação da concorrência e que as benfeitorias (correções) estavam 

sendo saneadas, com vistas ao novo procedimento licitatório. Esclareceu ainda, que a autarquia 

deveria concretizar rapidamente o levantamento cadastral, os estudos de viabilidade técnica e 

econômica e o projeto executivo do empreendimento. 

A ausência de abordagem acerca da desapropriação e indenização das terras ou a possível 

omissão política de esclarecimentos aos órgãos administrativos competentes devem pesar contra 

o custeio da obra. 

 

5. A QUE PASSO ESTÁ O PROJETO DA BARRAGEM POÇO DE VARAS 

 

Em resposta proferida sobre a até então ausente edificação da obra, através da aplicação 

de questionários às prefeituras dos municípios a serem atingidos pela barragem, a atual gestão 

municipal de São Miguel responde que há desinteresse concreto do Governo Federal e Estadual, 

uma vez que a gestão municipal já deu todos os passos cabíveis. A prefeitura de Cel. João Pessoa 

aponta ausência de recursos a serem alocados do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
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Sequenciando as denotações, o Governo Municipal de São Miguel calcula que o recurso 

para a obra é de total responsabilidade do Governo Federal. Firma ainda, que foram proferidas 

discussões acerca da lei de regulamentação da obra e que foi promovida uma mobilização pública, 

a fim de chamar atenção e pressionar os governos Federal e Estadual para combater as mazelas 

causadas pela estiagem, que assola a microrregião Serra de São Miguel. Nenhuma discussão foi 

promovida pela atual gestão de Cel. João Pessoa - resposta da própria prefeitura municipal. 

O tom catastrófico e desesperador dos políticos locais parecem ecoar cada vez menos na 

tentativa de obtenção de recursos. Para muitos, pedir é a única parte que lhes cumpre na solução 

do problema, desconsiderando sua responsabilidade na gestão e no gerenciamento dos recursos 

hídricos existentes – como por intermédio da aplicação de tecnologias simples de captação de água, 

relativas à convivência com o semiárido e com a seca, a exemplo das cisternas de placas e as 

barragens subterrâneas. 

No que tange às indenizações, os representantes municipais desconhecem qualquer 

financiamento ou metodologia para o feito. Os moradores das comunidades rurais a serem atingidas 

não foram convocados a nenhuma reunião ou audiência pública que discutiu o tema. Perceptível é 

a transferência de competências dos governos municipais ao demonstrarem total omissão referente 

à expropriação. Desse modo, cabe a vistoria de que não consta no projeto nenhuma solicitação de 

recurso destinado a esse processo. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa é um recorte no tempo sobre um objeto em construção e reconstrução 

que, na realidade se mantém de forma imaginária e discursa, porém não materializado em sua 

forma concreta. Assim, buscou-se investigar os motivos que até então impedem a construção da 

barragem Poço de Varas. 

Através do relatório do TCU concernente ao projeto da barragem, evidenciou-se uma série 

de falhas que dificultam a implantação: estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira 

deficiente, obra licitada sem licença prévia, orçamentos incompletos e sobre preço em comparação 

ao de mercado. 

Os governos municipais de Cel. João Pessoa e São Miguel se pronunciam por tentarem, há 

muito tempo conseguirem recursos das outras esferas de atuação política, porém, não houve 

nenhuma liberação financeira. Mesmo com todas as falhas levantadas o projeto da barragem se 

encontra à espera de apreciação pelo do Estado, em relação ao qual se pretende que cumpra com 

todo o investimento da obra. 

Caso efetue-se a obra, a população da área a ser inundada pelas águas da barragem 

perderá parte ou toda sua terra, incluindo nela suas casas, denotando uma perca também imaterial, 

pois ali está contida a história, o sentimento, o lugar, provocando o fenômeno da desterritorialização. 

Para Haesbaert (2009) a desterritorialização, como instrumento analítico em ciências 

sociais, é o momento de saída, de abandono, de perda do território pela voluntariedade ou pela 

força exercida pelas relações de poder. No caso específico de estudo, as pessoas que deixarão 

forçadamente seu território para à barragem, perderão o controle sobre a própria acessibilidade do 

território, desterritorializando-se. 

Até o momento, nenhuma metodologia de indenização aos possíveis expropriados foi 

definida. Não consta no Projeto a destinação do investimento para a finalidade e os governos 

municipais não demonstram interesse sobre o tema. A disjunção entre os governos pode inviabilizar 

o início da construção, como também havendo riscos de não ser elaborada a indenização de 

maneira correta. 
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Não se descarta ainda, a possibilidade da terra passar ao status especulativo ou ser utilizada 

para edificação de casas luxuosas – para os padrões locais - ou chácaras admitidas como 

instrumentos de lazer para a classe média e alta. De ambas as formas, a terra deixa de ser fonte 

de renda para a população pobre, expulsando-a arbitrariamente para outras áreas rurais, onde 

provavelmente trabalharão em propriedades alheias, pagando a renda da terra. Também é comum 

que a mesma se destine à cidade, perdendo seu vínculo com a terra e adquirindo uma nova cultura. 

Assim, a promessa mais cíclica que a seca foi capaz de formar e enraizar no imaginário 

coletivo nesses municípios, a assunção da Barragem Poço de Varas como solução dos problemas 

causados pelas estiagens. Criou-se, portanto, uma epopeia capaz de heroicizar políticos regionais 

que “lutam” pela salvação de seu povo e que “dessa vez” a tão esperada barragem “sairá do papel”. 

Embora a barragem se materialize apenas em forma de um projeto - mal produzido, como 

assinala o TCU – esse imaginário coletivo tem modificado a paisagem e as relações sociais dos 

moradores da área a que se propõe ser inundada. Essas perspectivas de análise pretendem-se ser 

apresentadas a posteriori, pois os elementos estruturais que impedem a construção da obra, aqui 

analisados, são apenas uma abordagem restrita na observação dos fenômenos manifestados, que 

precisam de um aprofundamento de pesquisa. 
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Resumo: A gestão da demanda de águas é uma importante ferramenta para enfrentar a crise de estresse 

hídrico, e, consequentemente, a escassez da água. Diante disso, este trabalho propôs-se analisar de que 

forma tem acontecido essa gestão no município potiguar de José da Penha-RN no período de 2009 a 2013. 

A pesquisa caracterizou-se como descritiva. O procedimento técnico adotado foi o estudo de caso, e teve 

como instrumentos de coleta de dados a aplicação de questionário e entrevista. O universo foi a população 

do município de José da Penha e a amostra foi de 73 pessoas, com faixa etária de 16 a 65 anos de idade, de 

ambos os sexos. A partir do estudo verificou-se que as tecnologias e processos utilizados pela Companhia 

de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) para tratar a água destinada para consumo humano 

podem ser melhorados, principalmente porque o volume de perdas e o volume não micromedido (ambos em 

metros cúbicos) apresentou um percentual considerável. Além disso, constatou-se que a população de José 

da Penha admite a importância da água para sobrevivência humana, no entanto, seus hábitos de consumo 

têm influenciado muito no desperdício e poluição desse precioso bem. Diante disso, precisam ser adotadas 

medidas, instrumentos, programas que venham reduzir o consumo da água no município estudado. 

Palavras-chave: Água; Gestão da Demanda; Recursos Hídricos; José da Penha. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais ferramentas encontradas para enfrentar os grandes desafios dessa crise 

hídrica que hora vivenciamos, e, consequentemente, a escassez da água é a Gestão da Demanda. 

Essa gestão se preocupa com o uso eficiente da água e com a redução do desperdício da mesma 

por seus usuários.  Rebouças, Braga e Tundisi (2006, p. 55) reforçam que “a missão da gestão da 

demanda é gerar poupança de água e ganhos econômicos, aumentando a utilização da água antes 

dela ser perdida, reduzindo a poluição das águas e viabilizando o aproveitamento de fontes 

atualmente inviáveis”. 

Autores como Campos e Studart (2003) defendem que existem instrumentos que propiciam 

a gestão dos recursos hídricos, são eles: medidas conjunturais, incentivos e intervenção direta. As 

medidas conjunturais são as regras de base para uso e suprimento da água. Os incentivos podem 

ser econômicos, quando envolve, por exemplo, o estabelecimento de tarifas, a cobrança pela 

poluição da água e incentivos fiscais; ou não econômicos, que estabelece limites de consumo, 

normas de utilização, campanhas educativas, dentre outros. 

Para se entender como acontece uma gestão da demanda de águas eficiente, é preciso 

conhecer também entes, responsabilidades, direitos e legislações relacionadas a essa gestão. Além 

disso, é preciso conhecer as tecnologias, bem como também, os processos empregados no 

tratamento da água destinada ao consumo humano.  

Para o alcance da visão holística da gestão da demanda de águas superficiais faz-se 

necessário conhecer a percepção que as pessoas possuem sobre a água enquanto bem de domínio 
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público e dotado de valor econômico. Outro passo importante é saber quais medidas, instrumentos, 

programas e ou incentivos podem ser adotados para a redução do consumo de água. 

Diante do exposto, pode-se constatar o quão importante uma gestão da demanda de águas 

eficiente é para uma população. Pensando nisto, esta pesquisa propôs-se a analisar como ocorreu 

a gestão da demanda de águas no município de José da Penha-RN durante o período de 2009 a 

2013. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Material e métodos 

 

Com base nos objetivos deste estudo, o tipo de pesquisa é descritiva. Quanto aos 

procedimentos técnicos, fez-se uso do estudo de caso, visto que priorizou-se um estudo 

aprofundado e exaustivo de um caso específico, com vistas à obtenção de conhecimento detalhado 

sobre o objeto da pesquisa. 

O universo foi a população de José da Penha-RN, composta por 5.868 habitantes, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2010. A amostra da 

população do município estudado foi calculada a partir da fórmula de Gil (2010), que resultou em 

73 (setenta e três) questionados, conforme cálculo com base na fórmula que segue: 

qpNe

Nqp
n

.)1(

..
22 




  

 

n = Tamanho da amostra; 

σ² = Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvio padrão; 

p = Porcentagem com que o fenômeno se verifica; 

q = Porcentagem complementar; 

N = Tamanho da população (universo); 

e² = Erro máximo permitido. 

 

O tipo de amostragem foi a probabilística. Realizou-se o sorteio por bairros e por ruas, a 

partir desse sorteio todos tiveram a mesma oportunidade de fazer parte da amostra.  

É importante destacar, ainda, que este estudo permitiu a triangulação dos dados, ou seja, 

foi adotado o método misto: coleta de dados quantitativos e qualitativos. Tais dados foram 

recolhidos recorrendo-se a diferentes formas (entrevista, questionário, internet), caracterizando 

assim a coleta de dados primários, secundários e terciários.  

Os dados primários foram obtidos por meio da aplicação de entrevista e questionário junto 

à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) e com os usuários dos serviços 

oferecidos pela CAERN. Os dados secundários foram obtidos por meio da pesquisa documental. 

Já os dados terciários tiveram como fonte a internet. 

Através da análise de conteúdo os documentos foram analisados em diferentes aspectos 

para que se pudesse extrair do mesmo os momentos mais importantes. 
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2.2 Revisão teórica, resultados e discussão 

 

Os serviços de águas e esgotos do município de José da Penha estão sob a 

responsabilidade da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). A fonte 

hídrica utilizada pela CAERN para abastecer as residências da zona urbana do município em estudo 

é o Açude Flechas, que, segundo dados do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS, 2013) possui uma capacidade para armazenamento de 8.979.675 m³ (oito milhões 

novecentos e setenta e nove mil seiscentos e setenta e cinco metro cúbicos) de água. 

  Conforme dados da CAERN (2013), o sistema de abastecimento de água tratada no 

município de José da Penha utiliza tubos não metálicos para a distribuição de água. Os tubos 

empregados são de PVC e cimento-amianto. O referido município possui uma Estação de 

Tratamento de Água (ETA) da CAERN na qual são realizados os sistemas de filtração (com 2 filtros) 

e cloração.  

No período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013 foram tratados e distribuídos pela 

CAERN um total de 1.228.447 m³ (um milhão duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e 

sete metros cúbicos) de água no município de José da Penha-RN (gráfico 01). Já o volume total 

micromedido (ou seja, o volume obtido por meio das leituras de todos os hidrômetros instalados nas 

unidades consumidoras cadastradas) de água tratada e distribuída pela CAERN no município em 

estudo durante o período estudado foi de 347.904 m³ (trezentos e quarenta e sete mil novecentos 

e quatro metros cúbicos) de água. 

 

Gráfico 01: Volume de água tratada (m³) pela CAERN no período 2009 a 2013 

 
Fonte: Adaptado de CAERN (2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

 

O gráfico 02 mostra o volume anual de perdas ocasionadas por vazamentos nas tubulações 

de distribuições e das ligações prediais, ligações clandestinas (“gatos”) e problemas de 

micromedição (hidrômetros inoperantes ou com submedição, fraudes, erros de leitura, problemas 

na calibração dos hidrômetros, entre outros). No intervalo dos 5 anos foram perdidos 503.164 m³ 

(quinhentos e três mil cento e sessenta e quatro metros cúbicos) de água para o consumo humano.  
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Gráfico 02: Volume anual das perdas de água tratada (m³) sofridas pela CAERN no período 2009 a 2013 

 
Fonte: Adaptado de CAERN (2009, 2010, 2011, 2012, 2013). 

 

A soma do valor anual do volume micromedido de água tratada (m³) e do volume de perdas 

de água tratada (m³) deveria dar o valor anual do volume de água tratada (m³), tendo em vista que 

o volume de água tratada é a soma do volume que foi medido através da leitura dos hidrômetros e 

das perdas registradas. No entanto, isso não acontece, pois existe, ainda, o volume não 

micromedido (m³). Esse volume não micromedido é o volume de água tratada e distribuída pela 

CAERN e não registrado, embora não contabilizado como perdas, mas que chega às unidades 

consumidoras que não possuem hidrômetro. 

A água é um recurso natural dotado de valor econômico. O art. 19 da Lei nº 9.433/ 97, a Lei 

das Águas, estabelece que a cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: I - reconhecer a água 

como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; II -incentivar a 

racionalização do uso da água; III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas 

e intervenções completados nos planos de recursos hídricos. 

Amparada pela referida Lei, a CAERN cobra uma tarifa mensal ao consumidor final pelo 

metro cúbico de água tratada. É importante destacar, ainda, que existe uma diferença na tarifa 

cobrada a esses usuários, segundo o tipo de consumo (tabela 01).  

 

Tabela 01: Valor da tarifa cobrada pela CAERN conforme classe de consumo 

 
Fonte: Adaptado de CAERN (2014). 

 

Os autores Campos e Studart (2003, p.120) defendem que “a cobrança pelo uso da água é 

entendida como fundamental para a racionalidade de seu uso e conservação e instrumento de 

viabilização de recursos para seu gerenciamento”. Para a CAERN existem seis tipos de 

consumidores dos seus serviços (tabela 01). São eles: residencial social, residencial 101 
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temporária, residencial52, comercial, industrial e pública. Para as quatro primeiras classes de 

consumo, a cota básica de consumo mensal é a mesma: 10 m³, para as demais classes (industrial 

e pública) a cota básica mensal dobra de valor (vinte metros cúbicos). Cada classe de consumo 

possui uma tarifa mínima mensal, que varia de R$ 5,66 (cinco reais e sessenta e seis centavos) a 

R$ 90,26 (noventa reais e vinte e seis centavos). Caso o consumidor exceda a cota básica da classe 

de consumo a qual faz parte, é cobrada uma tarifa, cujo valor varia de acordo com a quantidade de 

água em metros cúbicos (m³) que foram excedidos. Os hidrômetros (instrumento de medição 

volumétrica de água que passa pela rede de abastecimento) utilizados pela CAERN são trocados 

no período médio de 5 anos. 

Quando o consumidor atrasa o pagamento da tarifa cobrada pelo uso e pelo consumo da 

água, a CAERN suspende o fornecimento do serviço. Importante destacar que a Companhia 

Estadual não possui programa social que isenta consumidores do pagamento da taxa pelo consumo 

e uso da água. 

Segundo a CAERN (2014), não existe nenhum convênio, ou contrato de concessão, 

celebrado entre ela (CAERN) e o município de José da Penha-RN. Ainda conforme a Companhia, 

a Prefeitura Municipal de José da Penha-RN acompanha os processos (padrões) de tratamento de 

água realizados pela CAERN, mas, por meio de um programa do Governo Federal – Sistema de 

Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISÁGUA) –, que tem por 

objetivo mensurar a qualidade da água para consumo humano. 

Para o alcance da visão holística da gestão da demanda de águas superficiais no município 

de José da Penha-RN também faz-se necessário conhecer a percepção que a população do referido 

município possui da água enquanto bem de domínio público e dotado de valor econômico. Para 

tanto, a pesquisa buscou, por meio de questionário aplicado face a face com 73 (setenta e três) 

usuários dos serviços oferecidos pela CAERN, com faixa etária ente 16 e 65 anos de idade, de 

ambos os sexos. É importante ressaltar que o questionário foi aplicado somente com pessoas da 

zona urbana, tendo em vista que a pesquisa limitou-se a essa área do município. 

Sobre o nível de escolaridade dos respondentes, pode-se observar que a maioria das 

pessoas (59%) cursaram até o ensino médio; os 41% restantes estão distribuídos da seguinte 

forma: 11% cursaram até a 5ª série do ensino fundamental I, 14% da 6ª a 9ª série do ensino 

fundamental II e 16% possui nível superior. 

Dando continuidade ao estudo do perfil dos questionados, pode-se observar que a maior 

parte dos destes ganha de 1 a 2 salários mínimos, sendo que 44% sobrevive com 1 salário mínimo 

e 41% com 2. A minoria dos usuários (15%) ganha 3 salários mínimos ou mais. Isso se dá pelo fato 

de que a renda das famílias do município de José da Penha-RN é proveniente do setor público 

municipal, da agricultura, do comércio e de aposentados e pensionistas. O município de José da 

Penha não relaciona indústrias. 

Quando abordado o tema “água”, 97% dos entrevistados afirmaram que o tema é de muita 

importância. Desses números é possível inferir a consciência coletiva de que sem recursos hídricos 

não é possível à humanidade sobreviver, assim como também reforçam a importância da água para 

as necessidades básicas e para a própria economia local, tendo em vista a agricultura ser o meio 

de sobrevivência de algumas famílias. 
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A maioria dos usuários também responderam que os hábitos de consumo influenciam muito 

no desperdício ou poluição da água, correspondendo assim a 96% das respostas. Apesar do pouco 

conhecimento científico/acadêmico que possuem sobre a temática, foi possível e comum ouvir da 

população pesquisada colocações como: “poderíamos fazer mais para pouparmos a água”, ou 

“demoro muito tempo no banho”, ou até mesmo “costumo lavar a calçada com mangueira e não 

com balde”. Conclui-se, a partir desses depoimentos, que a população sabe que para diminuir o 

desperdício da água é necessário adotar novos hábitos de consumo. 

O município de José da Penha-RN enfrenta inúmeros problemas em relação ao meio 

ambiente. No entanto, os respondentes citaram os que eles consideram mais graves (tabela 02). O 

problema ambiental considerado mais grave, no município em estudo, foi o lixão a céu aberto 

próximo às residências, com 33 (trinta e três) respostas. Dando continuidade, foram destacados 

mais dois problemas ambientais graves, são eles: a falta de água (18 – dezoito respostas) e a fossa 

pública a céu aberto (11 – onze respostas). De acordo com a tabela 02, o segundo principal 

problema elencado está relacionado à água, e, consequentemente, à gestão da sua demanda.  

 

Tabela 02: José da Penha: percepção da população sobre os problemas ambientais mais graves do 

município de José da Penha-RN-2014 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

No que diz respeito ao consumo da água 85% das pessoas consideram que o principal 

consumidor de água no município de José da Penha são as residências. Em segundo lugar os 

repondentes consideram ser a agricultura o maior consumidor, recebendo 8% das respostas. Essa 

é uma visão equivocada da população, pois, segundo documento da ONU, somente a agricultura 

responde por 70% da quantidade total de água utilizada pelo conjunto de atividades agrícolas, 

municipais e industriais (incluindo a produção de energia). 

Quem mais desperdiça água, na opinião dos entrevistados, são as residências (82%), em 

segundo lugar vem a gestão pública com 8% das respostas. A agricultura recebeu somente 3% das 

respostas (gráfico 03). 

 

 

 

 

Ordem Problemas ambientais mais graves do município de José da Penha-RN Quantidade

1 Lixão a céu aberto próximo às residências 33

2 Falta de água 18

3 Fossa pública a céu aberto 11

4 Esgotos a céu aberto 5

5 Poluição 5

6 Água parada 3

7 Falta de saneamento básico 4

8 Não respondeu 3

9 Coleta de lixo inadequanda 2

10 Desmatamento 1

11 Má distribuição da água 1

12 Queimadas 1
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Gráfico 03: José da Penha: Percepção da população sobre quem mais desperdiça a água - 2014 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Quando perguntado ‘quem mais polui a água’, quase a metade dos questionados (47%) 

respondeu que são as residências, as demais respostas ficaram divididas entre: gestão pública 

(8%), agricultura (8%), comércio (4%), não sabe (19%) e não quis responder (14%). Esse dado é 

preocupante, pois mostra que as pessoas sabem que não têm se preocupado em consumir, poluir 

e desperdiçar menos a água, mesmo sabendo que estamos em tempos de crise, onde o ideal seria 

economizá-la, reaproveitá-la e não poluí-la.  

Em meio a esses questionamentos, o que nos chamou bastante atenção é que em uma das 

questões todos os respondentes declararam que se preocupam em utilizar melhor a água em sua 

casa ou não desperdiça-la, entrando assim em contradição com o que já haviam declarado 

anteriormente. Podemos perceber que as pessoas se preocupam em diminuir o consumo, o 

desperdício e a poluição da água, no entanto, elas têm feito muito pouco, ou quase nada para que 

isso aconteça. A maioria (74%) declarou se empenhar, mas não muito em reduzir o consumo da 

água e 21% declarou se empenhar pouco para reduzir o consumo.  

A tabela 03 enfatiza as formas possíveis para combater o desperdício de água nas 

residências, pensando no dia-a-dia das pessoas. É importante lembrar que cada respondente 

poderia escolher quantas formas considerasse importante para combater o desperdício da água. 

 

Tabela 03: José da Penha: formas para combater o desperdício de água nas residências-2014 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 
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Nº Formas para combater o deperdídio de água nas residências Quantidade

1 Diminuir o tempo de banho 59

2 Aproveitar a água de chuva 59

3 Fechar torneira ao escovar os dentes/Fazer a barba 56

4 Consertar vazamentos/Torneiras pingando 50

5 Não lavar calçada com mangueira/Usar vassoura 47

6 Lavar de uma vez toda a roupa acumulada/Usar máquina de lavar sempre com a carga máxima 41

7 Lavar o carro menos vezes ao mês 30

8 Aproveitar a água da máquina de lavar e da torneira para outros fins 29

9 Lavar a louça de maneira mais racional 29

10 Regar o jardim com menos frequência/Não regar jardim em horários quentes do dia 22

11 Utilizar equipamentos que economizam água/ Reaproveitar a água 20

12 Lavar as louças em uma bacia com água e sabão 14

13 Não respondeu 2
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De acordo com a tabela anterior, as três ações consideradas mais importantes foram: 

diminuir o tempo de banho, aproveitar a água de chuva e fechar a torneira ao escovar os dentes 

e/ou fazer a barba; ambas com 59, 59 e 56 respostas, respectivamente. Outras formas consideradas 

importantes pelos respondentes foram: consertar vazamentos e/ou torneiras pingando; não lavar a 

calçada com mangueira, e sim usar vassoura; e lavar de uma só vez toda a roupa acumulada e/ou 

usar a máquina de lavar sempre com a carga máxima; que receberam de 40 a 50 respostas.  

Pensando na forma como a água vem sendo utilizada no município de José da Penha-RN, 

84% das pessoas responderam que, a médio ou a longo prazo, o referido município terá grandes 

problemas com a escassez dos recursos hídricos, ou seja, escassez no abastecimento de água.  

Quando questionado a opinião dos respondentes sobre a cobrança pela poluição da água a 

maior parte (86%) declarou ser a favor de tal cobrança, apenas 4% foi contra.  

Quanto à procedência da água utilizada nas residências, em 92% das residências a água é 

proveniente de rede geral de distribuição, ou seja, provém da CAERN. Apenas em 4% dos 

domicílios a água é proveniente de poço ou nascente, e em 4% é proveniente de ambos (rede geral 

de distribuição e poço ou nascente). Após análise desses dados observou-se que os serviços 

oferecidos pela CAERN chegam a quase todas as residências da zona urbana do município de José 

da Penha-RN, ou seja, quase todas as casas tem acesso à água tratada e à rede de esgotos. 

A tabela 04 traz informações sobre o valor pago por mês pelo consumo de água tratada nos 

domicílios pesquisados. A maior parte dos consumidores (66%) pagam até R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) por mês para receber água tratada em sua residência. Vinte e três por cento (23%) pagam 

mais de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a R$ 50,00 (cinquenta reais), 4% pagam mais de R$ 50,00 

(cinquenta reais) a R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), 4% pagam mais de R% 80,00 (oitenta reais) 

a R$ 95,00 (noventa e cinco reais), e 3% dos entrevistados não quiseram responder quanto paga 

por mês. É importante ressaltar que a coleta de dados não foi realizada em comércios nem em 

prédios públicos, mas somente em residências. 

 

Tabela 04: José da Penha: valor pago mensalmente pelo consumo de água tratada-2014 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

No que diz respeito a opinião das pessoas sobre a atuação do Governo do Estado na 

conservação dos recursos hídricos, 44% o classificaram como regular, 27% como ruim, 22% como 

péssima e apenas 3% a classificaram como boa. Isso mostra que a maior parte das pessoas estão 

satisfeitas com a atuação do governo do estado quando o assunto são os recursos hídricos.  

Já sobre a atuação da Prefeitura Municipal na conservação dos recursos hídricos, mais da 

metade dos usuários (51%) disseram ser regular a atuação da prefeitura; 25% a classificou como 

ruim, 12% como boa, 7% como péssima e 4% como ótima (gráfico 04). Os dados mostram que 

ainda existem muito a ser feito pela prefeitura municipal quando o assunto é água, no entanto, ações 

Valor pago mensalmente pelo consumo de água Porcentagem

Até R$ 35,00 66%

Mais de R$ 35,00 a R$ 50,00 23%

Mais de R$ 50,00 a R$ 65,00 4%

Mais de R$ 85,00 a R$ 95,00 4%

Não respondeu 3%
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vêm sendo realizadas, já que 37 (trinta e sete) pessoas declararam a atuação do prefeito como 

regular. 

Após se analisar de maneira mais detalhada a percepção da população quanto ao valor da 

água, se faz necessário saber se existem (e quais são) medidas, instrumentos, programas ou 

incentivos adotados para redução do consumo da água no município de José da Penha-RN. 

 

Gráfico 04: José da Penha: percepção da população sobre a atuação da Prefeitura Municipal na 

conservação dos recursos hídricos - 2014 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Melo (2013, p. 54) sistematizou a estrutura dos instrumentos para gestão da demanda de 

águas, anotados por Campos e Studart (2003), do seguinte modo: 

 Medidas conjunturais (institucionais): 

- Regras, legislações ou programas; 

 Incentivos (econômicos ou não econômicos): 

- Econômicos: tarifas, cobranças ou incentivos fiscais; 

- Não econômicos: restrições e sanções ou campanhas educativas; 

 Intervenção direta (institucionais): 

- Medidas estruturais tecnológicas. 

Para Campos e Studart (2003, p.73) medidas conjunturais “são regras básicas para o 

suprimento e uso da água”, os autores acrescentam ainda que “é nesta ambiência que o usuário é 

motivado, ou não, a agir de forma mais racional quanto ao uso da água”. Este instrumento está 

diretamente ligado às regras, legislações e programas voltados para a gestão da demanda. 

Conforme a sistematização, o segundo grupo é composto pelos incentivos, que podem ser 

econômicos ou não econômicos. Os incentivos econômicos “envolvem o estabelecimento de tarifas 

de água, cobrada pela poluição, incentivos fiscais e diversas modalidades de transferência do direito 

de uso da água ou da propriedade da água”. Já os incentivos não econômicos, por sua vez, para 

os autores, “abrangem restrições e sanções, o estabelecimento de quotas de consumo e normas 

de utilização da água, além de campanhas educativas” (CAMPOS e STUDART, 2003, p. 76). Os 

mesmo autores (2003, p. 87) ainda defendem que a gestão da demanda também inclui intervenções 

“do poder público no sentido de melhorar a eficiência da rede de distribuição de água ou de criar 

programas para o incentivo da eficiência, da reciclagem, do reúso e da diminuição da poluição, entre 

outros”. 
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Trazendo tais conceitos para a realidade estudada, no caso a gestão da demanda de águas 

no município de José da Penha-RN, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, quanto às 

medidas conjunturais, percebe-se que não existem regras básicas, legislações ou programas 

voltados para a gestão da demanda de águas no município de José da Penha-RN. Diante dessa 

realidade o usuário não recebe nenhuma motivação para agir de forma mais racional quanto ao uso 

da água. 

No que diz respeito aos incentivos, esse instrumento de gestão é utilizado, em parte, no 

município em estudo. Os incentivos econômicos são utilizados porque é cobrada uma tarifa pela 

CAERN pelo uso da água tratada, tarifa essa que varia de acordo com a classe de consumo a que 

o usuário pertence, assim como também é cobrada uma tarifa pelo consumo excedente da água. 

Quanto aos incentivos não econômicos, os mesmos são utilizados porque a companhia estabelece 

uma cota básica para cada classe de consumo. No entanto, é importante destacar que no período 

estudado (de janeiro de 2009 a dezembro de 2013) não foi realizada nenhuma campanha educativa 

por parte do poder público (prefeitura municipal) nem por parte da CAERN. 

Quanto ao terceiro instrumento (intervenção direta), o mesmo também não é utilizado. O 

poder público municipal não tem demonstrado preocupação em melhorar a rede de distribuição de 

água nem de criar programas que visem reciclar, reutilizar e reduzir o consumo da água, por 

exemplo. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O município de José da Penha-RN possui uma Estação de Tratamento de Água (ETA) da 

CAERN na qual são realizados os sistemas de filtração (com 2 [dois] filtros) e cloração do precioso 

líquido. Em 92% das residências do município estudado a água é proveniente de rede geral de 

distribuição, ou seja, provém da CAERN. Durante o período dos 5 anos analisados, foram tratados 

e distribuídos pela CAERN um total de 1.228.447 m³ de água no município de José da Penha-RN. 

Nesse mesmo período foi micromedido um volume total 347.904 m³ de água; no entanto, foi 

contabilizado um volume de perdas de 503.164 m³ de água para o consumo humano. Já o volume 

não micromedido, no mesmo período, foi de 347.673 m³ de água tratada.  

Sobre a percepção que a população do referido município possui da água enquanto bem de 

domínio público e dotado de valor econômico, detectou-se que a maioria dos entrevistados 

afirmaram que o tema é de muita importância (97%) e que os hábitos de consumo influenciam muito 

no desperdício (96%). Na percepção dos respondentes quem mais consome, desperdiça e polui a 

água são as residências, ou seja, os próprios usuários do serviço. Embora contraditório, os 

entrevistados declararam que se preocupam em utilizar melhor a água em sua casa, no entanto, 

eles confessaram fazer pouco, ou quase nada para evitar o desperdício da água. Um total de 84% 

dos questionados acham que em médio ou em longo prazo, o referido município terá problemas 

com a escassez dos recursos hídricos, ou seja, escassez no abastecimento de água.  

No município de José da Penha-RN não existem regras básicas, legislações ou programas 

voltados para a gestão da demanda de águas, entendendo-se assim que o usuário não recebe 

nenhuma motivação para agir de forma mais racional quanto ao uso da água. Como se não 

bastasse, também não são realizadas intervenções diretas por parte poder público municipal, que 

não tem demonstrado preocupação em melhorar a rede de distribuição de água nem de criar 

programas que visem reciclar, reutilizar e reduzir o consumo da água, por exemplo. Já no que diz 
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respeito aos incentivos, constatou-se que esse instrumento de gestão é utilizado, em parte, no 

município em estudo; isso porque é cobrada uma tarifa pela CAERN pelo uso da água tratada, 

assim como também a companhia estabelece uma cota básica para cada classe de consumo. No 

entanto, é importante destacar que no período estudado (de janeiro de 2009 a dezembro de 2013) 

não foi realizada nenhuma campanha educativa por parte do poder público (prefeitura municipal) 

nem por parte da CAERN. 

A fim de trazer contribuições para a área de estudo, recomenda-se que essa temática seja 

estudada por outros pesquisadores, seja pelo aspecto ora explorado neste estudo, seja por outros 

vieses.  

Esta pesquisa poderá, também, ser aplicada em outros municípios por pesquisadores que 

desejem saber como se dá o processo de gestão da demanda de águas em um município, ou seja, 

que entes, legislações, responsabilidades e tecnologias estão envolvidas nessa gestão da 

demanda, assim como também que instrumentos, programas e incentivos podem ser adotados a 

fim de que o consumo da água seja reduzido. 
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Resumo: Tendo em vista a problemática que envolve os recursos hídricos no território semiárido no contexto 

atual, no que se refere à falta e a própria gestão da água, surge a inquietação para realização deste trabalho. 

Assim, o referido artigo tem como objeto de estudo o município de Pau dos Ferros, no Estado do Rio Grande 

do Norte, banhado pelas águas do Rio Apodi-Mossoró, e que vem sofrendo um colapso pela ausência deste 

recurso nos últimos anos. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é compreender a gestão dos recursos 

hídricos no Semiárido, dando ênfase ao recorte espacial da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró no Rio 

Grande do Norte, em específico, o município de Pau dos   Ferros. Para realização do trabalho foi feito um 

levantamento bibliográfico sobre o assunto, em livros, publicações e nas legislações que tratam da outorga 

da água no referido Estado e, ainda, um levantamento de dados secundários, sobre a referida Bacia e sua 

área de abrangência. O artigo apresenta uma breve caracterização da Bacia hidrográfica do Rio  Apodi-

Mossoró, analisa a legislação e outorga da água no referido Estado, faz um resgate histórico da última cheia 

na cidade de Pau dos Ferros e conclui com as possíveis alternativas para a situação atual da crise hídrica. 

Com isso, pode-se observar que é importante conclamar a população e o poder público sobre a necessidade 

de adotar medidas urgentes, que vão desde as iniciativas locais através do uso racional e prioritariamente ao 

consumo humano, até medidas de âmbito mais geral. 

Palavras-chave: Recursos hídricos; gestão; Crise hídrica; Pau dos Ferros. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 A utilização da água para fins diversos tem sido motivo de intensas discussões em todas as 

escalas. Essas discussões percorrem tanto a escala local, quanto a escala mundial. Em ambas, 

estão presentes discursos que preconizam, impreterivelmente, a necessidade de aplicar alguns 

princípios que garantam a gestão da água em parâmetros que não provoquem sua escassez e 

garanta o seu acesso de forma igualitária. 

 Tal discurso está materializado em diversas legislações que visam garantir a legalização da 

distribuição da água, bem como a sua disponibilidade e uso de forma racional. No âmbito nacional 

a Lei nº 9.433 (1997), criada pela Agencia Nacional das Águas (ANA) assegura que a “[...] água é 
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mailto:alcimariafernandes@hotmail.com
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considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico.” 

Essa mesma lei afirma que a utilização da água deve atender a fins diversos de forma participativa 

e descentralizada. 

 Em período de escassez, a lei estabelece que “[...] o uso prioritário da água é para o 

consumo humano e para a dessedentação de animais [...]”, sendo que o primeiro tem prioridade, 

em situações emergenciais. Partindo do princípio que a vida humana é prioridade, defendida pela 

maioria das crenças e concretizada nos valores defendidos pela sociedade, a água tem se tornado 

cada vez mais um instrumento necessário para manutenção das condições mínimas de 

sobrevivência da humanidade. Segundo Malvezzi (2007, p. 101) a outorga da água pode ser 

definida como: 

 

[...] instrumento jurídico pelo qual o Estado brasileiro concede a exploração privada 

de um bem da União. Em águas federais, a outorga deve ser indicada pelos comitês 

de bacia, mas tem de ser expedida pela Agência Nacional de Águas. Em águas 

estaduais – rios estaduais e mananciais subterrâneos – as outorgas também devem 

ser indicadas pelos comitês dos rios estaduais, mas são concedidas pelos 

organismos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos, normalmente 

Secretarias de Recursos Hídricos (MALVEZZI, 2007, p. 101). 

 

 Neste sentido, a discussão sobre a outorga da água ganha contornos que vão além do que 

preconiza a legislação, atingindo uma realidade socioeconômica de ocupação histórica do território 

do semiárido nordestino, pautada no modelo de manutenção dos privilégios das oligarquias, 

fundada no modelo de concentração fundiária, ferindo um dos princípios básicos da outorga da 

água, que é o da equidade.  

 Tendo em vista os aspectos acima elencados surgiu a inquietação de pesquisar essa 

problemática. Assim, o objetivo deste trabalho é compreender a gestão dos recursos hídricos no 

Semiárido, dando ênfase ao recorte espacial da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró no Rio 

Grande do Norte, em específico, o município de Pau dos Ferros. O trabalho se caracteriza por uma 

abordagem exploratória, a partir do caso da referida Bacia Hidrográfica. Para realização deste, foi 

realizado um levantamento bibliográfico, para conhecer o que existe de referencial teórico sobre o 

assunto, em livros, publicações e nas legislações que tratam da outorga da água no referido Estado 

e, ainda, um levantamento de dados secundários, sobre a referida Bacia e sua área de abrangência. 

Logo, o artigo apresenta a seguinte estruturação: uma breve caracterização da Bacia hidrográfica 

do Rio Apodi-Mossoró, analisa a legislação e outorga da água no Estado do Rio Grande do Norte, 

faz um resgate histórico da última cheia na cidade de Pau dos Ferros e conclui com as possíveis 

alternativas para a situação atual da crise hídrica. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO, A PARTIR DO CLIMA E DA HIDROGRAFIA 

 

O clima Semiárido se instalou entre 8 e 10.000 anos atrás e o comportamento das chuvas é 

documentado pelos viajantes desde a época do Império. Comparado com outras regiões semiáridas 

do mundo, onde chove entre 80 a 250mm por ano, o Semiárido brasileiro é o mais chuvoso do 

planeta. Nele, chove em média, de 200 a 800mm anuais. Uma precipitação pluviométrica 

concentrada, em poucos meses do ano e distribuída de forma irregular, em todo o semiárido 

(Articulação do Semiárido Brasileiro - ASA) 
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Como é natural das regiões semiáridas, esse volume de chuva é menor do que o índice de 

evaporação que, no Semiárido brasileiro, é de 3.000mm por ano. Isso provoca um déficit hídrico 

desafiador para quem vive da agricultura e da criação de animais na região. 

Tanto a ausência ou escassez das chuvas, quanto a sua alta variabilidade espacial e 

temporal são responsáveis pela ocorrência das secas - um fenômeno natural e cíclico nesta região. 

Outro fator de influência é a pequena profundidade do solo, que reduz a capacidade de absorção 

da água da chuva. A presença de solos cristalinos na maior parte da região limita o abastecimento 

dos aquíferos subterrâneos. Estima-se que mais de 90% das chuvas não são aproveitadas devido 

à sua evaporação e ao seu escoamento superficial (Articulação do Semiárido Brasileiro – ASA). 

 A bacia do rio Apodi-Mossoró ocupa uma área de 14.276 km², o equivalente a 26,8% do 

território do Rio Grande do Norte. Essa bacia constitui-se em importante recurso hídrico para a 

região oeste potiguar.  O Rio Apodi-Mossoró nasce no município de Luís Gomes, encravado 

em uma bacia cristalina. Nesta área ele é intermitente (seca no período de estiagem) sendo 

influenciado, principalmente, por essa estrutura geológica e pelos baixos índices pluviométricos. No 

percurso rumo a cidade de Governador Dix-sept Rosado a estrutura geológica se apresenta como 

bacia sedimentar, o que acaba caracterizando o rio como permanente. A sua foz ou desembocadura 

se dá entre os municípios de Grossos e Areia branca (SOUZA, DIAS, SILVA, 2012). 

 É importante salientar que todo o percurso feito pelo rio se dá em área Semiárida, portanto, 

com chuvas irregulares e mal distribuídas no tempo e no espaço. Como escreve Junior: 

 

Na maior parte da bacia, as chuvas anuais médias de longo período situam-se em 

torno de 700 mm, havendo pequena área, nas proximidades da foz onde diminui 

para 600 mm. No geral os meses compreendidos entre agosto e dezembro são 

caracterizados por uma baixa pluviosidade (estação seca), os demais meses estão 

relacionados ao período de grande pluviosidade (estação chuvosa). Na parte alta, 

a montante da localidade de Tabuleiro Grande, há um aumento até cerca de 900 

mm (JUNIOR, 2009, p. 32). 

 

 A referida bacia pode ser dividida em três cursos, sendo considerado, para tanto, aspectos 

geográficos e culturais: curso superior - compreendendo a área de nascente no município de Luiz 

Gomes (cabeceira do rio), em uma altitude em torno de 700 metros, se estendendo até a barragem 

de Santa Cruz; curso médio - iniciando a jusante da represa de Santa Cruz e indo até Mossoró; curso 

inferior ou região estuarina dos municípios de Mossoró, Areia Branca e Grossos (figura 01). 
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Figura 01: Bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró. 

 
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte (2015). 

 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró tem um número considerável de reservatórios, 

sendo que o maior volume de água é captado pela barragem de Santa Cruz, já que a mesma tem 

capacidade de receber 599.712.000m³ de água. A menor capacidade é do açude Encanto, 

localizado na cidade de Encanto-RN, que comporta uma capacidade de apenas 6.328.250 m³ de 

água. A barragem de Pau dos Ferros, por exemplo, tem capacidade de receber 54.846.000m³, mas 

em virtude das sucessivas secas encontra-se atualmente seca.  

            Em virtude dessa bacia atravessar centros urbanos com consideráveis concentrações de 

pessoas é comum a contaminação por resíduos sólidos. Além disso, de acordo com Petta; Melo; 

Nascimento (2010) o Rio Apodi-Mossoró tem sofrido em virtude das ações humanas, 

especialmente, devido à especulação imobiliária e aos empreendimentos comerciais, ocasionando 

consequências deletérias na qualidade e quantidade de suas águas e na saúde pública. 

 Diante disso, surge cada vez mais o alerta para preservação desta bacia pela sua 

importância econômica, social, atual e também pelo viés histórico e cultural, pois, foi nas margens 

do rio Apodi-Mossoró que surgiram vários núcleos urbanos como Mossoró, Areia Branca, Felipe 

Guerra, Apodi, Pau dos Ferros, dentre outros quando currais de gado ali eram instalados 

(OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008). 

 

3. RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: ASPECTOS JURÍDICO-

INSTITUCIONAL 

 

O Estado do Rio Grande do Norte sistematiza sua política de gestão dos recursos hídricos 

a partir do ano de 1996, com a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e a 

instituição do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH). De acordo com a 

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), o PERH surge inicialmente da 
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problemática de apresentar um planejamento hídrico para o Estado, dado as condições 

desfavoráveis de oferta d’água, como consequência de um baixo e irregular regime pluviométrico, 

associado a um cenário de crescente demanda hídrica, a ser potencializada por incrementos de 

programas de irrigação, em fase de estímulo há época da elaboração do plano, projetando assim 

um possível cenário de conflitos e mobilização pelo uso da água (SEMARH, 2014). O SIGERH por 

sua vez seria a instituição responsável pela implementação do PERH e sua estrutura organizacional 

compreende um Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), a Secretaria Estadual de 

Recursos Hídricos e Projetos Especiais (SERHID) e o Comitês de Bacias Hidrográficas (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1996, p.1). 

Nesse contexto a SEMARH destaca que o PERH norteou-se por objetivos que 

possibilitassem ao Estado desenvolver uma política consistente e eficiente da gestão dos recursos 

hídricos, dentre tais objetivos: elencar as potencialidades e disponibilidades hídricas do Estado, seja 

águas superficiais ou subterrâneas; analisar a viabilização da infraestrutura hídrica com fins ao 

desenvolvimento de atividades produtivas, mesmo em anos de seca, avaliando possíveis impactos 

ambientais da implantação dessa infraestrutura em sua dimensão temporal e espacial; considerar 

ou não a transposição do Rio São Francisco; operacionalizar e institucionalizar uma gestão 

integrada dos recursos hídricos do Estado; condensar e disponibilizar a partir de um banco de dados 

online as informações hídricas do Estado (SEMARH, 2014). 

Já sistematizado e aprovado, o PERH, Lei nº 6.908, de 01 de julho de 1996, define em seu 

Art. 1° os seus objetivos: 

 
I - planejar, desenvolver e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e 
participativa, o uso múltiplo, controle, conservação, proteção e preservação dos 
recursos hídricos;  
II - assegurar que a água possa ser controlada e utilizada em padrões de quantidade 

e qualidade satisfatórios por seus usuários atuais e pelas gerações futuras (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1996, p.1). 

 

 Dentre outros pontos contemplados no PERH estão os instrumentos de política e 

gerenciamento dos recursos hídricos, composto pelo próprio PERH, o Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FUNERH), com recursos destinados a obras hídricas, a outorga do direito de uso dos 

recursos hídricos, bem como a cobrança pelo uso da água. 

Neste sentido, como marco inicial da sistematização da política estadual de recursos 

hídricos, o PERH surge, embora, de forma genérica, contemplando diversas vertentes da 

problemática hídrica no Estado, enfatizando questões ambientais, sociais, econômicas, prevendo 

inclusive a própria revisão e atualização do plano a cada quatro anos. Ressalta-se ainda, que a 

regulação do PERH surge como um avanço, na medida que vem primeiro do que a própria 

legislação Federal, sancionada em 08 de janeiro de 1997, pela Lei Federal nº 9.433, denominada 

Lei das Águas. 

A (figura 02) retrata o arcabouço de leis e decretos que sucedem o PERH, com destaque 

para a Lei Complementar nº 481, de 03 de janeiro de 2013, que adequa o PERH a regulamentação 

Federal com base na já citada Lei nº 9.433/97, assim como a Lei nº 8.806, de 15 de abril de 2002, 

que cria o Instituto de Gestão das Águas (IGARN) (RODRIGUES E AQUINO, 2013). O IGARN é 

criado com a responsabilidade da gestão técnica e operacional dos recursos hídricos do Estado do 

Rio Grande do Norte, cabendo-lhe apoiar, técnica e operacionalmente o SIGERH. Quanto ao 
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fornecimento de água a população do Estado, cabe a Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte (CAERN).  

 
Figura 02: Legislação de Recursos Hídricos no Rio Grande do Norte. 

Legislação Data Descrição 

Lei nº 6. 908 
 

01/07/1996 Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e 
institui o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 

Decreto nº 13.283 
 

22/03/1997 Regulamenta a outorga do direito de uso da água e do 
licenciamento de obras de oferta hídrica 

Decreto nº 13.284 22/03/1997 Regulamenta o Sistema Integrado de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos 

Decreto nº 13.285 22/03/1997 Regulamenta a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos 

Decreto nº 13.836 11/03/1998 Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
Lei Complementar nº 
163 

05/02/1999 Dispõe sobre a organização do Poder Executivo do Estado do 
Rio Grande do Norte 

Lei nº 8.086 15/04/2002 Cria o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande 
do Norte 

Lei Complementar nº 
340 

31/01/2007 Altera a Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999 

Lei Complementar nº 
481 

03/01/2013 Altera a Lei nº 6.908, de 01 de julho de 1996 

Lei Complementar nº 
482 

03/01/2013 Altera a Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999 

Lei Complementar nº 
483 

03/01/2013 Dispõe sobre o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande 
do Norte 

Fonte: Rodrigues e Aquino (2013). 

 

Analisando a estrutura legal da gestão das águas no Estado, Rodrigues e Aquino (2013, p. 

19) destacam que “O Estado do Rio Grande do Norte dispõe de um arcabouço jurídico-institucional 

que engloba toda a questão relacionada ao aproveitamento das águas estaduais, sendo sua 

legislação uma das mais modernas e avançadas existentes no País”. Apesar de todo esse 

arcabouço jurídico-institucional Rodrigues e Aquino (2013) mostram que a prática não acompanhou 

a teoria, o Estado não avançou na administração do uso e oferta da água. 

 

3.1 Pau dos Ferros no contexto hídrico local  

 

 A cidade de Pau dos Ferros está localizada no Alto Oeste Potiguar, dentro da Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró. O Açude de Pau dos Ferros, também conhecido como 

Barragem de Pau dos Ferros, foi construído no ano de 1967 (SEMARH, 2015). A construção do 

reservatório coube ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) que define a 

capacidade do reservatório em 55.902 milhões de m3 (DNOCS, 2015). O reservatório está dentro 

de uma política pública de construção de grandes e médios reservatórios, desenvolvida pelo 

DNOCS, principalmente na segunda metade do século XX, com o objetivo de amenizar a escassez 

de água nos períodos de seca no Semiárido Nordestino (CIRILO, 2008). 

Nos últimos anos contempla-se um paradoxo na questão hídrica no Rio Grande do Norte, 

especialmente no que concerne a Barragem de Pau dos Ferros. Costa (2010) demonstra que na 

cheia de 2004, parte do centro da cidade foi inundado, em virtude do transbordamento da Barragem 
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de Pau dos Ferros, dessa forma o autor demonstra diversos pontos na cidade suscetíveis a 

inundações. No ano de 2008 como se vê na (Figura 3), o que ocorre são as repetições dos fatos, 

a Barragem volta a transbordar em uma cheia que inunda parte do centro da cidade, provocando 

transtornos no trânsito, na feira livre, para lojistas e consumidores destes locais, assim como, em 

alguns pontos da periferia. 

Porém, passados poucos anos, Pau dos Ferros passa a sofrer com outra realidade, ao ver 

o seu reservatório de abastecimento completamente seco, fato ocorrido no ano de 2015, como 

retrata a (Figura 4), ressaltando que essa foi à primeira vez na história que a Barragem secou. 

Embora o reservatório só venha a secar efetivamente no ano de 2015, a população já começou a 

sofrer os efeitos no abastecimento ainda no ano de 2014, quando a Barragem entra na sua cota de 

volume morto e a população passa a receber em seus domicílios uma água que apresenta coloração 

esverdeada, com forte mau cheiro. 

 

Figura 03 e 04: Cheia da Barragem de Pau dos Ferros atinge centro da cidade (figura 03) e a barragem de 

Pau dos Ferros em Novembro de 2015 (figura 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Arquivo dos autores (2016) 

 

Na busca de se compreender tais fenômenos, faz-se uma leitura temporal da precipitação 

pluviométrica na Barragem de Pau dos Ferros entre os anos de 2005 a 2015, assim como, a 

evolução urbana de Pau dos Ferros nas últimas décadas, no intuito de se apresentar possíveis 

explicações, em especial no tocante ao período vivido por Pau dos Ferros, nesse período de seca. 

Costa (2010) apresenta uma leitura da precipitação pluviométrica dos municípios a montante 

da Barragem de Pau dos Ferros dos últimos vinte anos onde, todos apresentam médias de 

precipitações anuais muito próximas, tendo as maiores precipitações os anos de 1989, 2004 e 2008 

onde choveu respectivamente 1001.6, 1204.7 e 1192 mm, logo, conclui-se que a precipitação a 

montante de Pau dos Ferros apresentou-se relativamente homogênea nesse período. Com dados 

do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Costa (2010) apresenta 

Pau dos Ferros com média de precipitação anual de 721.3 mm, com as chuvas se concentrando 

entre os meses de fevereiro a junho. 

Quando se observa a série histórica volumétrica do Açude de Pau dos Ferros nos últimos 

10 anos, (Figura 05) (DNOCS, 2015), percebe-se mudanças acentuadas no nível do reservatório, 

com a sua capacidade máxima sendo atingida nos anos de 2006, 2008 e 2009, especialmente no 

final do mês junho, quando praticamente tem cessado o período chuvoso.  O oposto ocorreu no 

início dos anos de 2006, 2008 e 2011, quando o reservatório atinge aproximadamente 40% da sua 
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capacidade. No final do período chuvoso de 2011, o reservatório estava com aproximadamente 

81% da sua capacidade, iniciando a partir daí um declínio histórico que culminou com sua completa 

sequidão no ano de 2015. 

 

 

Figura 05: Série histórica volumétrica da Barragem de Pau dos Ferros de 2005-2015 

 
Fonte: DNOCS(2015). 

 

Nesse período a região viveu um período de estiagem que ainda perdura no ano de 2016, 

com as precipitações pluviométricas apresentando baixos índices, especialmente a partir do ano de 

2012 (EMPARN, 2015). Como mostra a (figura 05), na série histórica de 2005 - 2015, 

especificamente entre os anos de 2012 a 2015, o período chuvoso foi considerado de seco (um 

ano) a muito seco (três anos). Não há dúvidas que este cenário contribuiu sobremaneira para que 

o reservatório viesse a secar, porém, questiona-se que outros fatores contribuíram para essa 

realidade, e até que ponto as instituições governamentais vieram a se ater a essa realidade, tendo 

em vista que, embora tenha ocorrido de maneira mais severa nesse período, a seca é uma realidade 

sempre presente do nosso semiárido. 

Quando se observa a evolução da população de Pau dos Ferros (IBGE, 2015), percebe-se 

que Pau dos Ferros saiu de uma população de 20.827 habitantes em 1991, para uma estimativa de 

29.954 habitantes no ano de 2015, o que representa um aumento de aproximadamente 43% na 

população. Cabe destacar que nesse período a população residente na zona urbana aumentou com 

relação aos residentes na zona rural, saindo de 85,38% em 1991 e chegando no ano de 2010 a 

92,9% da população vivendo na cidade, ou seja, a população cresceu não só em valores absolutos 

como também na sua população urbana, ocasionando dessa forma uma demanda crescente de 

água da Barragem de Pau dos Ferros, para esta população urbana do município. 

Nessa conjuntura, Dantas (2014) coloca Pau dos Ferros como uma “bacia de empregos” 

para a região, destaca a autora “[...] ao se consolidar como polo regional na oferta dos serviços de 

saúde e de educação superior, ampliou-se o fluxo de pessoas que realizam movimento pendular 

para trabalho e estudo” (DANTAS, 2014, p. 8). Essa dinâmica resulta em que a cidade receba 

diariamente um fluxo considerável de pessoas. Também nesta perspectiva, Fernandes e Ferreira 

(2012), utilizando-se de informações fornecidas pela Prefeitura de Pau dos Ferros apontam que em 

datas mensais específicas a cidade chega a receber uma população flutuante de 15.000 pessoas.  

Os fatores apresentados não só retratam a “nova” dinâmica urbana de Pau dos Ferros, mas 

é certo que essa conjunta traz para cidade um crescente número de pessoas, como por exemplo, 

estudantes e professores que se instalam nesse polo de ensino superior. Todo esse arcabouço de 
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fatores impacta na utilização dos recursos hídricos da Barragem de Pau dos Ferros, que a priori 

não sofria tamanha demanda.  

Debruçando-se sobre as políticas públicas em curso que possam solucionar a crise hídrica 

vivida por Pau dos Ferros encontramos a adutora do Alto Oeste e a transposição do Rio são 

Francisco. Concernente à transposição do Rio São Francisco que tem previsão de chegar a bacia 

do Apodi-Mossoró a partir da nascente do rio no município de Luís Gomes, o portal G1 RN (2015) 

com informações do Ministério da Integração Nacional aponta que as obras estão com 81% de 

execução, com previsão para termino no início de 2017, neste caso o objetivo é tornar o Rio Apodi-

Mossoró perene em toda sua extensão, com o represamento das águas ocorrendo no açude de 

Pau dos Ferros e na Barragem de Santa Cruz. Nesse contexto seria viabilizada a adutora do Alto 

Oeste que prevê levar água de Pau dos Ferros a 12 municípios da região do Alto Oeste, sendo 11 

destes municípios a montante da barragem de Pau dos Ferros, logo, sem a viabilização da 

transposição do Rio São Francisco a adutora do Alto Oeste, surge como um projeto extremamente 

deficitário, no sentido que se o reservatório já não consegue atender a Pau dos Ferros, como 

atenderá mais 12 cidades 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base no que foi exposto, é importante conclamar a população e o poder público sobre 

a necessidade de adotar medidas práticas e urgentes, que vão desde as iniciativas locais que visam 

o uso racional e prioritariamente ao consumo humano. 

 No que se refere ao arcabouço jurídico/institucional que rege a questão hídrica do Rio 

Grande do Norte, bem como, o acentuado período de escassez entre os anos de 2012 a 2015, 

pode-se concluir que ocorreram falhas na gestão e planejamento concernentes ao Açude de Pau 

dos Ferros, principalmente, não se atentando ao aumento da demanda, resultado do crescimento 

populacional alcançado por Pau dos Ferros ao longo dos anos. Tais fatores mostraram 

determinantes para que o reservatório viesse a secar, já que suas águas têm como finalidade 

principal o abastecimento de Pau dos Ferros. 

Ao mesmo tempo em que essas políticas públicas visam solucionar o problema da escassez, 

questiona-se também como ocorrerão às políticas que objetivam evitar as inundações, comuns nos 

anos de precipitações mais intensas, caso se confirme a perenização do Rio Apodi-Mossoró. 

De todo modo, a realidade hídrica vivida no contexto do semiárido nesses anos de baixas 

precipitações, reacende as discussões do famigerado problema da seca no Semiárido nordestino, 

em um cenário em que os grandes e médios reservatórios, ora apresentados como solução, agora 

apresentam sinais de esgotamento. Os projetos de convivência com a seca já difundidos no campo, 

agora ganham destaque nos contornos urbanos. 

 A realização de estudos sobre o semiárido nunca esgota o conteúdo. A região é tão plural 

que não faltam outras pesquisas a conhecer, outras considerações a   fazer. Firma-se, assim, o 

entendimento que é complexo tratar questões do semiárido pela lógica da urgência e do 

assistencialismo. É uma região peculiar, abriga características que são de suma importância no 

trato das políticas públicas. O momento ora vivido, justifica o que fora exposto e demonstra que a 

imposição de políticas de cima para baixo, não conduzem ao desenvolvimento do semiárido, 

outrossim, conduzem ao seu desequilíbrio ambiental, social e econômico, não resolvendo, portanto, 

os problemas de falta de água na região. 
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37. DO COMBATE À SECA AO CONVÍVIO COM O SEMIÁRIDO: AS PAISAGENS RURAIS DE 

PAU DOS FERROS-RN 
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Resumo: A seca é fator marcante da região semiárida, tendo como aspecto determinante o clima quente e 

seco, e que geralmente é usada como o termo de caracterização dessa área, gerando um imagético para a 

população local e nacional, que se concretiza nas respostas da “solução hidráulica” do Poder Público ao longo 

tempo. O objetivo deste trabalho é analisar as paisagens do combate à seca e do convívio com o Semiárido, 

tomando como delimitação do espaço geográfico o município de Pau dos Ferros-RN. As paisagens permitem 

interpretações abrangentes que envolvem elementos estruturais, econômicos, sociais, ambientais e 

culturais de um determinado espaço. É um conceito cada vez mais utilizado, pois permite a compreensão das 

transformações existentes, dando conta das qualidades e possibilidades de intervenções no espaço. Verifica-

se que a população rural de Pau dos Ferros/RN enfrenta o problema de escassez de água, que pode ser 

amplamente verificada através do baixo índice de armazenamento dos mananciais. Para amenizar os 

impactos decorrentes da falta de recursos hídricos são adotadas situações emergenciais, tais como adutora 

de engate rápido, construção de cisternas de placas e caixas d’água comunitárias. Esses elementos 

correspondem à necessidade de adequação do espaço para condições de sobrevivência e alteram a 

configuração paisagística do Semiárido. 

Palavras-chave: Paisagens; Semiárido; Combate à seca; Convivência com o Semiárido; Produção Rural. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A seca é um fenômeno climático bastante conhecido, especialmente, nas regiões áridas e 

semiáridas, sendo que a intensidade e recorrência do fenômeno climático resultaram em ações do 

Poder Público ao longo tempo. Na Região Nordeste, a seca apresenta-se como aspecto mais 

visível, integrando a recorrência de comentários em diversos meios de disseminação de textos.  

Algumas das medidas iniciadas ainda no período colonial e intensificadas ao longo das 

primeiras décadas do século XX podem ser caracterizadas como a “solução hidráulica”, adotando-

se a construção de grandes reservatórios para acumulação de água em áreas escolhidas pelos 

governos para atravessar os períodos de seca. 

A estratégia mereceu a criação de repartições públicas especializadas, como o IOCS 

(Inspetoria de Obras Contra as Secas), IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas) e, 

atualmente, o DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) e significativos aportes 

de recursos foram alocados para a execução das obras. A “expertise no combate à seca” dos 

diversos órgãos especializados, certamente, já foi suficiente para saber o que não funciona. 
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As mudanças de abordagem e de intervenção, adotando-se a ideia da convivência com o 

Semiárido, ainda não foram suficientes para promover alterações estruturais, mas já modificaram 

as paisagens da zona rural, com rebates positivos na vida de milhares de famílias. 

Magnoli (2006) aborda que as paisagens podem ser conceituadas como as conformações e 

configurações da interação dos agentes sociais, interação esta que se consolida no espaço 

geográfico pelas adaptações e transformações elaboradas e reelaboradas.  

A finalidade deste trabalho é analisar as paisagens do combate à seca e do convívio com o 

Semiárido. Nesta perspectiva, realiza-se uma discussão sobre as paisagens e intervenções no 

semiárido; caraterização rural de Pau dos Ferros-RN em termos populacionais e indicadores 

econômicos; apresentam-se as paisagens rurais de combate à seca e de convívio com o Semiárido 

deste município.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, uma vez que apresenta a paisagem 

rural na perspectiva do combate e da convivência com a seca no município de Pau dos Ferros/RN, 

ou seja, aborda-se a realidade vivenciada neste território geográfico. 

Para a concretização deste estudo realizou-se um levantamento bibliográfico em 

documentos do meio virtual e visitas in loco para que fossem captadas fotografias, que permitissem 

a observação direta do que se pretende analisar (cenário de combate à seca e o novo paradigma 

de convivência com o Semiárido). 

 

3. AS PAISAGENS E AS INTERVENÇÕES NO SEMIÁRIDO 

 

Os estudos através das paisagens são comuns em muitas áreas do conhecimento, 

destacando-se a geografia, arquitetura, urbanismo e ecologia. As paisagens permitem 

interpretações abrangentes que envolvem elementos estruturais, econômicos, sociais, ambientais 

e culturais de um determinado espaço. É um conceito abrangente que permite a compreensão das 

transformações existentes, dando conta das qualidades e possibilidades de intervenções no 

espaço. 

A paisagem alterada, readaptada e transformada pela ação humana reflete as necessidades 

das populações ao longo do tempo, sendo, portanto, fruto das interações e intervenções realizadas 

no espaço. 

 

A interação se dá no espaço geográfico pelas adaptações, transformações, 

readaptações e novas transformações das sucessivas formas encontradas, 

elaboradas e reelaboradas. A essas conformações, configurações, carregadas da 

interação social como suporte temos denominado paisagens (MAGNOLI, 2006, p. 

241). 

 

No Semiárido, especialmente na zona rural, as intervenções resultaram em mudanças 

substanciais na paisagem natural. Destaquem-se as grandiosas obras realizadas pelo Poder 

Público para combater a seca, como as construções de barragens e açudes, canais de irrigação e 

sistemas adutores. 
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Mais recentemente, novos tipos de intervenções passaram a adotar a convivência com o 

Semiárido, utilizando-se de tecnologias adaptadas para captação e armazenamento de água em 

reservatórios pequenos e acessíveis para os moradores da zona rural. 

Claval (1998) afirma que os dinamismos culturais devem ser considerados para que ocorra 

a interpretação da organização do espaço contemporâneo, pois eles esclarecem a necessidade de 

preservar as lembranças do passado e a manutenção das paisagens. 

Neste aspecto, a paisagem natural do Semiárido foi alterada para assegurar condições de 

vida e produção para a população. 

Da solução hidráulica (construção de enormes reservatórios) passando pelos  perímetros 

irrigados foram alocados vários bilhões para o combate ao fenômeno climático mais típico da região, 

sem, obviamente, êxito em tal propósito. O exemplo mais emblemático das ações de combate à 

seca é a propalada transposição do rio São Francisco. Desde o período do Império que a 

transposição é apontada como a panaceia para todos os males que afligem os sertanejos, mas 

teima em não vingar (VERAS, 1998).  

Ademais, a distribuição dos reservatórios atendeu muito mais a lógica política do que 

requisitos técnicos e isentos e essa característica serviu para reafirmar os equívocos do combate à 

seca. Assim, os sucessivos governos compartilharam as responsabilidades pela ineficácia das 

ações e pelos desastres socioeconômicos que se abateram sobre as populações do Semiárido 

brasileiro.  

A responsabilidade foi compartilhada pelos inúmeros governos porque não conseguiriam 

fazer nada de muito significativo para o desenvolvimento de estratégias de convivência com a seca. 

E olha que a natureza nem é tão inclemente assim, uma vez que o Semiárido brasileiro é o que tem 

maior índice de chuvas no planeta, dispõe de águas subterrâneas (aquíferos) e é cortado por rios 

importantes, com destaques para o “Velho Chico” e o Parnaíba. 

Em pleno século XXI a indústria da seca continua firme e forte, inclusive nas manchetes de 

alguns meios de comunicação. O infortúnio dos sertanejos é apresentado no horário nobre da 

televisão e é possível fazer seleções dos “melhores piores momentos” apenas garimpando as 

matérias jornalísticas dos últimos períodos de seca. Quase todas as matérias terminam com o 

anúncio de repasses milionários para o “enfrentamento emergencial” das situações e/ou para a 

execução de projetos grandiosos e caros.  

O Semiárido potiguar apresenta inúmeras obras apontadas como redentoras e definitivas 

pelos governos que as realizaram, tais como: as barragens Armando Ribeiro Gonçalves 

(capacidade de 2,4 bilhões de m³), Santa Cruz (capacidade de 600 milhões de m³), Umari 

(capacidade de 292 milhões de m³) e Oiticica (capacidade de 592 milhões de m³ - obra em 

execução), os perímetros irrigados de Açu-Mossoró, Pau dos Ferros e Apodi (implantação em 

andamento) e vários quilômetros de adutoras (RIO GRANDE DO NORTE, 2016).  

De outro lado, têm-se inúmeras iniciativas para demonstrar a eficácia da estratégia de 

convívio com o Semiárido e a adoção de tecnologias adaptadas para assegurar a oferta de água 

para dessedentização humana (cisternas de placa), animal (barreiros) e outra água para viabilizar 

a exploração de atividades que permitam a melhoria da alimentação familiar (segurança alimentar) 

e a geração de renda. 

As mudanças de abordagens por parte do Poder Público através de iniciativas como o 

“Projeto Áridas: uma proposta de desenvolvimento sustentável para o Nordeste”, o “Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar” (PRONAF), o “Programa de Formação e 
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Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido - Um Milhão de Cisternas Rurais” (P1MC), 

o “Programa de Disseminação de Tecnologias Apropriadas para o Semiárido”, o “Programa 

Conviver – Desenvolvimento Sustentável do Semiárido”, dentre outras, foram decisivas para a 

viabilização e consolidação de inúmeras experiências e para o constante desenvolvimento e 

aperfeiçoamentos de tecnologias adaptadas para assegurar a convivência com o Semiárido. 

Silva (2003) associa as duas perspectivas, a do combate à seca e a da “convivência com o 

Semiárido”, com os paradigmas de modernidade e o do desenvolvimento com sustentabilidade, em 

que, um ou outro paradigma, serve para legitimação das intervenções realizadas no Semiárido. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO RURAL DE PAU DOS FERROS-RN 

 

O território do município de Pau dos Ferros está localizado na mesorregião do Oeste 

Potiguar, cravado no sertão nordestino brasileiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2016), ocupa uma área de aproximadamente 260 km², com a maior parte da 

extensão territorial para a zona rural e maior concentração de pessoas na área urbana. Nota-se a 

forte presença da dinâmica de deslocamento populacional rural-urbano nos últimos 25 anos, 

conforme mostra o (Quadro 01). 

 

Quadro 01: População total por zona.  

PAU DOS FERROS 1991 (%) 2000 (%) 2010 (%) 

RURAL 3.045 15% 2.447 10% 2.194 8% 

URBANA 17.782 85% 22.311 90% 25.551 92% 

TOTAL 20.827 100% 24.758 100% 27.745 100% 

Fonte: IBGE (2016). Adaptado. 

 
O (Quadro 01) mostra os valores absolutos da população residente no município de acordo 

com os últimos três censos do IBGE, percebe-se que a população total e urbana vem aumentando 

e a população rural vem diminuindo. No Censo de 1991 o percentual de pessoas localizadas na 

zona rural era de 15% da população total naquele ano, já no último Censo que foi realizado no ano 

de 2010, essa taxa caiu para 8% da população total. Dados que confirmam o deslocamento campo-

cidade. 

Grande parte do aumento da população urbana e consequentemente redução da população 

rural do município de Pau dos Ferros-RN, pode ser creditada a dois fatores: i) o primeiro diz respeito 

às condições climáticas e naturais da região, na qual apresenta clima quente e seco, escassez de 

água e solo cristalino, e que devido a falta de políticas públicas efetivas que visem o 

desenvolvimento da região semiárida, onde estas proporcionem condições básicas que mantenha 

o homem do campo no campo, faz com que boa parte da população desloque-se para os centros 

urbanos atrás da subsistência; ii) o segundo fator de redução da população rural e aumento da 

população urbana pode ser verificado pela expansão das áreas urbanas, ou seja, as áreas rurais 

vão sendo agregadas as zonas urbanas devido a expansão imobiliária. Quando se considera 

também o fluxo extramunicipal, tem-se um terceiro fator associado à expansão das Instituições de 

Ensino Superior e outros serviços que atraem profissionais e demais pessoas que procuram 

capacitação, oportunidades de ocupação e facilidades de acesso. 
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A (Figura 01) mostra o comparativo da população rural entre 1991 e 2010 entre o município 

de Pau dos Ferros/RN e o Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

Figura 01: Taxa percentual de moradores da zona rural 

 
Fonte: IBGE (2016). Adaptado. 

 

Comparando as taxas do município de Pau dos Ferros-RN com as taxas apresentadas pelo 

estado do Rio Grande do Norte, mostradas na (Figura 01), percebe-se que foi e é uma tendência a 

redução da população rural no estado.  

A (Figura 02) apresenta os valores nominais da série histórica do produto agropecuário e 

do produto total do município de Pau dos Ferros-RN, ano a ano. 

 

Figura 02: PIB total versus PIB agropecuário de Pau dos Ferros (2000-2012). 

 
Fonte: IBGE (2016). Adaptado. 

 

A partir dos dados da (Figura 02) percebe-se a variabilidade da taxa específica do produto 

agropecuário em relação ao produto total, sendo esta a mensuração da importância que o primeiro 
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tem sobre o resultado do segundo. Fica evidente a ínfima participação do produto agropecuário na 

composição do resultado do produto total, esses baixos valores nos remetem a ideia de que a 

atividade agropecuária é difícil de ser desenvolvida na região semiárida, seja por motivos climáticos 

naturais, seja pela falta de iniciativa dos governos municipal, estadual e federal. Desse modo, as 

pessoas que habitam a zona rural são desestimuladas, até por questões de subsistência, de 

permanecerem nessas áreas. 

O (Quadro 02) mostra os rebanhos em Pau dos Ferros/RN nos anos de 2010 a 2014. 

 

Quadro 02: Pecuária (Unidade). 

Rebanho 2010 2011 2012 2013 2014 

Bovinos 7.174 7.238 6.152 6.758 8.392 

Caprinos 2.000 1.622 1.365 1.474 2.967 

Equinos 300 285 278 300 880 

Galináceos - galinhas 3.630 2.987 2.610 2.745 7.325 

Galináceos - total 17.960 14.799 12.310 13.290 20.929 

Ovinos 3.470 2.796 2.463 2.700 6.211 

Suínos 2.372 1.922 1.548 1.350 2.041 

Fonte: IBGE (2016). Adaptado. 

 
 Os rebanhos de Pau dos Ferros/RN (Quadro 02) apresentaram crescimento quantitativo no 

período analisado, apesar da grave crise hídrica que o município vem passando. Destaque para as 

criações de gado e galináceos que têm maior representatividade a nível local. 

O (Quadro 03) refere-se à produção agrícola temporária em Pau dos Ferros/RN e o (Quadro 

04) à produção permanente. 

 

Quadro 03: Produção agrícola temporária (toneladas). 

Produção 2010 2011 2012 2013 2014 

Arroz (em casca)  3 2 - - 2 

Batata-doce  64 80 80 24 84 

Feijão (em grão)  120 224 187 3 93 

Mandioca  9 16 16 - 4 

Milho (em grão)  30 36 - - 185 

Fonte: IBGE (2016). Adaptado. 

 

Os dados da produção temporária demonstram uma oscilação significativa nos volumes 

produzidos, com destaques para a redução abrupta da produção de feijão de 2012 para 2013 e a 

significativa ampliação da produção de milho de 2013 para 2014. As culturas permanentes 

apresentam a interrupção da produção de mamão e maracujá nos últimos três anos da série e 

queda de 50% da produção de banana (cachos). 

  

  



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

422 
Quadro 04: Produção agrícola permanente (toneladas). 

Produção 2010 2011 2012 2013 2014 

Banana (cacho)  - 120 120 - 63 

Castanha de caju  1 3 2 3 4 

Coco-da-baía  8 16 16 16 16 

Mamão  6 6 - - - 

Manga  18 18 20 - 22 

Maracujá  8 8 - - - 

Fonte: IBGE (2016). Adaptado. 

 

Divergindo da expansão pecuária no período analisado, a produção agrícola variou muito, 

tanto a permanente como a temporária apresentaram momentos de crescimento e de grande queda. 

Na agricultura temporária vale destacar a produção de Feijão, que na safra de 2012 produziu 187 

toneladas e na safra de 2013 apenas 03 toneladas, demonstrando assim as dificuldades 

enfrentadas pelos produtores locais. Já na agricultura permanente, as culturas apresentaram 

grande variação, existindo anos em que algumas frutas não tiveram colheitas expressivas. Por meio 

dos dados percebe-se que o ano de 2013 foi o pior ano da série, onde lavouras temporárias (arroz, 

mandioca e milho) e lavouras permanentes (banana, mamão, manga e maracujá) não apresentaram 

colheitas significativas que entrassem nas estatísticas.   

 

5. AS PAISAGENS RURAIS DE PAU DOS FERROS-RN 

 

Apresentam-se aqui as paisagens rurais que mostram algumas experiências de combate à 

seca e outras que expressam a nova forma de convivência com o clima semiárido no município de 

Pau dos Ferros/RN, desde a situação de calamidade enfrentada às medidas adotadas para 

amenizar a escassez de recursos hídricos que acometem a população. 

A (Figura 03) mostra a capacidade de armazenamento em outubro de 2016 (dois mil e 

dezesseis) da Barragem de Pau dos Ferros/RN, que tem como finalidade abastecer a população 

urbana e rural do município. 

 

Figura 03: Barragem de Pau dos Ferros/RN – 2016. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2016. 
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Através da (Figura 03), identifica-se que a capacidade de abastecimento e armazenamento 

da Barragem se esgotou, o que afeta diretamente os produtores rurais sem manancial próprio, 

impactando negativamente na relação das famílias com o Semiárido e deixando evidente que a 

forma tradicional de combate à seca não é eficaz. 

A (Figura 04) mostra a Barragem, em 2009, com sua capacidade total de recurso hídrico. 

Após cinco anos de precipitações pluviométricas irregulares ocorreu o colapso do abastecimento 

no município de Pau dos Ferros/RN e entorno. 

 

Figura 04: Barragem de Pau dos Ferros/RN – 2009 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2016. 

 

A (Figura 05) corresponde ao Perímetro Irrigado, comunidade de Pau dos Ferros/RN que 

utilizava do sistema de abastecimento de água da barragem para produzir através da agricultura 

familiar, sendo privada de cultivar devido a ausência deste recurso. 

 

Figura 05: Perímetro Irrigado e Pau dos Ferros/RN. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2016. 
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A (Figura 05) mostra a vila principal do Perímetro Irrigado de Pau dos Ferros/RN e o entorno 

com a terra nua, sem quaisquer possibilidades de produção para os assentados, deixando evidente 

a necessidade de reavaliação das políticas públicas com foco na chamada “solução hidráulica”. É 

uma evidência incontestável da ineficácia da política pública de combate à seca, em que a 

população da pequena vila aparece imersa numa terra inóspita e largada à mercê da sorte e do 

clima.  

A paisagem natural alterada pela iniciativa do Poder Público, através da construção da vila 

e do assentamento dos colonos, com o propósito de gerar dinamismo e progresso para a região do 

Alto Oeste, especialmente para o município de Pau dos Ferros/RN, assume características de uma 

paisagem artificial fantasmagórica, de uma área tostada pelo sol em que a areia avança para 

“engolir” a pequena mancha verde e a vila.  

A variação paisagística de um ambiente com abundância de água e um ambiente com déficit 

hídrico é amplamente perceptível, pois além da ausência da água, são inseridos outros elementos 

no meio, tais como depósitos provisórios ou permanentes de captação e armazenamento de água 

e redes de abastecimento emergenciais, como a adutora de engate rápido, apresentada nas 

(Figuras 06 e 07). 

 

Figura 06: Adutora de engate rápido – Pau dos Ferros/RN. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2016. 

 

O colapso do principal reservatório regional (Barragem de Pau dos Ferros/RN) engendrou 

outra iniciativa do Poder Público para remediar a situação crítica. A solução paliativa foi a construção 

da chamada “adutora de engate rápido” ligando o sistema de abastecimento da cidade de Pau dos 

Ferros/RN a adutora do Alto Oeste (com captação na Barragem de Santa Cruz em Apodi/RN). A 

interligação ocorreu a partir do município de Itaú/RN, com custo total anunciado de cerca de R$ 27 

milhões. 
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Figura 07: Adutora de engate rápido – Pau dos Ferros/RN 

 
Fonte: Autoria Própria, 2016. 

 

A (Figura 08) expõe o reservatório para suprimento de necessidades básicas da população 

periférica à Barragem de Pau dos Ferros/RN, que, atualmente, encontra-se completamente seca. 

 

Figura 08: Medida emergencial de abastecimento de água. 

 
Fonte: Autoria Própria, 2016. 

 

Dessa forma, nota-se que a alteração da paisagem no semiárido se dá pela necessidade de 

adequação do espaço para que se permita o atendimento às necessidades básicas diárias das 

comunidades, além de haver uma mutação devido às condições fisioclimáticas que o semiárido 

apresenta. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O fenômeno climático da seca é antigo, cíclico, até previsível e é possível conviver com ele 

de maneira sustentável, desde que se faça uso de soluções tecnológicas e alternativas adequadas. 
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Evidentemente que não se descartam as obras hidráulicas estruturantes, mas a redução das 

dificuldades, sobretudo para as famílias que habitam a zona rural, necessariamente passa pela 

adoção de tecnologias alternativas e adaptadas para se conviver com o Semiárido. 

Essas alterações e a inclusão de medidas de convívio e combate à seca alteram as 

paisagens através da interação espaço e homem, que necessitam adequarem-se, mesmo que 

deficitariamente, ao modo de produção e convívio da população. 

Reconhece-se que o município de Pau dos Ferros/RN, com população predominantemente 

urbana, com economia voltada para a prestação de serviços e para o comércio, ademais, com obras 

emblemáticas e associadas a chamada “solução hidráulica” (Barragem, Perímetro e Adutora) tem 

um longo caminho para incorporar e adotar, preferencialmente, as intervenções de convivência com 

o Semiárido e, consequentemente, alterar as paisagens e, sobretudo, o destino das inúmeras 

famílias que residem na zona rural. 
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Resumo: Dentre as substâncias essências à vida disponíveis na biosfera, a água se destaca pela sua 

importância, nas primeiras civilizações, o homem se estabelecia em locais que houvesse água, tal elemento 

favorecia as atividades de subsistência e comércio. Enquanto recurso natural finito, a importância de tal 

elemento é acentuada, pois quando não devidamente tratada, a água pode se tornam um veículo para a 

proliferação de doenças hídrica aquelas causadas por microrganismos que podem vir a comprometer a saúde 

do homem. Considerando o impacto da qualidade microbiológica da água sobre a saúde da população 

escolar, o presente trabalho objetivou determinar a adequação da água destinada ao consumo ao consumo 

humano em uma instituição de ensino médio/técnico situada no semiárido do Rio Grande do Norte. No qual 

foram escolhidas três fontes prováveis de disseminação patógenos de veiculação hídrica onde foram 

coletadas amostras que foram submetidas a análises de coliformes totais e Escherichia coli. 46,15% das 

amostras foram consideradas inadequadas para o consumo por humanos. Em 7,69% detectou-se a presença 

de e. coli. Os resultados foram encaminhados à direção da escola, a qual realizou medidas corretivas, no que 

tange às distorções verificadas pelos testes. 

Palavras-chave: Análise microbiológica; coliformes totais; coliformes fecais; semiárido; patógenos.  

 
1. INTRODUÇÃO  

 

Todo ser vivo interage com o meio ambiente e altera o mesmo ao produzir resíduos. A 

natureza como forma de se proteger possui mecanismos de autodepuração, permitindo que tais 

resíduos sejam convenientemente decompostos. Nesse contexto, o homem age como sujeito 

diretamente atuante nas alterações ambientais, pois este tem desenvolvido processos que 

produzem grandes quantidades de produtos e subprodutos que possuem significado econômico, 

social, ambiental e político, muitas vezes ameaçando a saúde das suas populações (DERÍSIO, 

2012). 

Desde a formação das primeiras civilizações, o homem tem se estabelecido em locais que 

propiciem a sua estabilidade, prova disso são as civilizações egípcias, mesopotâmica e hindu que 

se firmaram, respectivamente, às margens dos rios Nilo, Tigre e Eufrates e Ganges. Tais regiões 

por serem banhadas por grandes rios forneciam às primeiras comunidades solo fértil e água para o 

pastoreio, o que favorecia as atividades de subsistência e comércio (FABER, 2011). 

Dentre as substâncias essências à vida disponíveis na biosfera, a água se destaca pela sua 

importância, estando disponível nos estados físicos solido, líquido e gasoso. Do total, 97,5% 

corresponde à água salgada contida nos mares e oceanos, sendo que 2,5% correspondem à água 

doce, principalmente armazenada em aquíferos e geleiras, o que coloca obstáculos logísticos, 
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financeiros e tecnológicos ao seu uso pelas populações. Quando consideramos somente as águas 

superficiais (lagos, rios...), cujo acesso é mais viável às populações carentes, o percentual cai para 

0,007% do total, o que ilustra a importância da preservação da qualidade deste recurso. (UNIAGUA, 

2012; DERÍSIO, 2012). 

No contexto da valorização da água enquanto recurso natural finito, a sua importância foi 

destacada na Carta Europeia da Água, onde salientou-se os seus diversos usos, a necessidade de 

um adequado cuidado e a sua relevância para a manutenção da vida humana. 

 

Não há vida sem água. A água é um bem precioso, indispensável a todas as 

atividades humanas. Os recursos de águas doces não são inesgotáveis. É 

indispensável preservá-los, administrá-los e, se possível, aumentá-los. Alterar a 

qualidade da água é prejudicar a vida do homem e dos outros seres vivos que 

dependem dela. A qualidade da água deve ser mantida a níveis adaptados à 

utilização para que está prevista e deve, designadamente, satisfazer as exigências 

da saúde pública (Carta Europeia da Água, 1984 apud DERÍSIO, 2012) 

 

        Segundo a UNICEF (UNITED NATION CHILDREN’S FUND, 2009) em nível global cerca de 

400 milhões de criança não possuem acesso à água potável.  No Brasil, a situação de precariedade 

no acesso das populações carentes a tal recurso indispensável é refletida nos índices inadequados 

de saneamento e da qualidade da água consumida, em especial na região Nordeste do país, com 

relevante impacto negativo sobre a saúde das populações residentes (ROCHA et al., 2013).  

 Quando não devidamente tratada, a água pode se tornam um veículo para a proliferação 

de doenças. São denominadas doenças de veiculação hídrica aquelas causadas por 

microrganismos disseminados em meio da água, como vírus, bactérias e protozoários, agentes que 

podem vir a comprometer a saúde do homem. A contaminação por estes patógenos ocorre por meio 

de variadas formas, como pela ingestão de água contaminada, ou por meio do contato com a pele 

e mucosas. As principais doenças de veiculação hídrica são: cólera, hepatite A e doenças 

diarreicas. Algumas destas possuem alto poder de disseminação, com transmissão de pessoa pra 

pessoa, uma vez que a contaminação se dá pela rota fecal-oral (Secretaria do Estado de São Paulo, 

2009).  

Os parâmetros microbiológicos para a potabilidade da água utilizados no consumo humano 

são estabelecidos na PORTARIA N
O 

2.914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011).  Caso não atenda aos parâmetros estabelecidos, passa a ser considerada 

imprópria para o consumo humano, gerando impactos negativos nas comunidades que a utilizam, 

dado o risco DECORRENTE da veiculação de organismos patogênicos (ROCHA et al., 2013). 

Por tratar-se de um ambiente de convivência que congrega indivíduos de todas as faixas 

etárias por um longo período, correspondendo em alguns casos em até 70% do tempo diário, a 

escola deve ser considerada como um elemento relevante na transmissão de doenças de 

veiculação hídrica. Neste contexto pode, portanto, ser considerada como, um “ambiente de risco” 

(CUNHA ET AL., 2002).    

Observações de Franco (2007), apontam o consumo da água disponibilizada nas escolas 

como um fator relevante na prevalência de parasitoses presente na população escolar em diferentes 

países, o que configura a baixa qualidade microbiológica da água nelas consumida como um 

problema de saúde pública. 
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Considerando o impacto da qualidade microbiológica da água sobre a saúde da população 

escolar, o presente trabalho objetivou determinar a adequação da água destinada ao consumo ao 

consumo humano em uma instituição de ensino médio/técnico situada no semiárido do Rio Grande 

do Norte.   

 

2. METODOLOGIA 

 

A área estudada situa-se no semiárido nordestino, na zona oeste do estado do Rio Grande 

do Norte, zona urbana do município de Mossoró sob coordenadas 05º 11’ 15’’ S e 37º 20' 39" N, 

conforme a figura 01.  

 

Figura 01: Município de Mossoró localizado no oeste potiguar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

 A Instituição de Ensino em questão atende cerca de 1500 alunos nos turnos matutinos, 

vespertino e noturno. Sua rede de distribuição e armazenamento de água conta com 11 

reservatórios e 5 bebedouros distribuídos em suas instalações físicas. 

Para as coletas, foram escolhidas três fontes prováveis de disseminação patógenos de 

veiculação hídrica: os bebedouros (05 no total: B1, B2, B3, B4 e B5), as pias do refeitório (sendo 04: 

R1, R2, R3 e R4) e as pias do setor médico (sala da enfermagem: M1; enfermaria: M2; ambulatório 

médico: M3; ambulatório; e odontológico: M4).  

A partir de cada ponto, foi coletada a alíquota correspondente a 100 mL de água, conforme 

as orientações estabelecidas pela Fundação Nacional da Saúde. 
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Figura 02: Escola selecionada para realização das análises 

 
Fonte: Google Earth PRO®. Adaptado pelos autores 

 

Conforme parâmetros estabelecidos pela Fundação Nacional da Saúde (2009), a partir de 

cada ponto coletou-se a alíquota correspondente a 100 mL de água.  As amostras foram 

imediatamente conduzidas ao Laboratório de Análise de Águas e Efluentes do IFRN Campus 

Mossoró, onde os procedimentos analíticos foram imediatamente iniciados. 

Sob condições estéreis, as amostras foram inoculadas em frascos contendo 100 mL de caldo 

FLUOROCULT® e incubadas em estufa bacteriológica a 35±0,2°C/24-48 horas. Foram 

consideradas positivas para a presença de coliformes totais as amostras com desenvolvimento de 

coloração verde. Enquanto que a fluorescência das amostras sob iluminação UV 365 nm, foi 

considerada indicativo para a presença de Escherichia coli (GEISSLER et al., 2000) 

Para a categorização das amostras analisadas, utilizou-se como parâmetro a ausência de 

coliformes totais e ausência de E. coli em 100 ml, conforme estabelecido na portaria nº 2.914/2011 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

Os resultados foram expressos na forma de tabelas e gráficos e discutidos à luz da 

legislação pertinente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados obtidos estão descritos nas Tabela 01, Tabela 02 e Tabela 03. 
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Tabela 01: Presença ou ausência de coliformes totais e coliformes termo tolerantes nos 

bebedouros 

Setor 
Pontos de 

coleta 
Amostra 

Resultados 

CT EC 

Área comum 

(bebedouros) 

 

B1 
1 + - 

2 + - 

B2 
1 - - 

2 - - 

B3 
1 - - 

2 - - 

B4 
1 + - 

2 + - 

B5 
1 + + 

2 + + 

 Fonte: Autores. 

 

A área comum é o local da instituição onde mais se observa fluxo de alunos e servidores, 

sendo os bebedouros os pontos com maior acesso para o fornecimento de água potável. Os 

resultados mostram uma reprovação de 60% (03) dos bebedouros quanto a presença De 

COLIFORMES TOTAIS.  NAS MESMAS AMOSTRAS, DETECTOU-SE A PRESENÇA DE E.coli 

EM 20% DOS CASOS (01). 

Em 40% (02) dos pontos de coleta, foi excluída a presença dos biondicadores testados, 

caracterizando-as como adequadas ao consumo por humanos, perante os parâmetros legais 

adotados.  

Em relação ao setor médico, não detectou-se e. Coli em nenhuma das amostras, contudo, 

em 75% (06) dos casos, detectou-se a presença de coliformes totais, desqualificando este 

percentual para o consumo por humanos. 

Apenas 25% (02) das amostras testadas enquadraram-se nos parâmetros de potabilidade 

adotadas no presente trabalho, sendo negativas para ambos os bioindicadores. (Tabela 02). 

 

Tabela 02: Presença ou ausência de coliformes totais e coliformes termotolerantes no setor 

médico. 

Setor 
Pontos de 

coleta 
Amostra 

Resultados 

CT EC 

Setor Médico 

 

M1 
1 + - 

2 + - 

M2 
1 + - 

2 + - 

M3 
1 + - 

2 + - 

M4 

1 - - 

2 - - 

 Fonte: Autores. 
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 No setor do refeitório a análise foi realizada em 4 pias, tal setor tem sua importância 

acentuada por se tratar do local onde são preparadas as refeições fornecidas aos alunos. Por essa 

razão, alimentos preparados com águas contaminadas se configuram como um meio de 

transmissão de doenças da rota fecal-oral. Com relação a isso, em nenhuma amostra foi detectado 

o crescimento de coliformes totais, fato que também exclui a presença de E. coli, tendo 100% de 

aprovação nos parâmetros analisados (Tabela 03).  

 

Tabela 03: Presença ou ausência de coliformes totais e coliformes termo tolerantes no refeitório. 

Setor 
Pontos de 

coleta 
Amostra 

Resultados 

CT EC 

Pias do Refeitório 

R1 
1 - - 

2 - - 

R2 
1 - - 

2 - - 

R3 
1 - - 

2 - - 

R4 
1 - - 

2 - - 

 Fonte: Autores. 

 

Os percentuais gerais de aprovação e reprovação das amostras perante os bioinidcadores 

de potabilidade testados estão expressos no Gráfico 01.  

 

Gráfico 01: Percentuais gerais referente à potabilidade das amostras de água coletadas nos 

diferentes setores do Campus Mossoró do IFRN 

 
Fonte: Autores. 

 

A classificação como não-potável de 60% das amostras coletadas nos bebedouros 

destinados à população escolar, representa um elevado risco à manutenção da sua saúde, uma 

vez que a água neles disponibilizada é ingerida diretamente pelos usuários.   

40%

25 %

100 %

60 %

75 %

0 %

BEBEDOURO SETOR MÉDICO REFEITÓRIO

Comparação nos setores avaliados

POTÁVEL NÃO POTÁVEL
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Tendo em vista o fato de a presença de E. Coli em água bioindica a sua contaminação fecal 

(BRASIL, 2011), é possível concluir que a água disponibilizada nos bebedouros contaminados por 

este microrganismo potencialmente possa veicular patógenos disseminados pela rota fecal-oral, tais 

como vírus, bactérias, cisto de protozoários e ovos de helmintos (world health organization, 1996; 

franco, 2007; rocha et al., 2013). Desse modo, a disseminação de tais patógenos não apenas afeta 

a comunidade escolar, como também aquelas nas quais residem os indivíduos que fazem uso das 

instalações escolares estudadas. 

 No caso do setor médico, onde foi observado o maior percentual de reprovação das 

amostras perante o padrão de potabilidade adotado, o risco não advém da ingestão direta da água 

disponibilizada, mas sim da contaminação de mãos, utensílios, equipamentos, o que pode 

comprometer a sua correta higienização, contribuindo para a veiculação de microrganismos 

indesejáveis a um ambiente que, essencialmente, é destinado ao cuidado em saúde. 

 A não detecção dos bioindicadores pesquisados nas amostras coletadas nas pias do 

refeitórios é um dado favorável à manutenção da saúde da população escolar. Tendo em mente 

que a água nelas disponibilizada é utilizada direta e/ou indiretamente no preparo de alimentos, 

higiene de utensílios e equipamentos envolvidos na dispensação de alimentos aos usuários, a sua 

adequação aos padrões de potabilidade contribui para a redução do risco de transmissão de 

doenças pela rota fecal-oral. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Perante a legislação adotada, 46,15% das amostras foram consideradas inadequadas para o 

consumo por humanos. Em 7,69% detectou-se a presença de e. coli, caracterizando contaminação 

fecal e a possível presença de patógenos veiculados pela rota fecal-oral. 

    Todas as amostras provenientes das pias do refeitório foram consideradas potáveis, não 

representando risco à comunidade escolar. 

Com a leitura dos resultados das análises da água de cada setor aqui elencados, estes foram 

encaminhados à direção da escola, a qual realizou medidas corretivas, no que tange às distorções 

verificadas pelos testes. Assim, os reservatórios de armazenamento de água foram higienizados, 

havendo a troca e instalação de novos filtros nos bebedouros. Recomenda-se a realização análises 

periódicas da qualidade da água desses locais, a fim de que se torne um instrumento para o 

monitoramento da água do estabelecimento de Ensino em questão. 
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Resumo: Sabemos que o Estado tem o dever de promover práticas desportivas nos setores formal e informal. 

Consequentemente passa a ser o maior responsável pela criação de políticas públicas. Este estudo teve como 

objetivo geral, analisar quais estados submeteram projetos aos editais propostos pela Secretaria Nacional de 

esporte, educação, lazer e inclusão social do Ministério do Esporte (SNELIS) no ano de 2016. E específicos, 

identificar as entidades, bem como comparar a quantidade de propostas submetidas das que pertencem a 

região semiárida. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, no qual analisou 

documentos de acesso público disponibilizados pelo Ministério dos Esportes do Brasil. No programa Segundo 

Tempo a região nordeste foi a que apresentou o maior número de adesão, representada por 6,68% dos 

estados. E nos demais programas a grande expressividade foi da região Centro-Oeste, 3,85% para o 

programa Luta pela Cidadania, 11,99% para o PELC e 4,49% para o Vida Saudável. No que se refere aos 

estados da região do Nordeste, podemos afirmar que o estado que apresentou o maior número de municípios 

que se inscreveram nos 4 programas foi, o Ceará. Foi percebido que o Estado vem desempenhando seu 

dever no que se refere a oferta de programas sociais que venham a favorecer a prática de atividades físicas 

para todas as faixas etárias. Cabe assim, a alocação de profissionais qualificados nas secretarias estaduais 

e municipais de esporte. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Estado; Esporte; Lazer.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ascensão do esporte na sociedade atual se dá em consequência do crescimento 

demográfico do país, desenvolvimento socioeconômico, da propagação da mídia, busca de 

qualidade de vida do homem contemporâneo, do maior conhecimento e consciência do valor do 

esporte (TUBINO, 2013).  Em decorrência disso, as discussões do mesmo passaram a ser de 

interesse de diversas esferas da sociedade (MARTINES e MEZZADRI 2007). 

Dentre elas vamos destacar o Estado, que conforme a Constituição Federal de 1988 tem o 

dever de promover práticas desportivas nos setores formal e informal (BRASIL, 1988). Este por sua 

vez vem desempenhado esse papel através de políticas públicas, nas quais suas ações são 

mediadas por programas, documentos, eventos e projetos que geralmente requerem aplicações de 

recursos públicos (DA CUNHA NUNES e DA CUNHA, 2014). 

Para que as políticas públicas possam serem efetivadas é necessário que haja o 

estabelecimento de uma rede de intervenção entre os Ministérios, a União, os estados, os 

municípios, bem como entre indivíduos governamentais, não governamentais e a iniciativa privada, 

porque isso irá garantir uma proximidade dessas instituições o que favorecerá a consolidação do 

processo de forma contínua (BRASIL, 2005a; 2009). 

mailto:j.mariana_ef@hotmail.com
mailto:andersonpinheirotorres@hotmail.com
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Nessa perspectiva, o Estado passa ser o maior responsável pela criação de políticas 

públicas, no caso das do esporte essa responsabilidade recai sobre o Ministério dos Esportes, 

cabendo a União garantir os recursos financeiros necessários e aos estados e municípios ficarem 

atentos ao lançamento de editais para submeterem seus projetos, elaborados de acordo com suas 

devidas realidades. 

Sendo assim, indagamos quais estados e municípios do Brasil no ano de 2016 submeteram 

projetos aos editais lançados pelo Ministério do Esporte? 

Este estudo teve como objetivo geral analisar quais estados submeteram projetos aos editais 

propostos pela Secretaria Nacional de esporte, educação, lazer e inclusão social do Ministério do 

Esporte (SNELIS) no ano de 2016. E específicos, identificar as entidades, bem como comparar a 

quantidade de propostas submetidas das que pertencem a região semiárida. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, na qual se analisou 

documentos de acesso público disponibilizados pelo endereço eletrônico do Ministério dos Esportes 

do Brasil. O estudo foi dividido em dois momentos: analisamos os editais de chamamento público 

dos programas, editais com os resultados da seleção, bem como as diretrizes dos programas: 

Segundo Tempo, Luta pela Cidadania, Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e Vida Saudável. Logo 

em seguida, realizamos o cálculo de participação dos municípios nas seleções de cada programa, 

expresso através da frequência de participação. Para o cálculo da frequência de participação, os 

municípios foram agrupados de acordo com suas respectivas regiões; logo, 100% equivale a 

quantidade municípios de cada região. Para atender aos objetivos específicos, na região do 

semiárido os municípios foram reunidos por seus estados concernentes, sendo assim os 100% 

representa o total de municípios de cada estado. 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER 

 

O conceito de políticas públicas é passivo de diversas compreensões e conotações, aqui 

neste trabalho a entendemos como uma intencionalidade pública em resposta a um problema 

público, ou seja, a busca de uma solução de determinado problema que aflige a sociedade, sendo 

esta construída através da união dos diversos atores, dentre eles o Estado, os agentes sociais, a 

população, entre outros, sempre mediada por relações de poder (SECCHI, 2013). 

No caso das políticas públicas de esporte percebemos uma grande ascensão acerca das 

discussões e criação, em decorrência do surgimento do Ministério dos Esportes em 2003, bem 

como da Rede CEDES (Centro de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer) e da escolha 

do Brasil para sediar a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016 (MEZZADRI, SILVA, 

FIGUERÔA, 2015). 

Atrelado a isso temos o reconhecimento através da Constituição Federal o direito garantido 

ao esporte e ao lazer, cabendo ao Estado oportunizar a população. E o mesmo o faz através de 

ações articuladas com as esferas estaduais e municipais. 

Neste estudo é destacada uma compreensão sobre a região nordeste em decorrência de 8 

dos seus 9 estados pertencerem ao semiárido brasileiro, que juntamente com a região setentrional 

do estado de Minas Gerais compõem um território de 982.566 Km², que corresponde a 18,2% a 

nível nacional abrangendo uma população de 22,5 milhões de pessoas (ASA, 2015; IBGE, 2016; 

MEDEIROS et al., 2014). 
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No final do ano de 2015 e início de 2016 quatro editais de chamamento ao público foram 

lançados para que os municípios e estados pudessem inscreverem projetos de forma que os 

programas sociais Luta pela Cidadania, Segundo Tempo, Vida Saudável e PELC fossem 

implantados, mediante aprovação. 

O PELC é voltado para todas as faixas etárias de crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas 

com deficiência, tendo como objetivo democratizar o lazer e o esporte recreativo, ou seja, favorecer 

a realização de atividades físicas, lazer e culturais, instigar a convivência social, formar gestores e 

lideranças comunitárias, no intuito de estimular a construção e socialização do conhecimento, 

cooperando para o fortalecimento de políticas públicas de esporte e lazer (BRASIL, 2016a). 

Já o programa Vida Saudável é direcionado a qualidade de vida do idoso, visando promover 

o acesso de atividades físicas e ao lazer, no intuito da promoção da saúde, tendo como público alvo 

predominante os idosos a partir de 60 anos (BRASIL, 2016b). 

O programa Luta pela cidadania tem como público alvo indivíduos a partir de 6 anos de 

idade, se estendendo até as demais faixas etárias. Tem como proposta estimular a implantação de 

várias modalidades de lutas e artes marciais, acreditando que estas embasadas pelo conceito de 

esporte educacional irão desenvolver a cooperação, corresponsabilidade, inclusão, participação, 

juntamente com a filosofia dessas modalidades (BRASIL, 2016c). 

O programa segundo tempo é para ser aplicado a crianças a partir de 6 anos que estejam 

matriculados em escolas públicas e que apresente exposição a riscos sociais. Objetiva democratizar 

o acesso ao esporte educacional como um meio de inclusão social de crianças e adolescentes 

vulneráveis socialmente (BRASIL, 2016d). 

Dessa forma, podemos constatar que o Estado está exercendo seu devido dever partindo 

do princípio da oferta de programas sociais que venham a fomentar a prática de atividades 

esportivas. Isto se traduz em uma sinalização à participação política dos diversos atores sociais, 

como o governo, a universidade e a sociedade civil, porque estes estão dentro da dinâmica social, 

o que nos faz presumir que ao permitir o desenvolvimento das políticas públicas de esporte e lazer 

no qual esses atores estão implantados é criar possibilidades de construção de políticas públicas 

sob um prisma de realidade social (OLIVEIRA, 2010). 

 Porém quando nos remetemos a análise da frequência de participação de estados em sua 

representação municipal que submeteram projetos aos editais dos programas supracitados, 

verificamos um número baixo de participação, ou seja, baixa adesão aos programas sociais 

propostos pelo governo federal ou Ministério dos Esportes.  

No programa Segundo Tempo a região nordeste, foi a que apresentou o maior número de 

adesão ao edital, representada por (6,68%) dos estados. Porém, um resultado sem expressividade. 

Nos demais programas a região Centro-Oeste se destacou com uma frequência de participação de 

(3,85%) para o programa Luta pela Cidadania, (11,99%) para o PELC e (4,49%) para o Vida 

Saudável. (Tabela 01). Considerado de baixa participação para uma região composta por 9 estados. 
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Figura 01: Municípios por região que aderiam aos programas do Ministério do Esporte 

Programas 
 

Regiões 

Segundo 
tempo 

Luta pela 
cidadania 

PELC Vida saudável 

NORDESTE 6,68% 3,12% 10,98% 3,51% 

SUDESTE 4,91% 3,41% 5,69% 3,35% 

NORTE 2,88% 1,77% 4,22% 0,22% 

SUL 3,61% 1,84% 5,87% 2,26% 

CENTRO 
OESTE 

4,28% 3,85% 11,99% 4,49% 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2016). 

 

No que se refere ao semiárido podemos afirmar que o estado que apresentou o maior 

número de municípios que se inscreveram nos 4 programas foi, o Ceará, contabilizando 26,08% 

dos municípios inscritos no Programa Segundo Tempo, 9,78% no Luta pela Cidadania, 30,97% e 

no Vida Saudável 8,15%. Embora o Ceará tenha se sobressaído em relação aos demais estados, 

o resultado ainda é preocupante, porque não atingiu nem 50% (Tabela 02).  

Sobre estas considerações apresentadas, trazemos as compreensões utilizadas por 

Marcellino (2002), para avaliar a qualidade das políticas públicas em esporte, que são: a concepção 

de lazer dos gestores, a formação dos agentes e intersetorialidade das ações, subentendendo a 

baixa adesão dos municípios aos editais para ambos aspectos analisados. 

 De acordo com o autor supracitado, o primeiro entendimento refere-se a compreensão 

funcionalista por parte dos gestores sobre o que é lazer, em que a maioria compreende submisso 

as funções de descanso, e o segundo ponto é o que mais tem interferido na implementação das 

políticas. Isto se explica em decorrência da falta de cargos e funções bem definidas ou a 

incapacidade técnica, além dos debates internos entre funcionários que favorecem deterioração das 

ações (MARCELLINO, 2002). 

 

Tabela 02: Municípios da região nordeste que aderiam aos programas do Ministério do Esporte 

Programas 
 

Estados 

Segundo 
tempo 

Luta pela 
cidadania 

PELC Vida saudável 

AL 0% 1,96% 3,92% 3,92% 
BA 5,27% 2,87% 6,23% 1,91% 
CE 26,08% 9,78% 30,97% 8,15% 
MA 0,46% 2,30% 8,29% 1,38% 
PB 3,13% 2,24% 30,94% 4,93% 
PE 4,32% 4,32% 7,02% 4,86% 
PI 8,03% 0,89% 0% 5,35% 
RN 7,78% 1,19% 5,38% 0,59% 
SE 4% 2,66% 1,33% 0% 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2016). 

 

Isso fica claro quando vamos nos remete as exigências estabelecidas nas diretrizes, em que 

todas foram unanimes em solicitar profissionais capacitados, formado em gestão e ou administração 
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de projetos esportivos educacionais para elaboração dos projetos, além também da exigência de 

professor de educação física formado. 

Nesta perspectiva esses profissionais iriam atuar desde do acompanhamento das atividades 

postadas no site do Ministério dos Esportes, como também na elaboração, desenvolvimento dos 

projetos. 

O terceiro aspecto pontua sobre o fato das ações das políticas serem planejadas e 

implementadas de forma coletiva envolvendo os vários setores da administração pública, como 

também pela inclusão das instituições representativas da sociedade (MARCELLINO, 2002). Um 

trabalho nessa perspectiva requer modificações de concepções, cultura e de estratégias, ou seja, é 

um trabalho que se dá através de ações coletivas e que sua construção ocorre por meio de 

processo, pois envolve a articulação de diferentes setores sociais possibilitando a descoberta de 

caminhos para a ação. Isto é, a intersetorialidade acontece em meio as políticas públicas, como 

áreas de defesa de direitos, estando necessariamente relacionada a prática, ou seja, ao 

enfrentamento de problemas reais (COMERLLATO et al. 2007). 

No que se refere ao limite de beneficiados e núcleos pleiteados em cada proposta, cabe 

considerar a diretriz do programa selecionado e os critérios relacionados abaixo (Tabela 03) para 

cada programa: 

 

Tabela 03: Critérios para criação dos núcleos por município. 
Nº de habitantes por cidade Quantitativo de Núcleos por cidade 

Até 50.000 Até 03 
De 50.001 a 199.000 Até 06 
Acima de 200.000 Até 10 
Capitais e regiões metropolitanas Até 20 

Fonte: Brasil (2016 a); Brasil (2016 b). 
 

É importante ressaltar que, o fato dos municípios se submeterem a estas seleções não 

garante que todos os municípios tenham seus projetos aprovados, pois há previsão de números de 

vagas por edital. Porém tomando por base que o Brasil possui 5.570 municípios (IBGE, 2016) e se 

para cada seleção houvesse uma participação efetiva, o Estado estaria sendo pressionado a 

ampliar ou criar novos programas, ou seja, isto seria a ascensão de poder por parte dos munícipios 

frente ao governo federal. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Foi percebido que o Estado no que tange ao âmbito Federal, através da Secretaria Nacional 

de esporte, educação, lazer e inclusão social do Ministério do Esporte (SNELIS) possibilitou a oferta 

de programas sociais, favorecendo a prática de atividades físicas para todas as faixas etárias, pois 

o mesmo tem lançado editais de chamamento público para que estados e municípios inscrevam 

projetos construídos mediante a realidade dos mesmos.   

No entanto, foi evidenciado uma baixa adesão dos municípios participantes no RN nesses 

editais. Destacamos que sua participação não chega nem a (10%) para cada programa. Quando 

nos reportamos as regiões brasileiras observamos que nenhuma se aproxima a 50% de participação 

nos editais. 

Sugere-se romper com os impasses institucionais a partir das mudanças dos padrões de 

entendimento, ampliar o diálogo com a sociedade e a alocação de profissionais qualificados nas 
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secretarias municipais de esporte, de modo a favorecer um trabalho mais objetivo, delineado por 

ações intersetoriais entre os órgãos dessas entidades.  
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40. SLACKLINE NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PROPOSTA 
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Resumo: A Educação Física em seu contexto histórico, social, político e cultural recebeu/recebe influências 
de determinadas correntes do pensamento, a saber: Higienismo, Militarismo, Esportivismo, entre outros 
modelos. Todavia, em pleno século XXI percebe-se um persistir sobretudo em um modelo dos esportes 
tradicionais (futsal; vôlei; handebol; basquete). Para tanto, compreendemos a importância dos esportes 
tradicionais, todavia, entendemos uma Educação Física que, possui em sua diversidade, vivências singulares 
que transcendem estas modalidades, possibilitando assim, novos aprendizados referentes a cultura corporal. 
Nesse sentido e pelo contexto do espaço, optamos pelo slackline com o intuito de ampliar as possiblidades 
da Educação Física na Escola Estadual Teófilo Rêgo no município de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, 
localizado no alto oeste potiguar. De acordo com Betrán e Betrán (2006) o slackline é considerado uma 
atividade de aventura rica em elementos educacionais e sociais de integração, e que se caracterizam por 
atividades desafiadoras e com índices de motivação elevados. Nesse sentido, resolvemos contextualizar, 
problematizar e transformar esta prática no contexto escolar, tendo como principal indagação: por que não 
ampliar o(s) olhar(es) para Educação Física?  O trabalho aqui apresentado tem como proposta descrever um 
relato de experiência na Escola Estadual Teófilo Rêgo Pau dos Ferros/RN com o Ensino Fundamental II o 
conteúdo Esportes de Aventura e em específico com a modalidade Slackline. Por fim, percebemos a 
importância desta vivência no contexto escolar sugerindo-a inclusive como proposta pedagógica. 
Palavras-chave: Educação Física; Esportes de Aventura; Proposta; Slackline. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 A Educação Física Escolar em seu contexto histórico recebe influência de vários 

segmentos da sociedade, nesse sentido e considerando o contexto de cada época, vários 

modelos ou tendências, apropriam-se da área para uma determinada operacionalidade ou 

objetivo a ser cumprido, a saber: da influência médica, militar até a esportivização. (Bracht, 

1999).  

As causas das tendências pedagógica refere-se ao olhar direcionado à Educação Física, 

sobretudo, culminando com sua definição ou utilidade em determinado período da história. Por 

exemplo, no modelo militarista tinha um objetivo que era preparar os alunos/soldados para a 

defesa da nação, criando uma sociedade viril/saudável e pronta para o combate. Década de 

60/70 o modelo esportivista visava o surgimento do Brasil como uma potência mundial no 

esporte e para isso a Educação Física deveria através do esporte promover este 

desenvolvimento, começando na escola, Ghiraldelli (1991) transcreve em sua obra Educação 

Física Progressista com mais detalhes sobre estas abordagens. 

 Considerando a importância da Educação Física em seus diferentes contextos, 

enaltecemos a importância de nos dias atuais e pós mudança de século um surgimento de 

novas ideologias que sobretudo, compreendem uma ampliação do olhar sobre esta área, 

inclusive, fazendo-se uma crítica aos modelos anteriores que por sua vez não obtiveram 

sucesso devido características de seleção e exclusão nas aulas. Década de 80/90 fica 

caracterizada com novas proposta para área,  Kunz (1994) e a abordagem crítico emancipatória 

questiona o modelo de esporte de alto rendimento que exclui ao invés de incluir alunos em sua 

prática, sugerindo uma problematização por parte do Professor e dos Alunos para que ocorre 
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uma transformação social do esporte na escola, nesse caso, a importância da Educação Física 

é contribuir para formação de sujeitos críticos, reflexivos, autônomos, emancipados para 

prosseguir com o esporte nos diferentes contextos sociais/culturais.  Destarte e dentro de um 

olhar crítico, compreendemos a importância de um progredir na área, inclusive, possibilitando 

novas vivências, para que se possa ampliar os olhares e sobretudo, contribuir com uma visão 

plural dos sujeitos envolvidos no processo. 

 Todavia, é na prática que percebemos uma resistência das modalidades tradicionais 

que predominam como conteúdo. Betti (1999) já nos diz isso no título de seu trabalho “Esporte 

na escola: mas é só isso, professor”, onde o mesmo, faz referência sobre um reducionismo da 

área à prática dos esportes tradicionais. 

O esporte é um fenômeno mundial desde a antiguidade, a partir do seu berço, na Grécia. O 

movimento esportivista, influenciado pela Europa trouxe para o Brasil um crescimento muito grande 

nesse segmento a partir dos anos 1970 e, de lá para cá, o esporte tornou-se um fator imprescindível 

para a sociedade. 

O Brasil tem uma tradicional história nos esportes coletivos, sobretudo, por causa das 

grandes conquistas nacionais. Todavia e dentro deste contexto, ocorre uma demasiada valorização 

que se propaga e acaba por reduzir a Educação Física ao conteúdo esportes e em específico as 

modalidades tradicionais (futebol, vôlei, basquete, handebol). Para tanto e percebendo sobretudo 

uma oportunidade em ampliar o(s) olhar(res) para uma cultura corporal plural, diversificada, crítica 

e reflexiva, buscamos novas atividades de modo que, possibilitasse ao aluno uma vivência singular, 

pensamos o Slackline como proposta curricular e pedagógica dentro do conteúdo esportes de 

aventura. 

 Marinho e Schwartz (2005) destacam que as atividades de aventura consistem em diversas 

práticas esportivas que propiciam momentos de lazer, com características diferenciadas das 

tradicionais. Pereira et al. (2010) acrescenta o significativo valor cultural/social desses esportes na 

vida dos praticantes. Nesse contexto está inserido o slackline, que é considerada uma atividade que 

envolve o deslocamento em equilíbrio sobre uma fita de nylon, praticada em diferentes locais (POLI, 

SILVA & PEREIRA, 2012).  

 A primeira tentativa resulta em um incontrolável balanço das pernas (KELLER et al, 2012). 

É uma atividade onde os participantes tencionam uma fita tubular entre dois apoios em diversas 

alturas. A fita é tensionada e o praticante tenta andar sobre a mesma sem tocar o chão. É necessário 

ter algumas habilidades, destaca-se entre elas o equilíbrio (MAHAFFEY, 2009).  

De acordo com Betrán e Betrán (2011) o slackline é considerado uma atividade de aventura 

rica em elementos educacionais e sociais de integração, e que se caracterizam por atividades 

desafiadoras e com índices de motivação elevados. Silva (2012) complementa que o Slackline é 

praticado atualmente nas versões: trickline (manobras), highline (altura), waterline (sobre a água), 

longline (longa distância). 

Para a Educação Física, o slackline surge como mais uma alternativa para a prática de 

atividades físicas, uma vez que promove muitos benefícios, principalmente relacionados ao 

equilíbrio, postura e condicionamento físico. Na escola, essa prática surge também como uma 

nova alternativa para as aulas, trazendo inovação e diversas possibilidades, oriundas de uma 

vivência com a natureza. 
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Entendendo esta complexidade questionamos: Por que não possibilitar novas 

vivências? Por que não ampliar o(s) olhar(es) sobre a Educação Física na Escola Estadual 

Teófilo Rêgo? 

Portanto, vislumbrando novas possibilidades para Educação Física Escolar, inclusive 

como proposta pedagógica, este trabalho tem por objetivo descrever a experiência com esta 

modalidade esportiva na Escola Estadual Teófilo Rêgo em todas as turmas do Ensino 

Fundamental II, assim como a sugestão de possibilidades pedagógicas, evidenciando o 

interesse dos alunos e a contribuição desta modalidade para com a formação dos sujeitos, 

inclusive, sua afirmação no contexto escolar. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência, especificamente uma descrição de uma proposta 

pedagógica planejada como forma de conteúdo da Educação Física escolar utilizada na referida 

escola, inicialmente buscando melhor aproveitar o espaço físico existente.  

A prática do slackline é desenvolvida durante as aulas de Educação Física enquanto 

conteúdo desse componente curricular na escola, especificamente no Ensino Fundamental II, com 

um público alvo de aproximadamente 110 alunos com faixa etária de 11 a 17 anos, na Escola 

Estadual Teófilo Rêgo, no município de Pau dos Ferros/RN. Durante as aulas, a prática desse 

esporte decorre em aproximadamente 2 a 3 meses durante o ano, todos os anos desde 2014.  

A Escola Estadual Teófilo Rêgo, locus desse projeto, apresenta uma limitação em termos de 

espaço e infraestrutura para a Educação Física escolar contendo, apenas, um pátio de terra, local 

onde são realizadas a maioria das atividades, além da sala de aula. 

De acordo com Bracht (2003) a realidade se depara com o problema da necessidade de 

melhor equipar as escolas com materiais referentes às suas aulas, assim como à manutenção das 

quadras esportivas ou ainda a construção destas. Não só os instrumentos de trabalho que exercem 

um domínio sobre o homem, mas o resultado condensado de seu trabalho que impõe-lhe uma práxis 

que governa seus movimentos e determina o seu modo de agir. A existência de materiais e espaços 

físicos específicos para a Educação Física é importante e necessária, sua ausência ou insuficiência 

podem comprometer o trabalho do professor. Contudo, o autor aponta que outros aspectos devem 

ser considerados, muito embora alguns professores justifiquem e condicionem as lacunas de seus 

trabalhos à carência de tais estruturas. Esse é o ponto crucial para se analisar a representação que 

se tem da Educação Física, pois, não se deve reduzir o problema do espaço escolar no caso 

específico da Educação Física, a uma questão meramente material, isto é, de sua existência ou 

não. É preciso também discutir a dimensão simbólica e pedagógica dos espaços escolares. 

Nesse sentido, o surgimento dessa proposta se deu na perspectiva de melhor aproveitar 

esse espaço, que conta com árvores densas que podem servir de alicerces para a montagem da 

fita do slackline, além de trazer uma atividade inovadora, que despertasse o interesse dos alunos. 

A compra dos materiais se deu por iniciativa própria do professor de Educação Física titular 

da escola e, em seguida, foi realizado o planejamento de como seria a divisão das atividades 

relacionadas à prática desse esporte.  
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3. SLACKLINE NA ESCOLA: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 
 

A proposta pedagógica tem início a partir de leituras, exibição de vídeos e notícias sobre o 
slackline. Nesse momento, os alunos tomam conhecimento sobre como surgiu essa modalidade, 
que materiais se utiliza e as possibilidades de sua prática. Concomitantemente e em seguida a essa 
etapa, as aulas se desenvolvem com base em exercícios de aprendizagem e iniciação ao equilíbrio, 
através de materiais alternativos, como tijolos no chão, marcações no chão da escola, cones e jogos 
de equilíbrio.  

Neste sentido, Cássaro (2011); Poli et al (2012) relatam que os participantes iniciantes ou 
até mesmo quem já pratica, relaciona esta modalidade com o melhor desenvolvimento da 
concentração, o aprimoramento do equilíbrio tanto estático quanto dinâmico uma melhoria na 
respiração. Além dos benefícios fisiológicos envolvidos na prática do slackline, e por ser uma 
modalidade de baixo custo e que pode ser inserida em diversos contextos. Ambos discutem o 
slackline como possibilidade nas aulas de Educação Física, embasando com suas experiências o 
trabalho que por ser inovador no Estado do Rio Grande do Norte, sobretudo, no município de Pau 
dos Ferros/RN, já vem sendo desenvolvidos em outros contextos. 

Ao passo que os alunos começam a ter domínio do equilíbrio do corpo em diferentes 
superfícies e posições, é apresentado o slackline. Inicialmente mostra-se a composição dos 
materiais, discute-se sobre força e tensão da fita e é apresentado a forma de montagem do slackline 
no espaço da escola aproveitando de forma criativa o espaço oferecido e as árvores presentes.  

Melanie et al. (2013) apontam que diversos estudos foram realizados investigando o 
desenvolvimento do controle postural e do equilíbrio nas crianças durante a posição ereta, que tem 
menos estabilidade que os adultos. Essa valência é aprimorada de acordo com a idade e a 
experiência motora da criança. Concede-nos um olhar para o desenvolvimento e compreensão dos 
sujeitos, específico da escola, para a importância do controle postural. No entanto, reforçamos que 
nossa perspectiva não é desenvolver técnicas de movimentos nesse sentido, e sim, através do 
movimento os alunos sintam o corpo e o valorizem como um ser em constante construção. 

A configuração do sistema de equilíbrio do indivíduo no Slackline é dada pela combinação 
dos pontos de ancoragem da fita, dos pontos de apoio do indivíduo sobre a fita e do centro de 
massa, alinhados pela força da gravidade. Caso o centro de massa seja deslocado deste plano, o 
corpo será conduzido para longe de seu ponto de equilíbrio. Além disso, a elasticidade da fita solicita 
reconfigurações posturais constantes com o uso de braços e pernas para manter a estabilidade 
(HUBER e KLEINDL, 2010).  

Esta percepção bem abordada pelos autores, reforça a proposta dos alunos se auto 
perceberem e que movimentos “perfeitos” estereotipados podem não fazer sentido para o mesmo, 
motivando-os a se auto conhecerem e sobretudo, buscarem soluções para a os problemas 
encontrados referentes ao seu movimento que aí sim, será o adequado para si, a partir desta 
consciência. 

Montada a fita, agora os alunos se equilibram, literalmente, na fita, sempre com a ajuda do 
professor e até mesmo de outros alunos que propõem ajuda, auxiliando no equilíbrio em cima da 
fita. No decorrer das aulas, percebe-se o desenvolvimento do equilíbrio e postura dos alunos 
quando começam a ter domínio do corpo sobre a fita. Essa etapa do projeto ocorre em mais de um 
mês, durante todo o restante do projeto e continua durante outros momentos, quando os próprios 
alunos pedem para praticar o slackline. 

É importante citar o interesse significativo por parte dos alunos através desta nova 
possibilidade na Educação Física, até mesmo antes, nem conhecida pelos alunos, nos fez perceber 
uma pluralidade já compreendida das bibliografias, no entanto, externou a vivência em forma de 
feedback dos alunos. Em diálogos sobre o que acharam desta modalidade, muito se falava em 
discurso que reforçava a necessidade de permanência deste como abertura para novas 
experiências com outros conteúdos. 
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Nesse sentido, a reflexão retirada destas vivências, ampliou um olhar diversificado, plural, 

reflexivo e sobretudo crítico sobre o atual contexto da Educação Física escolar. Destarte, 
percebemos cada vez mais que, podemos ampliar este olhar e possibilitar novas vivências aos 
sujeitos como forma de democratizar a Educação Física no contexto escolar. 

A partir da prática do slackline, percebeu-se que o interesse dos alunos está diretamente 
relacionado à motivação de quem o pratica. Para Magill (1984) a motivação pode ser definida como 
as causas que afetam o início, a manutenção e a intensidade de comportamento. O comportamento 
humano é movido por necessidades, interesses e estímulos vindos do meio ambiente. Uma pessoa 
motivada a realizar certa atividade poderá ter mudanças na compreensão da aprendizagem e de 
seu desempenho nas habilidades motoras. Sendo, dessa forma, uma ótima alternativa para as aulas 
de Educação Física. Quando nos referimos ao impacto causado por esta atividade, o autor 
supracitado contribuem de forma emblemática o porque dos alunos externarem os aspectos 
motivacionais dos alunos, tendo em vista, novas possibilidades na escola e novos estímulos 
proporcionados por uma nova temática para aulas. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização da proposta pedagógica da oferta da modalidade do slackline na escola pode 

ser referenciada como sendo significativa no contexto descrito por diversos motivos, dentre eles, a 

ampliação do leque de conteúdos da Educação Física escolar através da oferta de esportes de 

aventura, a inserção do aluno em um conteúdo diferente dos esportes tidos como hegemônicos na 

escola, a oferta de uma modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço e adeptos e o melhor 

aproveitamento dos espaços físicos da escola, limitações estas que estão presentes em diversas 

outras escolas de todo o Brasil. 

Em relação ao desenvolvimento do conteúdo esportes de aventura na escola, considera-se 

que seja um fator de grande relevância pelo fato da ampliação das possibilidades da Educação 

Física escolar, bem como por ir além das práticas já consolidadas e hegemônicas, como o futebol, 

handebol, basquete, dentre outros. 

O slackline, como descrito e referenciado por diversos autores, é uma modalidade que vem 

ganhando cada vez mais espaço nas propostas de esporte e lazer, desta forma, ganhando cada 

vez mais adeptos, através de experiência própria, este fato pôde ser comprovado, no sentido de 

que a maioria dos alunos mostrou interesse por conhecer e por participar das atividades 

relacionadas a este conteúdo. 

Algo de grande importância também é citar o fato de melhor aproveitar os espaços 

disponíveis na escola. A realidade de muitas escolas no Brasil diz respeito à limitação na sua 

infraestrutura, principalmente se observados os espaços destinados para a Educação Física. Neste 

caso, entende-se que o professor, pode e deve lutar pela melhoria na infraestrutura do seu espaço 

de trabalho, mas não deve se acomodar por conta disto, mas sim, utilizar diferentes estratégias de 

melhor aproveitamento do espaço que tem. 

Por fim, espera-se que novos trabalhos sejam desenvolvidos nessa temática e que novas 

possibilidades possam ser observadas no desenvolvimento do conteúdo esportes de aventura, 

especialmente se tratando do slackline, já que nessa realidade pôde-se observar e entender a 

relevância desse conteúdo para a Educação Física escolar. 
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Resumo: No Brasil, os mecanismos, canais ou instrumentos de participação na gestão governamental tem 

sido decisórios sobre as ações do Estado desde a redemocratização dos anos 80. O presente estudo teve 

como objetivo investigar a presença dos órgãos de controle social na gestão das políticas de esporte e lazer 

no Estado do Rio Grande do Norte - RN. Trata-se de um estudo descritivo, do qual fizeram parte da amostra, 

gestores e/ou servidores responsáveis pelas ações de esporte e lazer, e que atuam nos 42 (quarenta e dois) 

municípios que compõem as regionais de esporte do referido Estado (14ª, 15ª e 17ª). No que diz respeito ao 

instrumento de coleta de dados, foi utilizado um roteiro de entrevistas semiestruturadas. Os resultados 

encontrados neste estudo mostram que apenas 02 (duas) cidades possuem Conselho Municipal de Esporte 

em funcionamento, 02 (duas) já realizaram conferência municipal de esporte, correspondendo nas duas 

situações 4,76% dos municípios pesquisados. Nenhuma cidade possui fundo municipal de esporte, nem 

desenvolveram fóruns para pensar as ações de política de esporte e lazer no âmbito de seus territórios 

urbanos ou rurais. As informações obtidas permitem-nos dizer que, na realidade estudada não há uma 

participação efetiva da sociedade nas construções dessas políticas, nem há incentivos ou interesse por parte 

dos gestores para implementação de uma gestão mais participativa e direta da população. 

Palavras-chave: Política pública; Esporte; Lazer; Controle Social. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas o estudo das políticas públicas tem ocupado um amplo espaço nas 

discussões acadêmicas, principalmente pelo seu caráter multidisciplinar e as implicações que 

trazem para a sociedade. As mesmas apresentam um processo dinâmico que envolve no contexto 

social as negociações, pressões, mobilizações, conflitos e as divergências de interesses. 

A descentralização das políticas públicas como mecanismo do controle social poderá ser 

compreendida a partir de um quadro histórico singular. Ao responder à mobilização da sociedade 

civil, a Constituição Federal de 1988 descentralizou a gestão das políticas públicas e sancionou a 

participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisão. A regulamentação das normas 

constitucionais propiciou inovações institucionais: conferências municipais, estaduais e nacionais 

temáticas e conselhos gestores de políticas públicas de caráter permanente correspondente. 

Outrossim, o que tem proporcionado essas mudanças é o regime democrático. Para Bobbio 

(2015, p. 27), tal regime, é um conjunto de regras de procedimentos para a formação de decisões 

coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados. O 

autor supracitado destaca que, trata-se da ocupação, pelas formas da democracia representativa, 

de espaços até agora dominados por organizações hierárquicas e burocráticas, nas quais estão 

presentes a “exigência e o exercício efetivo de uma sempre nova participação” (BOBBIO, 2015, 

p.54). 
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No Estado moderno, que é democrático manifestar-se a ideia de controle social, um dos 

mecanismos desse controle são os conselhos representativos. Esse instrumento de participação na 

gestão governamental tem sido decisórios sobre as ações do Estado desde a redemocratização 

dos anos 80. Nessa perspectiva, indagamos sobre quais os órgãos de controle social estão 

presentes na gestão das políticas de esporte e lazer nos municípios do Rio Grande do Norte - RN 

em 2016. 

Procurando responder a tal indagação, o presente artigo teve como objeto de estudo analisar 

quais os órgãos de controle social na gestão das políticas de esporte e lazer no Rio Grande do 

Norte. Para tanto, irá investigar a efetiva criação dos Conselhos Municipais de Esporte e Lazer; 

identificar a realização das conferências municipais de esporte e lazer e a criação do fundo 

municipal de esporte. 

Nessa perspectiva, o estudo emerge a um debate importante no campo das políticas 

públicas de esporte e lazer, principalmente, por considerar o atual contexto de necessidade do 

controle social. Refletir sobre os órgãos voltados para este controle, implica, portanto, pensar sobre 

a construção das políticas de esporte e lazer e dos mecanismos de uma democracia participativa.  

Trata-se de um estudo descritivo e analítico. Recorte de uma pesquisa sobre políticas 

públicas de esporte e lazer no semiárido potiguar. A amostra foi composta por gestores e/ou 

servidores responsáveis pelas ações voltadas ao esporte e lazer, pertencentes aos 42 municípios 

que compõem as regionais de esporte do Rio Grande do Norte (14ª, 15ª e 17ª) divididos de acordo 

com a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEEL) do RN (figura 01).  

  Para coleta das informações, foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada, aplicado 

via telefone (Entrevista Telefônica - ET), visando o baixo custo, a facilidade no acesso aos 

entrevistados e a possibilidade de um relativo anonimato. 

O estudo foi dividido em três momentos: Foi coletado dados secundários, tendo como fontes 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Atlas de Desenvolvimento Humano do 

Brasil. Logo em seguida, foi elaborado o roteiro de entrevista semiestruturada e aplicado via ET. No 

terceiro momento, realizou uma análise das informações coletadas, visando atender aos objetivos 

propostos. 
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Figura 01: Regionais de Esporte e do Lazer do RN 

 
Fonte: Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL). 

 

2. POLÍTICA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL 

 

As últimas décadas registraram o ressurgimento da importância do campo de conhecimento 

denominado políticas públicas, assim como das instituições, regras e modelos que regem sua 

decisão, elaboração, implementação e avaliação. Nesse sentido, não existem dúvidas sobre o 

crescimento da área de políticas públicas nas pesquisas acadêmicas realizadas. Não só a ciência 

política, mas várias áreas do conhecimento vêm ampliando seus estudos nas últimas décadas, 

destacando-se como campo de investigação que mais ganhou espaço e importância dentro das 

ciências políticas e administrativas (SOUZA, 2003; FREY, 2009,). 

A política pública muitas vezes é apenas a parte mais visível de todo um processo 

desenvolvido num espaço social específico que comporta disputas, relações, alianças, decisões 

estratégicas e também não planejadas. Em suma, escrever sobre políticas públicas de esporte e 

lazer requer mapear o espaço social onde esta é produzida, avançar no entendimento das relações 

entre os agentes, até finalmente compreender quais as ações que foram efetivadas, aquelas que 

foram preteridas, as que obtiveram êxito e ainda as que não passaram de propostas (SOUZA, 2006; 

STAREPRAVO & MARCHI JÚNIOR, 2011). 

Segundo Azevedo (2004, p. 15) a participação nas tomadas de decisões políticas pode ser 

restrita ou ampliada. A participação restrita é aquela que acontece por meios não instituídos, 

caracterizando-se pelo movimento da comunidade diretamente beneficiada no projeto político 

específico, ou no programa de base local. Para o mesmo autor a participação ampliada ocorre por 

meio instituídos, representando a capacidade dos grupos organizados de influenciar, direta ou 

indiretamente, nas maiores prioridades do município e diretrizes das políticas, seja na formulação, 

reestruturação ou implementação de seus programas ou projetos. 

Partindo do entendimento que política pública é uma forma de o Estado se relacionar com a 

sociedade, essa relação pode ocorrer de diversas formas, tais como: 1) os representantes do 
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Estado, os políticos decidem sozinhos quais ações públicas devem ser implementadas; 2) os 

políticos buscam dialogar constantemente com a população quais políticas devem ser implantadas. 

Mesmo que nos dois casos a política implementada foque um problema social, melhore a vida das 

pessoas, como o Estado se aproximou mais da população no segundo caso, é provável que as 

ações implementadas acolham mais os anseios da população, em outras palavras, se aproxima 

mais do interesse coletivo. Aqui o Estado se aproxima da sociedade através das instituições 

organizadas, esses grupos se configuram como sindicatos, associações de bairro, trabalhadores, 

representantes estudantis, organizações não governamentais, entre outros. Com isso, a população 

atua dentro desses grupos defendendo seus interesses. Quando isso ocorre vem caracterizar uma 

gestão participativa, da qual a sociedade civil organizada participa, discute, debate, sugere, constrói, 

junto com o Estado as políticas públicas de interesse da coletividade.  

As ações governamentais direcionadas para determinada demanda são chamadas de 

políticas públicas setoriais. Políticas setoriais de esporte e lazer são importantes porque estas são 

consideradas direitos sociais postos de forma legal na Constituição de 1988. 

Assim sendo, nas políticas setoriais de esporte e lazer foram instituídas as Conferências 

Nacionais de Esporte (CNE), e na sua segunda edição em 2006, normatizada pelo decreto 

presidencial de 21 de janeiro de 2004 e regulamentada pela Portaria nº 133 de 20 de outubro de 

2005. Com o tema “Construindo o Sistema Nacional de Esporte e Lazer”, teve os seguintes eixos 

temáticos: organização, agentes e competências; recursos humanos e formação, gestão e controle 

social, financiamento (BRASIL, 2007, p. 11). 

Nessa Conferência foi consolidado o Sistema Nacional do Esporte e Lazer (SNEL), que tem 

por princípio a gestão democrática da esfera pública, objetivando o exercício pleno da cidadania, 

por meio da participação e da inclusão social, valorizando a transparência na gestão dos recursos 

públicos (BRASIL, 2007, p. 19). É oportuno lembrar que nessa Conferência, um dos objetivos foi a 

consolidação do espaço de diálogo entre o Estado e a sociedade através de ampla mobilização, 

articulação e participação popular.  E um dos mecanismos é a criação dos conselhos municipais do 

esporte. Tendo em vista a importância dos conselhos no controle, nas tomadas de decisões e na 

participação popular Teixeira (2004) afirma que: 

 

Os conselhos são, em sentido geral, órgãos coletivos e a sociedade, de tomada de 

decisões, agrupamentos de pessoas que deliberam sobre algum negócio. 

Apareceram nas sociedades organizadas desde a Antiguidade e existem hoje, com 

denominações e formas de organização diversas, em diferentes áreas da atividade 

humana. Seu sentido pode ser buscado na etimologia greco-latina do vocábulo. Em 

grego refere à “ação de deliberar”, ‘cuidar’, ‘cogitar’, ‘refletir’, ‘exortar’. Em latim, traz 

a ideia de ‘ajuntamento de convocados’, o que supõe participação em decisões 

precedidas de análises, de debates (TEIXEIRA, 2004, p. 15). 

 

Segundo Azevedo (2004, p. 21), os anos 1990, sob o ponto de vista dos canais de 

participação social na gestão pública foram marcados pela institucionalização dos conselhos 

municipais. Na verdade, a participação da sociedade na formulação e gestão de políticas públicas 

começa a ser legitimada institucionalmente pós Constituição Federal de 1988. 

Toma-se como pressuposto a ideia de que os conselhos, na função de intermediação entre 

o Estado e a sociedade, traduzem ideais e concepções mais amplas de educação e de sociedade 

que, em cada momento histórico, influenciam a dinâmica das políticas educacionais em pauta 
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(TEIXEIRA, 2004, p. 692). Na atualidade, a constituição de conselhos tem sido percebida como a 

abertura de espaços públicos, de participação da sociedade civil, caracterizando a ampliação do 

processo de democratização da sociedade. Como explica Bobbio (1986, p. 54), trata-se da 

ocupação, pelas formas da democracia representativa, de espaços até agora dominados por 

organizações hierárquicas e burocráticas, nas quais estão presentes a “exigência e o exercício 

efetivo de uma sempre nova participação”.  

É inútil dizer que o controle público do poder é ainda mais necessário numa época como a 

nossa, na qual aumentaram enormemente e são praticamente ilimitados os instrumentos técnicos 

de que dispõem os detentores do poder para conhecer capilarmente tudo o que fazem os cidadãos 

(BOBBIO, 2015, p. 27). 

Entendemos que o processo necessário ao alargamento da democratização, nos evidencia 

ainda mais a necessidade de criarmos imediatamente os Conselhos Municipais de Esporte e Lazer, 

sob o risco de perdermos cada vez mais a representatividade no interior da sociedade. 

Compreendemos também, que a democracia somente se fortalece com a participação dos cidadãos 

e com o controle dos mesmos sobre as ações políticas. Desta maneira a incorporação do esporte 

e lazer com direito do cidadão depende da participação da sociedade nas ações públicas 

(STAREPRAVO, 2007, p. 7). 

 Toda esta complexidade inerente ao campo político faz com que se acentue a distância 

entre os politicamente ativos e os politicamente passivos. Por um lado, há a impressão de os que 

já tem sua posição no campo político não tem interesse em ampliar a participação dos não-iniciados. 

Por outro, os politicamente passivos não detêm o capital econômico e cultural necessário para 

adentrar o campo político. Com isso mantém-se uma estrutura inflexível, aparentemente difícil de 

ser alterada. Porém, existem algumas tentativas no contexto mundial de participação popular.  

No âmbito do esporte e do lazer podemos citar a criação de Conselhos Municipais e 

Estaduais de Esporte e Lazer, órgãos consultivos ou deliberativos que podem fornecer meios de 

acesso de agentes não pertencentes ao grupo dos politicamente ativos aos processos de decisão 

política (STAREPRAVO, 2007, p. 7). 

Entende-se por regime democrático primariamente como um conjunto de regras de 

procedimentos para a formação de decisões coletivas, em que esta prevista e facilitada a 

participação mais ampla possível dos interessados (BOBBIO, 2015, p. 27). 

Como explica Bobbio (2015, p. 71), democracia direta é a forma literalmente da participação 

de todos os cidadãos em todas as decisões a eles pertinentes. Essa forma de democracia na 

sociedade moderna na qual a complexidade se aprofunda é algo materialmente impossível. Outra 

forma de ocupação de democracia é a representativa, pela qual os cidadãos escolhem por meio de 

voto direto os seus representantes. 

Bobbio (2015, p. 152), citando Tocqueville fala sobre a importância da relação do indivíduo 

com o outro dentro do sistema democrático: Nas sociedades aristocráticas, os homens não 

precisam unir-se para agir, porque já estão solidamente mantidos juntos. [...] Nas democracias, pelo 

contrário, todos os cidadãos são independentes e ineficazes, quase nada podem sozinhos e 

nenhum deles seria capaz de obrigar seus semelhantes a lhe emprestar sua cooperação. Se não 

aprendem a se ajudar livremente, caem todos na impotência. 

Baseado no censo demográfico do IBGE (2010), a população dos municípios pesquisados 

é de 223.347 habitantes, onde a média da população urbana é de 63.58% e a rural de 36.42%. 

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, todas as cidades que fazem parte da 
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pesquisa estão abaixo da média do Rio Grande do Norte e do Brasil, como demonstra a (tabela 1). 

O município de Pau dos Ferros apresenta maior IDHM (0,678), mesmo assim, ainda está abaixo do 

IDHM do RN e do Brasil; o menor IDHM (0,530) encontra-se no município de João Dias. No que diz 

respeito somente ao item educação do IDH o município que se destaca é Rafael Godeiro (0,607) 

ficando acima da média do RN. 

 

Tabela 01: Média do IDHM 

LUGAR 
IDHM(2010) 

 

IDHM(2010) 

Renda 

IDHM(2010) 

Longevidade 

IDHM(2010) 

Educação 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

RN 0,684 0,678 0,792 0,597 

Média dos municípios 

pesquisados 
0,610 0,572 0,764 0,521 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil. 

 

No que diz respeito ao perfil dos gestores, pode dizer quanto à formação que 54,84% (n=17) 

possui ensino médio completo, 12,90% tem formação em educação física e 32,26% (n=4) possui 

formação superior em outros cursos. Desses, a formação em pedagogia é a que prevalece com 

60% (n=6), logo em seguida aparecem os cursos de administração com 20% (n=2), geografia e 

engenharia civil com 10% (n=1). 

 

Tabela 02: Gestão e controle social 

Gestão e Controle Social Sim (%) Não (%) 

Secretaria de Esporte e Lazer 
17 (40,48%) 

25 

(59,52%) 

Conselho Municipal de Esporte 
02 (4,76%) 

40 

(95,24%) 

Conferência Municipal de Esporte 
02 (4,76%) 

40 

(95,24%) 

Fundo de Esporte 00 42 (100%) 

Fórum Municipal de Esporte e Lazer 00 42 (100%) 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa 

 

No que diz respeito a gestão e controle social, pode-se verificar os dados expostos na 

(tabela 02). Logo, observamos que há uma contradição no que diz respeito à participação dos 

municípios pesquisados, uma vez que somente 4,76% (n=2) municípios já realizaram Conferência 

Municipal de Esporte e Lazer; 4,76% (n=2) possui Conselhos Municipais de Esporte, nenhum 

município tem fundo municipal de esporte e como também não possui Fóruns que discutam o 

esporte e o lazer.   

Com base no documento final da II Conferência Nacional de Esporte e Lazer, a mesma foi 

marcada pela ampla participação social, dos mais diversos setores da sociedade brasileira, e pelos 

debates das bases para a reconstrução do Sistema Nacional do Esporte e Lazer (BRASIL, 2007, p. 

15).  

Nas propostas aprovadas na plenária final da referida Conferência, no que diz respeito a 

gestão e controle social, no ponto um (01) diz que o Sistema Nacional de Esporte e Lazer tem por 

princípio a gestão democrática da esfera pública, objetivando o exercício pleno da cidadania, por 
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meio da participação e da inclusão social (BRASIL, 2007, p. 27). Ainda no referido documento, a 

redação expressa que as gestões se dão por meio de Conselhos, Conferências, Fóruns e Câmaras 

Setoriais, entre outros, garantindo assim a participação popular.  

De acordo com Sterapravo (2007), em estudo realizado no estado do Paraná, dos municípios 

pesquisados constatou-se que nenhum possui Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Para o autor, 

ainda, não há iniciativas a fim de garantir uma maior participação popular. Pelo contrário, em alguns 

casos os mecanismos de participação popular são interpretados como ferramentas políticas que 

podem ser utilizadas contra os agentes políticos consolidados no poder. 

Podemos verificar no estudo que os resultados mostram que não existem órgãos de controle 

social nos municípios pesquisados. Percebe-se que tal ferramenta democrática e de participação 

direta não é disponibilizada á população. Pressupomos que o distanciamento da participação da 

sociedade, encontra-se ainda refém da boa vontade do gestor desportivo, seja por negligência 

deste, ou pela falta de conhecimento, visto que, a maioria dos gestores pesquisados não possui 

formação adequada. Outro pressuposto é a falta de conhecimento da comunidade esportiva acerca 

dos instrumentos da gestão participativa. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notória a legalidade da participação popular no que tange o esporte e ao lazer no Brasil, 

tendo em vista, as prerrogativas do ponto de vista legal seja, através da Constituição Federal de 

1988, seja através, do Sistema Nacional de Esporte.  

Porém, ressalta-se a importância da conscientização e apropriação da população em geral, 

no que diz respeito à compreensão do esporte e lazer enquanto direitos sociais, sugerindo-se 

mobilizar gestores para a criação dos Conselhos Municipais de Esporte e Lazer, realizar 

Conferências Municipais de Esporte e conscientizar a comunidade esportiva quanto ao controle 

social nas políticas públicas. 

Essa realidade é preocupante, pois dificulta o desenvolvimento de reflexões acerca das 

políticas de esporte e lazer nos municípios, além de potencializar os poderes da gestão nas 

decisões que abordem essa temática. Por isso, tais fatores precisam ser estudados com maior 

profundidade, investigados e discutidos nos municípios do RN.  
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Resumo: O presente artigo analisou como os agentes de saúde do município de Alexandria - RN veem o 

planejamento em saúde do homem na estratégia de saúde da família, partindo do pressuposto de que estes 

são profissionais que promovem a saúde, e que suas ações são emanadas a partir das secretarias de saúde. 

O objetivo foi de compreender como se dão as atividades de prevenção e promoção a saúde masculina 

desenvolvida no município, em campanhas, por exemplo, como o novembro azul - voltada para a saúde 

masculina. O estudo de natureza descritiva e de foro qualitativo se pautou: na realização de entrevistas com 

agentes em busca de conhecer como agem e qual seu entendimento sobre o planejamento em saúde no 

município e na análise dos dados com base na técnica da análise do discurso. Os resultados conduziram à 

compreensão de que o conhecimento dos agentes de saúde são muito limitados, no que concerne à temática 

em questão e que eles se dão predominantemente através da prática, sobretudo por não terem apoio, 

trabalhar de forma fragmentada ou isolada. 

Palavras-chave: Saúde do homem; planejamento em saúde; agentes comunitários de saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Estudos revelam que os homens morrem muito mais cedo que as mulheres segundo Gomes 

(2008), Medrado (2011). Independente da causalidade, da idade, bem como de causas externas, 

entre outros fatores. Razão pela qual, existe uma alta taxa de mortalidade masculina, ocasionada 

pela baixa procura pelos homens, dos serviços de saúde.  

Há, sem dúvida, influências a serem contabilizadas e os fatores culturais e as questões de 

gênero são alguns deles. Percebe-se, contudo, que esse bloqueio, ainda que inconsciente ao 

atendimento de saúde pode vir a prejudicar aspectos como a prevenção, pois, com o pressuposto 

masculino de força e virilidade, doenças não o acometem, tampouco, o abatem. Caso contrário, sua 

postura estaria associada à fraqueza ou feminilidade. 

Com isso, na sua maioria, os homens buscam os serviços de saúde na presença de alguma 

doença instalada ou dor que prejudique seu desempenho em alguma atividade no trabalho, ao 

tempo em que procuram obter medicamentos ou analgesia, de modo que ignoram as consultas de 

caráter preventivo e valorizam as ações curativas.  

Neste processo, custa à este mesmo homem, compreender que a valorização e as 

informações pertinentes a sua saúde passam pela promoção da mesma, através de políticas 

públicas e campanhas de conscientização sobre as doenças que afetam o gênero masculino e estas 

fortalecem subsídios tanto na busca de trazer a cura como minar determinadas barreiras sobre 

doenças, especialmente o câncer de próstata.  
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Dessa forma, as ações curativas e informativas trazida pelas políticas e efetivadas pelas 

secretarias de saúde, com a ação conjunta das equipes de saúde,  são de suma importância para 

que haja uma reflexão da necessidade de uma reestruturação da relação entre homens e serviços 

de saúde, no sentido de promover qualidade de vida da população masculina. 

Diante disso o objetivo do trabalho foi analisar o planejamento em saúde masculina no 

município de Alexandria- RN e como os agentes comunitários de saúde veem esse planejamento, 

bem como estes atuam e orientam os serviços de saúde, no sentido da promoção, proteção e 

prevenção da saúde masculina, sobretudo na campanha novembro azul, por esta ser uma 

campanha nacional de grande visibilidade, e sendo a única campanha voltada para o público 

masculino no município. Diante disso, considera-se que todas essas ações são permeadas pela 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) que é alinhada à Política 

Nacional da Atenção Básica (PNAB) e associada à Estratégia de Saúde da Família (ESF), que 

fomentam as práticas do cuidado em saúde do usuário com intuito de fortalecer  as ações e 

estratégias de serviços em da saúde.   

Diante disso o presente artigo justifica-se pela importância de se discutir a saúde do homem 

e as políticas de atenção à saúde da população, e como os profissionais da saúde, principalmente 

os agentes de saúde entendem, acerca do planejamento em saúde e como esses são 

implementados pelos mesmos, no que tange a campanha novembro azul, que é uma campanha de 

conscientização sobre o câncer de próstata de grande visibilidade no cenário nacional.  

Desse modo, pretende fomentar a discussão acerca das estratégias de planejamento e 

gestão que melhor se ajustam à implementação de serviços que respeitem às singularidades, 

diversidades culturais e de gênero. O estudo será orientado pela perspectiva da análise do discurso, 

pois estes são moldados e constituídos na prática social e as vozes dos sujeitos são de suma 

importância para entendermos a dialética da linguagem e sociedade.  Diante da problemática 

discutida o estudo teve como objetivo: analisar a situação do planejamento, voltada para a saúde 

do homem bem como as ações, interpretações e compreensões dos agentes comunitários de 

saúde. 

 

2. A SAÚDE DO HOMEM E OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

No Brasil, as Políticas Públicas voltadas para a saúde do homem não são recentes. Desde 

os anos 1990 há um enfoque sistematizado sobre a saúde masculina centrada na categoria de 

gênero. O homem de maneira progressiva vem sendo pensado e reconhecido como uma população 

com necessidades especificas pelo sistema de saúde, onde a masculinidade deve ser pensada 

como um construto social e o referencial de gênero, é levado em consideração. O homem embuido 

de práticas culturais, acaba se afastando ou não procurando os postos de saúde para determinado 

tratamento em virtude de uma visão falocêntrica que o determina como provedor e protetor, 

distanciando-o ou não permitindo que dedique cuidado em virtude de uma visão em que a doença 

não o atinge. Autores como Gomes (2008, p. 53) apontam que um dos fatores preponderantes para 

o pouco cuidado de si nos homens está relacionado ao fato de que “ a ideia de cuidados está muito 

associada ao âmbito feminino”. 

Com a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) no Brasil, as ações e políticas de 

saúde eram voltadas, primordialmente, para as mulheres e crianças – salientando a relação de mãe 

com o filho, ao passo que negligenciava os anseios masculinos.  
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A assistência à saúde durante os anos 1990 ocorreu visando apenas a saúde materno-

infantil, além do início de práticas voltadas para a saúde da mulher. Posteriormente, o aumento dos 

casos de doenças infectocontagiosas transmissíveis sexualmente permitiu que os serviços de 

saúde tivessem o homem como seu público-alvo, despertando a necessidade de realizar exames e 

consultas que proporcionassem a prevenção dessas doenças e o sensibilizassem acerca da prática 

sexual e suas consequências.  

Ao considerar que os problemas relacionados com a saúde têm despertado interesse nos 

órgãos governamentais, levando à reorganização das ações assistenciais com vistas à melhoria 

das condições de saúde da população, percebe-se a importância de ações em saúde que facilitem 

a entrada do homem nos serviços, contribuindo para a promoção da saúde e prevenção de agravos. 

A implantação de uma política de saúde voltada para o homem vai ao encontro de um anseio da 

sociedade ao reconhecer que agravos e doenças da população masculina constituem problemas 

de saúde pública.  

Assim, o Ministério da Saúde implantou no ano de 2008 a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH), revelando que os homens entram nos serviços de saúde 

especializados, sendo indispensável criar mecanismos de fortalecimento e qualificação da atenção 

primária, não favorecendo somente a recuperação, mas sim a promoção da saúde e prevenção de 

agravos. Diante disso essa política nacional tem como princípios:  

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem objetiva orientar as 

ações e serviços de saúde para a população masculina, com integralidade e 

equidade, primando pela humanização da atenção. A presente Política enfatiza a 

necessidade de mudanças de paradigmas no que concerne à percepção da 

população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua 

família. Considera essencial que, além dos aspectos educacionais, entre outras 

ações, os serviços públicos de saúde sejam organizados de modo a acolher e fazer 

com que o homem sinta-se integrado. (PNAISH, 2009, p. 47) 

 
Dessa forma, podemos perceber que essa política nacional corrobora  que o homem tem 

pouco cuidado com sua saúde, e que é necessário que haja mudanças de paradigma com relação 

a percepção desse sujeito sobre o cuidado de si, disso  objetiva a promoção de ações de saúde 

que contribuam significativamente para a realidade singular masculina nos seus múltiplos contextos, 

sejam eles políticos, socioculturais ou econômicos, respeitando os distintos níveis de 

desenvolvimento de organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão, possibilitando a 

diminuição de problemas de saúde, especialmente os de mortalidade por causas preveniveis e 

evitáveis, melhorando as condições de saúde dessa população.  

Também objetiva valorizar as condições de vida dos indivíduos através da educação é 

considerado elemento preponderante para que o homem de uma maneira geral se sinta acolhido e 

conhecedor de tais problemas de saúde e procure a assistência medica para solucionar 

enfermidades. Dessa forma, é necessário que haja um olhar para uma assistência pautada na 

promoção da saúde e prevenção da doença. A PNAISH abrange os homens em faixa etária de 25 

a 59 anos de idade, tendo como eixos norteadores a violência, morbimortalidade e a saúde sexual 

e reprodutiva. 

A PNAISH busca fortalecer a promoção da saúde e a prevenção de agravos através de 

ações que sejam pensadas junto com os profissionais da atenção primária, em destaque os da ESF, 
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pois essa se mostra de forma mais eficiente para acolher o homem. Além de promover no âmbito 

de suas competências a articulação intersetorial, apresentando, junto à comunidade e demais 

entidades civis, propostas para uma atenção à saúde do homem com qualidade e efetividade.  

Diante disso é necessário que haja novas estratégias voltadas para uma formulação de uma 

política pública integral para o homem e os cuidados em saúde.1 

 Uma política de saúde para os homens não deve gerar ameaças aos direitos das 

mulheres; 

 Cuidar da saúde não é apenas tratar das doenças; 

 A atenção a saúde masculina deve ser integral; 

 Informação é a base de qualquer política pública; 

 Os homens não são iguais; 

 É preciso ir onde os homens estão. 

Tais pautas são importantes pois elas dão ênfase há um política pública de atenção a saúde 

do homem em que as questões de gênero devem ser respeitadas e a saúde masculina deve ser 

integral, porém, o trato não é igual, pois considera fatores como população, idade e principalmente 

as diversidades socioculturais que determinados sujeitos se encontram. Para que isso seja 

necessário, é preciso um planejamento, um orquestração dos sujeitos envolvidos e das equipes de 

saúde onde há ESF.  Importa afirmar que por planejamento entende-se que: 

 

É um termo largamente utilizado no cotidiano da política e da administração, tanto 

na esfera pública quanto na esfera privada. Por planejamento entende-se um 

processo de racionalização das ações humanas que consiste em definir 

proposições e construir a sua viabilidade, com vistas à solução de problemas e 

atendimento de necessidades individuais e coletivas. Pode-se afirmar que o ato de 

planejar consiste em desenhar, executar e acompanhar um conjunto de propostas 

de ação com vistas à intervenção sobre um determinado recorte da realidade. 

(TEIXEIRA, 2010, p.17) 

 

Dessa forma, planejamento consiste numa pratica não só da gestão mas também um 

conceito recorrente de toda e qualquer política pública, pois ele emerge de uma problemática e de 

um processo sistematizado com o intuito de intervir e agir de maneira eficaz, sendo assim, o 

PNAISH, é política com o intuito de “promover ações de saúde que contribuam significativamente 

para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e 

político-econômicos” ( PNAISH, 2009, p.8). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo se configura de natureza descritiva e exploratória com teor qualitativo, 

em cuja perspectiva teórica se pauta na análise do discurso. Ele foi desenvolvido com os agentes 

comunitários do município de Alexandria – RN do interior do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Participaram 06(seis) profissionais da saúde. No que diz respeito à quantidade de entrevistados, 

ressalta-se que por tratar-se de um estudo qualitativo, valorizou-se o conteúdo expresso e não o 

volume de entrevistas.  

Dessa forma, adota-se como critério, estabelecer o total de participantes no estudo a partir 

da repetição dos termos chave. A entrevista foi realizada com o intuito de analisar nas falas dos 
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agentes de saúde, questões acerca do planejamento em saúde do homem, para compreender se 

há no município, uma política voltada para esse aspecto especifico, bem como da assistência à 

saúde do homem diante da perspectiva de implantação da PNAISH, de modo a adequar a 

abordagem dos diferentes grupos de entrevistados, a fim de que todos os sujeitos tivessem o 

completo entendimento do que fora questionado. 

 

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Percebe-se que os profissionais de saúde não consideram as necessidades de saúde do 

homem a partir da singularidade, das especificidades masculinas e das suas relações sociais, as 

quais no âmbito da atenção primária, podem ser trabalhadas mais eficientemente.  

Para que haja uma efetivação de ações dirigidas ao público masculino na atenção primária, 

inicialmente é necessário identificar quais as necessidades dos sujeitos frente ao serviço, uma vez 

que o reconhecimento destas, permite a organização de atividades e práticas de saúde.  

Este reconhecimento ocorre a partir da procura de cuidados pelos usuários. No contexto dos 

espaços de saúde, percebe-se que são poucas as conquistas do acesso masculino aos serviços de 

saúde, refletindo a falta de conhecimento e experiência dos profissionais, impedindo que sejam 

realizados programas e práticas de saúde dirigidas especificamente para o homem, no que tange à 

campanhas como o novembro azul.  

Na maioria dos serviços de saúde, as ações ofertadas ao homem têm sido pautadas na 

utilização de atividades pontuais, como o do Exame do Antígeno Prostático (PSA), pois ele objetiva 

auxiliar no diagnóstico do câncer de próstata a partir da coleta de sangue do homem. Vale ressaltar 

que o câncer de próstata é reconhecido como um caso de saúde pública, tamanha a sua magnitude 

no quadro de morbimortalidade masculina, sendo indispensável sua prevenção e controle. 

Todas as ações de caráter interventivo são capazes de evitar o surgimento de doenças 

específicas, reduzindo sua incidência e prevalência na população. Assim, emerge a necessidade 

de buscar subsídios com vistas a garantir capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da ESF, 

como também a realização de atividades de educação em saúde que permitam ao homem entender 

suas necessidades de saúde e inserir-se nesses espaços. 

Alguns sujeitos do estudo citam o teste do PSA como uma porta de entrada para que o 

homem, possa dar o primeiro passo para a procura de um tratamento de fato, como afirma a agente 

comunitária. 

 

ACS 1. É difícil tratar dessa questão com o homem, ele é fechado demais sabe e também por eu 

ser mulher, mas como os conheço bem falo da importância, e como sei que ele vai se assustar, eu 

digo que não faz primeiro o exame de toque e sim o de sangue se haver alterações já se alerta pra 

ele procurar fazer... 

ACS 5. O paciente da minha área no ano passado disse logo que não era homem pra ninguém da 

dedada não, não tinha dado quando era criança depois de adultos também não ia passar por essa 

vergonha não, ele era um homem bem ignorante mesmo. Daí nem mais insisti... só são apenas nos 

mesmos em fazer esse trabalho... 

 

Quando o agente comunitário de saúde (ACS), o ACS 5. Afirmou que era apenas eles 

mesmos que faziam a campanha de conscientização e que a secretaria de saúde não tinha a 
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contrapartida de promover a saúde do homem, corrobora com o descrito pelos agentes comunitários 

de saúde ACS 1 e ACS 3.  

 

ACS 1. Trabalhamos de forma aleatória mesma, eu vejo que aquela família tem caso de câncer eu 

logo procuro informar, há única ajuda é o posto de saúde que fica bem arrumadinho na campanha 

contra o câncer masculino de próstata. 

ACS 5. Rapaz dinheiro tem o que falta é má vontade... só enfeitam o posto de saúde... 

ACS 3. Eu já fiz várias visitas e sempre indico o exame PSA, daí dando alterações eu comunico a 

família e ao paciente mesmo. 

 

Sobre o planejamento em saúde para com a população masculina, os ACS, se mostraram 

não ser conhecedores da política nacional de atenção integral à saúde do homem, bem como 

retificam que haja para uma oferta melhor dos serviços, sendo necessário que exista planejamento 

e que as equipes como um todo, não trabalhem de forma isolada. 

 

ACS 1. As coisas não andam como é pra ser porque a enfermeira da minha equipe é intrigada com 

a médica, a técnica com a enfermeira, e assim vai, vão empurrando com a barriga... a secretaria 

sabe dessa fragmentação... 

ACS 3. Se a equipe trabalhasse de forma coesa daria certo muita coisa, inclusive as ações voltadas 

para a uma ação de promoção em saúde do homem. 

ACS 4. Não há planejamento porque todas as ações são posta por nós mesmos, porque se for 

depender da secretaria ou da equipe de uma forma geral, as coisas não funcionam, não dão certo 

é preciso que todos se unam. 

 

A fragmentação do trabalho em saúde é apontada pelos agentes comunitários de saúde, 

como o principal responsável pela ineficiência de uma ação numa determinada política, essa 

presença marcante se dá em várias situações diversas no serviço em saúde, como aponta Gomes 

et al (2005), onde: 

 

A relevância de pensar a fragmentação deve-se ao fato de ela se imiscuir e se fazer 

presente nas diversas situações do serviço de saúde, tanto nos seus aspectos 

estruturais, como nas relações de poder que engendram as práticas hegemônicas. 

(GOMES; PINHEIRO; GUIZARDI, 2005, p.105) 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES  

 

Esses aspectos estruturais são relevantes para que compreendamos as relações e as 

ações desses profissionais, e tais ações na sua maioria não segue uma cadeia hierárquica no 

sentido das ações serem emanadas de cima pra baixo, ou seja, ações voltadas para a saúde do 

homem serem seguidas por um roteiro estabelecido pelas secretarias e sim de uma ação individual, 

que muitas das vezes se torna fragmentaria pela falta de ordenamento conjunto dos agentes de 

saúde e da equipe de saúde, bem como pela ineficiência das ações em saúde de um planejamento 

especifico. 
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A abordagem metodológica reflete o primeiro grande desafio em tratar o objeto de 

estudos no Programa de Pós Graduação, pensado a partir de uma ótica bastante particular – a 

atuação dos agentes de saúde. O que terminou por apontar que o desafio ainda se mantem.  

Tal como expresso anteriormente quanto ao descompasso entre o estabelecido pelos 

organismos governamentais e o ideário de uma Política de Saúde do Homem de forma consistente 

e perene, pode ser o melhor ou o único dispositivo a ser acionado para que a divisão presente no 

título e demarcada pelos argumentos, se extinga. Urge fortalecer e empoderar a divisão de Políticas 

Públicas para um olhar atento à Saúde do Homem em que o planejamento e o reconhecimento das 

condições culturais estejam na pauta do dia.  
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43. SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA 
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Resumo: As discussões sobre o racismo e contra o preconceito vivenciado pela população negra vêm 

ganhando grandes proporções em diversos espaços sociais, decorrentes das discrepâncias existentes entre 

raças, etnia e distribuição de serviços, discussões acerca da problemática racial, privilegiado as noções de 

mestiçagem e democracia racial que constituíram, historicamente, a singularidade do Brasil. O presente 

estudo trata-se de uma pesquisa de levantamento bibliográfico, tendo por objetivo geral compreender a 

assistência à saúde ofertada a população negra, discussão que será orientada pelos seguintes objetivos 

específicos: Compreender a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN); discorrer 

acerca das influências raciais no atendimento e na efetivação dessas politicas; mudanças ocorrentes nos 

serviços de saúde com a PNSIPN. Essa política define os princípios, a marca, os objetivos, as diretrizes, as 

estratégias e as responsabilidades da gestão voltada para a melhoria das condições de saúde da população 

negra. Promover as desigualdades nas instituições referentes à prestação de serviços caracteriza o racismo 

institucional, que do ponto de vista racial promove diferenças nos benefícios e oportunidades, detectando 

assim um processo de discriminação, podendo resultar em atitudes negligentes, levando a um determinado 

grupo de indivíduos desvantagem no atendimento ao serviço de saúde. Apesar das lutas e dos movimentos 

sociais que resultaram na criação da PNSIPN, para proporcionar a adesão da população negra aos serviços 

ofertados e para com isso mostrar as iniquidades ainda existentes com relação a essa população, ela tem 

encontrado muitos impasses que dificultam a sua efetivação na realidade dos serviços. 

Palavras-chave: Equidade; Saúde da População Negra; Racismo; Atenção Primária; Iniquidade Social.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

As discussões sobre o racismo e contra o preconceito vivenciado pela população negra vêm 

ganhando grandes proporções em diversos espaços sociais, decorrentes das discrepâncias 

existentes entre raças, etnias e distribuição de serviços, discussões acerca da problemática racial, 

privilegiando as noções de mestiçagem e democracia racial que constituíram, historicamente, a 

singularidade do Brasil (FRY et al, 2007). 

O direito a saúde garantido pela constituição é uma condição essencial para o exercício 

pleno da cidadania, eixo estratégico que contribui para a superação do racismo e o fortalecimento 

da democracia. Considerando, assim, as dificuldades e as desigualdades étnico-racial, o Conselho 

Nacional de Saúde aprovou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (BRASIL, 

2010). 
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Para a construção dessa política houve a participação direta de diversos atores e 

movimentos diversos, com o envolvimento do movimento de mulheres negras, permitindo iniciar no 

país um movimento político-ideológico, onde revelou o racismo persistente e enraizado na 

sociedade (BATISTA; WERNECK; LOPES, 2012). 

A Política Nacional de Saúde Integral da população Negra (PNSIPN) aborda em suas 

diretrizes, os objetivos e as estratégias na perspectiva de melhoria das condições de saúde da 

população negra. Nesse contexto são abordadas as ações de cuidado, atenção, prevenção de 

doenças entre outros diversos segmentos ditos essenciais para a qualidade de vida desse grupo, 

buscando a promoção da equidade em saúde da população negra (BRASIL, 2013). 

Na perspectiva de saúde no que compete ao SUS, implica a existência de uma visão integral 

e universal, incluindo nisso as necessidades especificas de cada grupo, sexo, raça, etnia, 

promovendo a equidade na atenção, considerado assim suas especificidades (BATISTA; 

MONTEIRO, 2010). 

O SUS traz em seus princípios a equidade como garantia no atendimento aos indivíduos de 

acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer 

menos cuidados. Busca-se, com esse princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida e 

saúde e as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas 

diferenciações sociais e deve atender as diversidades. Nessa perspectiva, a iniquidade corresponde 

a não concretização desse princípio, omitindo assim um direito garantido pela instituição indo de 

encontro com a perspectiva de ação proposta pelo SUS (SILVA; PAIM, 2010). 

Para o enfretamento das iniquidades existentes, o SUS desenvolveu diversos indicadores 

imprescindíveis para o planejamento e gestão da saúde, oferecendo dados confiáveis para a 

tomada de decisão e gestão baseada em evidências. Esses indicadores e a inserção do quesito cor 

nos mesmos, deixa visível às desigualdades entre brancos e negros, consequentemente, o quanto 

o racismo está presente e agrava as iniquidades raciais em saúde, configurando no setor saúde o 

racismo institucional (FAUSTINO, 2010; SERPA 2015). 

Nessa abordagem, vamos discutir sobre a temática racismo institucional e como essa ação 

dissemina nos espaços institucionais a segregação das raças, o racismo, o preconceito adotado 

através de comportamentos expressados no cotidiano do trabalho, resultantes da ignorância, dos 

aspectos histórico-culturais, falta de atenção e estereótipos racistas (BRASIL,2013). 

Diante disso o presente estudo trata-se de uma pesquisa de levantamento bibliográfico em 

fontes secundárias, utilizado como quesito avaliativo da disciplina temas avançados em saúde 

coletiva, ofertado pelo curso de Enfermagem CEN CAMEAM. O estudo tem por objetivo geral 

compreender a assistência à saúde ofertada a população negra, discussão que será orientada pelos 

seguintes objetivos específicos: Compreender a PNSIPN; discorrer acerca das influências raciais 

no atendimento e na efetivação dessas politicas; mudanças ocorrentes nos serviços de saúde com 

a PNSIPN. 

Para a fundamentação teórica foi realizada uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico, 

no qual buscou-se artigos científicos nas bases de dados on-line: BVS, Scielo e Google Acadêmico.  

Para a discussão, os objetivos específicos citados anteriormente foram categorizados para 

melhor compreensão dos mesmos, estando apresentados da seguinte forma: o objetivo especifico 

“compreender a PNSIPN” será discutido nas categorias “histórico racismo” e “Política Nacional De 

Saúde Integral Da População Negra”; o objetivo especifico “influências raciais no atendimento e na 
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efetivação dessas politicas” será discutido nas categorias “contextualização do SUS” e “racismo 

institucional”; e o objetivo especifico “mudanças ocorrentes nos serviços de saúde com a PNSIPN”.  

À vista disso, faz necessária a abordagem dessa temática, pois a população negra é pouco 

assistida devido a sua herança histórica bastante presente nos dias atuais, que buscam por 

melhorias nos acessos aos serviços prestados pelo poder público e pela igualdade dos direitos. 

Quanto acadêmicos de enfermagem, nos possibilita ter uma visão despida de preconceito, sendo 

necessário enxergar as reais necessidades pelos quais esse grupo social possui e as dificuldades 

enfrentadas pelos mesmos em relação às iniquidades nos serviços de saúde e por parte dos 

profissionais.   

 

2. COMPREENDER A PNSIPN  

 

2.1 Histórico racismo 

 

As desigualdades raciais e as condições de saúde da população permanecem sendo um 

grande problema de saúde pública em vários aspectos que variam desde as diferenças biológicas, 

disparidades sociais e discriminação étnica, a problemas metodológicos da questão racial, como 

acesso á informação, educação, emprego, moradia, bens materiais, serviços de saúde e até mesmo 

da percepção do racismo (LEAL et al, 2005). 

As discriminações por parte dos profissionais da saúde causam grande impacto sobre a 

saúde e as condições de vida da comunidade, entretanto este reconhecimento não traz em ações 

que possibilite mudanças no combate às barreiras sociais, econômicas e culturais nas condições 

de vida e saúde da população (CHOR et al, 2005). A falta de interesse público em combater e 

enfrentar o problema, muitas das vezes, é o fator determinante dessas causas de violências, 

discriminações de classes, gênero e cor, é também um dos eixos fundamentais nas causas das 

desigualdades (RODRIGUES et al, SN apud UNIFEM, 2006). 

A dimensão socioeconômica na associação entre raça e saúde tem como ênfase, a elevada 

desigualdade racial de acesso aos serviços de saúde prestados e as posições na estrutura social, 

deixando claro o índice de desigualdades entre a saúde de negros e brancos, homens e mulheres 

(KALCKMANNK et al, 2007). 

No final do século XV e início do XVI, a Europa estava dita como dona dos mares e do 

dinheiro e como pedestal do homem branco, senhores do mundo (CARVALHO, 1984, p.10), com 

essa ideologia, os espanhóis e portugueses iniciaram a colonização da América recém-descoberta 

na mão de obra escrava (DAVIDOFF, 1986). Assim a população de indígenas foram escravizadas e 

exterminadas, junto com a Igreja Católica, que comungava com o ideário da superioridade dos 

brancos europeus sobre os demais povos, considerando os indígenas de “sub-homens”, nascidos 

para ser escravos (SILVANANDAN, 2002 apud KALCKMANNK et al, 2007). 

A adoção sistemática dessa prática de exterminar a quem não trabalhar, resultou na redução 

da mão de obra indígena e, pra supri-la, os europeus voltaram os olhos para a África, dando início 

a escravidão negra, igualmente com a Igreja Católica apoiada por governantes e intelectuais 

(KALCKMANN et al, 2007).  

No Brasil, o racismo tem suas raízes na escravidão, e na abolição de sua cultura negra pelos 

colonizadores como forma de legitimar a dominação. A força desse racismo pode ser medida pelo 

fato da escravidão ter dominado a história do Brasil por mais de três séculos, sendo o último país 
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do mundo a aboli-la, segundo Freitas, (1985). Nenhuma outra região do novo mundo foi tão 

completamente modelada e condicionada pela escravidão como o Brasil foi, simplesmente a 

escravidão fez o Brasil (KALCKMANN et al, 2007). 

A extinção da escravatura não extinguiu o racismo no país, a lei Áurea deu aos negros o 

estatuto de pessoa juridicamente livres (ARRUDA, 1995), mas não os livrou da exclusão e da 

discriminação, pois a ideologia racista permaneceu, ideologia segundo a qual o homem negro 

inferior, pode e deve ser discriminado (FREITAS, 1985). Com esse ideário, a classe dominante 

brasileira optou pela imigração de europeus brancos, com o claro intuito de branquear o país 

(FREITAS, 1985), com isso implicou também em uma formulação de uma teoria social. A operação 

de substituição de mão de obra escrava significou a redefinição do lugar do negro na sociedade, de 

escravo à marginal. 

A ideologia do branqueamento representou então a passagem do racismo de dominação ao 

racismo de exclusão (SOVRÉ, 1995 apud KALCKMANNK et al, 2007), pois para os detentores do 

poder, os negros livres não serviam para trabalhar. A posição de marginalidade do negro em relação 

a esta nova configuração social seria, então, justificada através da ideia de inferioridade cultural da 

raça negra, característica responsável pela inadaptação dos libertos a uma relação mais moderna 

de trabalho (ROLNIK, 1986, p.3). Devido a essa inadaptação, sobraram ocupações improdutivas 

como emprego de doméstica, biscates, enfim, as ocupações subalternas (FREITAS, 1985), nascia 

uma massa miserável, herdeira de tudo aquilo de negativo que os blocos de poder do Império e da 

República legaram como herança econômica, política, social e cultural aos escravos e ex-escravos 

(MOURA, 1985). 

Em linhas gerais, o desemprego, o analfabetismo, a desnutrição, a fome e a doença que 

assolam sobre maneira os negros, são reflexos de uma ideologia excludente que continua em dias 

atuais, através do racismo ambíguo e dissimulação do brasileiro (MOURA, 1985). O racismo é uma 

arma ideológica através da qual os opressores discriminam os não brancos, para manter os seus 

níveis de privilégio, como antes (MOURA, 1985). 

Apesar de recentes leis antidiscriminatórias e da luta em rever a imagem negativa do negro, 

sua real condição na sociedade brasileira ainda é de desvalorização, na esfera governamental, 

política e social (KALCKMANN et al, 2007). 

Dessa forma, diante todas as iniquidades que historicamente acompanham a população 

negra e das discrepâncias raciais comprovadas através de estudos de indicadores de saúde, houve 

a necessidade de ampliar a acessibilidade e possibilitar a inserção desses grupos vulneráveis aos 

meios sociais. 

Criou-se assim, em 2009 a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

(PNSIPN), buscando por meio de ações estratégicas, possibilitar a prestação de serviços que 

contemple as especificidades da população negra de modo a ampliar a melhoria da qualidade de 

vida desse grupo. 

 

2.2 Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) 

 

A PNSIPN define os princípios, a marca, os objetivos, as diretrizes, as estratégias e as 

responsabilidades de gestão voltadas para a melhoria das condições de saúde da população negra. 

Para tanto inclui ações de cuidado, atenção, promoção á saúde e prevenção de doenças, como 

também a gestão participativa, participação popular e controle social, produção de conhecimento, 
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formação e educação permanente para trabalhadores de saúde, visando á promoção de equidade 

em saúde da população negra (BRASIL, 2013). 

A política nasceu em resposta do Ministério da Saúde aos movimentos sociais que 

denunciavam a indignidade das condições de saúde da população negra, pela precocidade de 

óbitos e altas taxas de mortalidade materna e infantil, com maior prevalência de doenças crônicas 

e infecciosas. Então o movimento negro fez reivindicações por políticas públicas, que reduzissem 

as desigualdades e ampliassem a equidade de acesso aos bens e serviços públicos (BRASIL, 

2013). 

A política foi criada após o reconhecimento do governo de que as condições de vida dos 

negros resultam de injustos processos sociais, culturais e econômicos presentes na história do país, 

construída sobre as bases da desigualdade, onde reservou-se para a população negra o lugar das 

classes sociais mais pobres e de condições mais precárias, mesmo após a abolição da escravatura 

(BRASIL, 2013). 

Para a construção da mesma, o ministério recorreu a estudos que evidenciam essas 

desigualdades e estabeleceu um diálogo com movimentos sociais por meio de Comitê Técnico de 

Saúde da População Negra. O processo de formulação recebeu a contribuição e aprovação do 

Conselho Nacional de Saúde, a pactuação do Plano Operativo pela Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), comprometendo todas as esferas de gestão do SUS com o desenvolvimento de 

iniciativas e metas para a melhoria da saúde da população negra. O texto que rege, é a portaria de 

nº 992, de 13 de maio de 2009 (BRASIL, 2013). 

A PNSIPN abrange ações e programas de diversas secretarias e órgãos vinculados ao 

Ministério da Saúde, apresentando como princípio organizativo a transversalidade, ou seja, suas 

orientações devem perpassar as diversas políticas de atenção à saúde existentes, sejam estas 

voltadas à criança, homem, mulher, idosos, entre outras. Seu propósito é garantir maior grau de 

equidade no que tange a efetivação do direito humano a saúde, em seus aspectos de promoção, 

prevenção, atenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não 

transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência nesses segmentos populacional (BRASIL, 

2007; BRASIL, 2013). 

No Brasil, a 8a Conferência Nacional de Saúde realizado em 1986 constitui um marco na luta 

por condições dignas de saúde para a população brasileira, onde o Movimento Social Negro 

participou ativamente, ao lado de outros movimentos, na qual a saúde passou a ser um direito 

universal, independentemente de cor, raça, região, local de moradia e orientação sexual, a ser 

provido pelo SUS (BRASIL, 2013). 

Com as reivindicações da Marcha Zumbi dos Palmares, o governo federal criou na década 

de 1990 o Grupo de Trabalhadores Interministerial (GTI) para a valorização da população negra. 

Por fim essa política está embasada nos princípios constitucionais de cidadania e dignidade de 

pessoa humana, do repúdio ao racismo, e da igualdade, reafirmando os princípios do SUS (BRASIL, 

2013). 

Portando a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra tem como sua marca o 

reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como 

determinantes sociais das condições de saúde, com vista a promoção da equidade em saúde. Tem 

como objetivo geral, promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das 

desigualdades étnico-raciais e o combate ao racismo e a discriminação nas instituições e serviços 

do SUS (BRASIL, 2013). 
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3. INFLUÊNCIAS RACIAIS NO ATENDIMENTO E NA EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA 

 

3.1 Contextualizando o SUS 

 

Em outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, completa-se o processo de 

retorno do país ao regime democrático. Nesse contexto a nova carta constitucional transformava a 

saúde em direito de cidadania e dava origem ao processo de criação de um sistema público, 

universal e descentralizado de saúde (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

A criação desse sistema único de saúde (SUS) resultou do Movimento Sanitário, no qual, foi 

responsável, nos anos de 1990, pela inclusão de 60 milhões de brasileiros como portadores legais 

do direito à saúde, e sem o mesmo, esses cidadãos ficariam dependentes exclusivamente de 

instituições movidas pelos princípios filantrópicos e da caridade (MENDES, 2001). 

Desde a sua emergência como ação estatal no inicio do século XX até o início dos anos 80, 

as políticas sociais brasileiras desenvolveram-se sob a combinação de um “modelo de seguro 

social” voltado à proteção dos grupos sócio-ocupacionais com base em uma relação de direito 

contratual e de um “modelo assistencial” dirigido à população sem vínculos trabalhistas 

(MONNERAT; SENNA, 2007). O SUS surgiu para corrigir essas injustiças. 

A política de saúde no contexto do SUS implica ter uma visão integral, universal e promover 

a equidade na atenção, levando em consideração as diferenças individuais e de grupos 

populacionais. Desta forma atende toda a população, considerando todas as suas fases de vida, 

incluindo as necessidades específicas de regiões do país, sexo, raça, etnia, religião, ciclos de vida 

e/ou geração; assegurando o direito de assistência dos níveis menos complexos até os mais 

complexos (BATISTA; MONTEIRO, 2010).  

No entanto, apesar do SUS ter como princípios básicos a universalidade, equidade e 

integralidade, em alguns momentos ele não tem assegurado o acesso universal e igualitário às 

ações e aos serviços de saúde com a mesma qualidade de atenção, seja do ponto de vista regional 

e/ou étnico-racial, em que mulheres e homens; populações indígenas, negros e brancos ocupam 

lugares desiguais nas redes sociais e carregam consigo experiências também desiguais ao nascer, 

viver, adoecer e morrer (LOPES, 2004; LOPES, 2005).  

Em virtude dessas iniquidades presentes na população brasileira, o SUS desenvolveu 

diversos indicadores imprescindíveis para o planejamento e gestão da saúde, já que oferecem 

dados confiáveis para a tomada de decisão e gestão baseada em evidências. Esses indicadores 

são alimentados periodicamente pelos serviços de saúde ao redor do país, e podem inclusive ser 

acompanhados publicamente acessando-se os bancos de dados virtuais do Ministério da Saúde 

(FAUSTINO, 2012).  

Os indicadores de saúde constituem ferramenta fundamental para a gestão e avaliação da 

situação de saúde, em todos os níveis. Um conjunto de indicadores de saúde, tais como os 

socioeconômicos e de mortalidade, têm como propósito produzir evidência sobre a situação 

sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades em saúde. Essa evidência 

deve servir de base empírica para determinar grupos humanos com maiores necessidades de 

saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar áreas críticas. Constitui, assim, insumo para 

o estabelecimento de políticas e prioridades melhor ajustadas às necessidades de saúde da 

população (FAUSTINO, 2012; RIPSA, 2008). 
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Com esses indicadores e a inclusão do quesito cor nos mesmos, possibilitou visualizar as 

desigualdades entre brancos e negros em muitos aspectos, deixando mais nítido o quanto o racismo 

está presente e agrava as iniquidades raciais em saúde, configurando o racismo institucional 

(FAUSTINO, 2012; SERPA, 2015).  

 

3.2 Racismo institucional  

 

A História do Brasil é marcada pelos intermináveis capítulos a respeito da escravidão e do 

genocídio da população negra e indígena, assim desigualdades sociais constituem um dos grandes 

problemas de saúde pública, essas discrepâncias vêm sendo investigadas em estudos, destacando 

que estas ocorrem por não existirem elos entre raça e saúde, constituindo-se assim um problema 

no âmbito da saúde no Brasil (SANTOS et al, 2010). 

Promover as desigualdades nas instituições referentes à prestação de serviços caracteriza 

o racismo institucional, que do ponto de vista racial promove diferenças nos benefícios e 

oportunidades, detectando assim um processo de discriminação, podendo resultar em atitudes 

negligentes, levando a um determinado grupo de indivíduos desvantagem no atendimento ao 

serviço de saúde (KALCKMANN et al, 2007). 

Sobre as desigualdades sociais Gilroy, por exemplo: 

 

...sugere que raça funciona como um conduto entre a cultura e a estrutura social, 

entre os sentidos e valores que os grupos atribuem às diferenças raciais e a escolha, 

a imposição e o reforço desses sentidos e valores nos mercados de trabalho, no 

aparelho de Estado e nas instituições políticas, sociais e culturais (apud 

HANCHARD, 1996, p.31).  

 

A falta de interesse do poder público no enfrentamento do problema é determinante para a 

disseminação das causas de violências, assim como nas determinações de classes, gênero e cor, 

dessa forma, torna-se necessário a desconstrução e o combate as desigualdades para que possam 

ser garantidos assim o acesso de forma ampliada, transversal e igualitário a saúde (UNIFEM,2006). 

Sabe-se que a população brasileira é de característica heterogênea, formada originalmente 

por três raças, o índio, o negro e o branco, que miscigenaram-se em um longo processo histórico, 

dando origem ao negro (BRASIL,2010). Porém, não há como não perceber os profundos problemas 

voltados a etnia racial, onde a descriminação vem sendo propagada nos diferentes meios social, 

disponibilizando menores oportunidades de acesso a bens e serviços, direitos de assistência no 

âmbito da saúde publica (BRASIL, 2010). 

As desigualdades raciais são interpretadas como sociais. Há a persistência dessas 

desigualdades raciais, como um passado de exclusão e invisibilidade da população negra e a 

negação dos seus direitos após a abolição da escravidão no Brasil em 1880 (CICONELLO, 2008). 

Assim, o racismo enquanto um fenômeno ideológico submete todos sem distinção; revitaliza e 

mantém sua dinâmica com a evolução da sociedade, histórica e dos interesses dos grupos 

dominantes. 

Assim, é preciso fazer um resgate histórico, analisar as experiências vivenciadas ao longo 

do tempo pelos negros para a redução das desigualdades raciais sociais e a desconstrução do 

racismo institucional, precisamos de politicas publicas que promovam uma desracialização, assim 

como provocar reflexões nos mecanismos da área da saúde, mecanismos estes que gerenciam a 
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vida da população sob um olhar racial (LOPES, 2005). 

Nessa perspectiva, relacionada a situação de descriminação que ocorrem em varias 

instituições, assim como também nos serviços de atenção a saúde, foi criada, pelo Conselho 

nacional de saúde, a política nacional de saúde integral da população negra. Politica esta, que tem 

por objetivo o combate a discriminação étnico-racial nos serviços e atendimentos oferecidos no 

sistema único de saúde, bem como promover a equidade em saúde da população negra (BRASIL, 

2011). 

Há avanço no sentido de consolidação de políticas sociais universais, ampliando o acesso 

e as oportunidades da população negra, mas, em geral, não vem alterando os índices históricos de 

desigualdades entre brancos e negros (LÓPEZ, 2012). Então, mesmo diante o aumento das 

coberturas referentes a políticas sociais, não vem ocorrendo, de fato, mudanças significativas com 

relação às discrepâncias raciais no Brasil. 

 

4. MUDANÇAS OCORRENTES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM A PNSIPN 

 

Apesar das lutas e dos movimentos sociais que resultaram na criação da Política Nacional 

de Saúde Integral a População Negra, para proporcionar a adesão da população negra aos serviços 

ofertados e para com isso mostrar as iniquidades ainda existentes com relação a essa população, 

ela tem encontrado muitos impasses que dificultam a sua efetivação na realidade dos serviços 

(SERPA, 2015). 

O racismo institucional, por exemplo, evidencia-se como uma das principais dificuldades a 

serem enfrentadas pela política, onde a existência dessas desigualdades nos serviços de saúde 

pode ser justificada pela influência raça e classe social, como determinantes para a descriminação 

racial e o preconceito, gerando o racismo institucional na prestação do cuidado em saúde 

(DOMINGUES et al, 2013; SERPA, 2015).  

O racismo institucional, afeta a vida dos usuários onde, na maioria das vezes, os próprios 

profissionais, que deveriam proporcionar um acolhimento igualitário, são os que demonstram o 

preconceito, interferindo no diálogo entre os mesmos e refletindo no atendimento, por esse motivo 

torna-se comum os usuários negros não procurarem os serviços e indicadores de saúde, com 

relação a essa população, registra números tão significativos da falta dessa procura quando 

comparado aos brancos (SERPA, 2015). 

Outra dificuldade encontrada na efetivação dessa política também parte dos profissionais de 

saúde, pois os mesmos não consideram ou enxergam a necessidade da existência dessa política. 

Santos e Santos (2013) trouxeram em seu estudo narrativas de profissionais da atenção primária 

sobre o que eles achavam dessa política, e ficou nítido em seus relatos que não existia 

desigualdades raciais que fundamentasse a criação dessa política. 

No estudo de Santos e Santos (2013) ficou evidente que os profissionais têm a tendência de 

não perceber a discriminação ou em insistir a sua inexistência, contribuindo dessa forma para não 

efetivação da política frente à discriminação, repercutindo assim na sua manutenção e ampliação. 

Segundo Veloso (2006), “uma sociedade que discrimina e nega a discriminação procura 

deixar claro que as políticas de igualdade racial são um equívoco e não um mecanismo reparador 

da igualdade”, dessa forma políticas como a PNSIPN são vistas como desnecessárias e promotoras 

da descriminação (SANTOS; SANTOS, 2013). 
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5. CONCLUSÃO  

 

Mediante as discussões propostas, tendo por base fontes de pesquisa bibliográfica, notou-

se a relevância da abordagem sobre o racismo vivenciado pela população negra ao longo da 

história, destacando as profundas desigualdades raciais existentes nos meios sociais e 

institucionais. Essas disparidades fortalecem as discriminações e limitam a acessibilidade a bens e 

prestação de serviços. 

Baseando-se nesse processo histórico de discriminação e minimização da acessibilidade, 

foi elaborada pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

(PNSIPN), em resposta aos movimentos sociais onde denunciavam as condições de saúde da 

época, essa política almeja voltar ações diárias em torno das necessidades étnico-raciais, com o 

olhar voltado a iniquidade. 

Ao se analisar o referencial bibliográfico ficou perceptível o quanto essa política é importante 

para uma população que sofre até os dias atuais os desdobramentos de acontecimentos passados. 

Mas não adianta ter uma política tão bem elaborada se não for posta em prática e exercitada por 

seus profissionais. É necessário que os serviços de saúde trabalhem com estratégias que visem 

amenizar, ou até mesmo sanar, essas disparidades encontradas até hoje no atendimento à 

população negra.   
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Resumo: A Constituição Federal consagra o Direito à Saúde como um direito social em seu artigo 6º, e a 
doutrina o considera também um direito humano fundamental, já que estes estão em todo o texto 
constitucional e não apenas no artigo 5º. O Estado põe em prática o direito à saúde por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS). É nesse ponto que surge a Estratégia Saúde da Família (ESF), inicialmente intitulado 
Programa Saúde da Família (PSF), a ESF desponta como porta de entrada para o SUS, possibilitando acesso 
universal à saúde e a disseminação da medicina preventiva, que é uma opção mais barata e eficiente por 
diagnosticar e tratar doenças antes que se desenvolvam. Seu ponto de partida foi dado na Conferência de 
Alma Ata, que ocorreu em 1978. É também um dos principais meios de concretização da Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB) desenvolvida pelo governo para ocupar-se da atenção primária à saúde. Os 
resultados mais significativos desse trabalho, onde está demostrado as formas de implementação de políticas 
públicas e as suas classificações, mostram que dentro do estudo de Políticas Públicas, a Estratégia Saúde 
da Família (ESF) é uma política regulatória e se encaixa no modelo Top Down de classificação. 
Palavras-chave: Direito à Saúde; Políticas Públicas; Estratégia Saúde da Família; Direitos Fundamentais; 

Política Nacional de Atenção Básica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo estudará a Estratégia Saúde da Família enquanto política pública, 

analisando quais foram seus atores, sua classificação quanto às tipologias apresentadas na 

Abordagem das Arenas, e ao modelo de sua implementação. Para isso, foi realizado um 

levantamento bibliográfico a partir de autores como Ingo Sarlet (2010), Mariana Filchtiner (2010), 

Ricardo Lobo Torres (2009), Ricardo Seibel (2010), entre outros que ofereceram subsídios para 

embasar a discussão teórica. Foi realizada ainda, a busca por dados secundários em sítios 

eletrônicos como a BVSMS - Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde e IGEPP – Instituto de Gestão 

Econômica de Políticas Públicas. Os impactos e resultados decorrentes dessa política pública serão 

relacionados com os benefícios alcançados, com base nas informações disponibilizadas pelo 

Ministério da Saúde. No que diz respeito aos dados apresentados neste trabalho, nota-se que não 

são recentes. Isso se dá em razão das poucas pesquisas feitas sobre a ESF e o grande intervalo 

de tempo entre a realização de uma e outra, assim, houve grande dificuldade em encontrar dados 

atuais.O artigo está dividido, além desta introdução, em mais quatro partes. A primeira situa o direito 

à saúde constitucionalmente; a segunda trata da classificação das políticas públicas e seus modelos 

de implementação; a terceira analisa a Estratégia Saúde da Família enquanto política pública e o 

seu funcionamento, relacionando com as partes anteriores; e por fim a conclusão que ratifica todo 

o exposto no trabalho. 
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2. O DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

O direito à saúde está disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo este 

último situado no capítulo referente à Seguridade Social e o primeiro no capítulo referente aos 

Direitos Sociais (classificados como direitos de segunda geração). Esse direito, apesar de não estar 

inserido no artigo 5º, é um direito fundamental, visto que estes se encontram dispostos ao longo de 

todo o texto constitucional. É o que entendem Sarlet e Filchtiner ao afirmarem que: 

 

[...] pelo menos no âmbito do sistema de direito constitucional positivo nacional – 
todos os direitos sociais são fundamentais, tenham sido eles expressa ou 
implicitamente positivados, estejam eles sediados no Título II da CF (dos direitos e 
garantias fundamentais) ou dispersos pelo restante do texto constitucional, ou se 
encontrem ainda (também expressa e/ou implicitamente) localizados nos tratados 
internacionais regularmente firmados e incorporados pelo Brasil (SARLET, 
FILCHTINER, 2010, p. 18, grifo nosso). 
 

Entendemos o direito a saúde como um pré-requisito do princípio da dignidade da pessoa 

humana, presente no artigo 1º, III, da Carta Magna, que o trata como um dos fundamentos da 

República e do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, é o pensamento de Ricardo Seibel 

ao afirmar que, do direito à vida e a proteção à dignidade humana decorrem o direito à saúde 

(SEIBEL, 2010, p. 239) 

Sendo assim, o direito à saúde, como um direito fundamental, tem aplicação imediata. É um 

direito de segunda dimensão, o qual dependendo do caso concreto, poderá ser positivo e/ou 

negativo. Nesta vertente, o Estado, assim como terceiros, não deve praticar atos que possam 

prejudicar alguém. Já na sua dimensão positiva, exige-se do Estado a prestação de serviços que 

tenham como objetivo a sua efetivação, como fornecimento de medicamentos e realização de 

exames médicos, por exemplo. 

É importante ressaltar a ligação do direito à saúde, enquanto direito fundamental, com o 

direito a felicidade (ou a busca da felicidade, implicitamente assegurado na Constituição). A análise 

que fazemos parte do princípio de que é imprescindível para garantir a dignidade da pessoa 

humana, pré-requisito da felicidade, que o estado garanta as mínimas condições de acesso à saúde, 

assim como aos demais direitos sociais, já que tem obrigação de fornecer as condições mínimas 

de bem-estar para a sociedade. A felicidade é sentimento subjetivo e por isso não pode o Estado 

ter como obrigação sua garantia, mas deve, ao menos, fornecer os meios necessários para que 

cada pessoa possa buscá-la. A finalidade é o bem comum, a felicidade, e os meios são os direitos 

sociais, com destaque ao direito à saúde. (PINHEIRO, 2012). 

O artigo 196 da CF prevê que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A partir daqui, percebe-se, primeiramente, a obrigação estatal de promover e garantir 

a saúde, não restringindo, porém, essa prestação unicamente ao Estado, sendo também, os 

particulares obrigados a garanti-la, tanto que o Código Penal brasileiro punirá aquele que lesar a 

integridade física de alguém, artigo 129, e colocar em risco a vida ou a saúde de outra pessoa, 

artigos 130 a 132. 

A assistência à saúde também pode ser exercida pela iniciativa privada, conforme o artigo 

199 do Texto Constitucional. Assim, diz o texto que as instituições privadas poderão, segundo 
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diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e de forma suplementar a ele, compor o sistema de 

saúde, mediante contrato ou convênio. Não obstante, é necessário que se observe alguns pontos 

importantes, os quais afirmam que nenhuma empresa de capital estrangeiro pode participar, 

diretamente, da assistência à saúde, e que é proibida a destinação de recursos públicos para auxiliar 

as empresas privadas com finalidades lucrativas. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

que prevê seus princípios básicos e diretrizes estabelecidas de acordo com o que diz o artigo 198 

da Constituição. Segundo a lei, o acesso à saúde é universal em todos os níveis, compreendendo 

a medicina preventiva e a medicina curativa por meio de ações e serviços individuais e coletivos. 

Prevê também, a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie (Lei 8080/90, artigo 7, IV). Outra diretriz desse Sistema é a participação da comunidade (a 

Lei nº 8.142 de 28.12.1990 trata da participação da comunidade na gestão do SUS). 

O SUS se organiza de forma hierarquizada, em classes de complexidade crescente, e 

regional. Tem direção única, exercida em cada esfera do governo: assim, na competência da União, 

será exercida pelo Ministério da Saúde; na competência dos Estados-membros e do Distrito 

Federal, pelas Secretarias de Saúde; e na competência dos Municípios, pelas Secretarias de 

Saúde, podendo, aqui, organizar-se em zonas, para vincular recursos, técnicas e práticas 

direcionadas para a abrangência completa das ações de saúde. 

Há, na doutrina, porém, autores que se posicionam contra o Sistema Único de Saúde. É o 

caso de Ricardo Lobo Torres, ao afirmar que Constituição Federal diferenciou o direito a prestação 

à saúde em dois, o primeiro compõe o mínimo existencial, medicina preventiva que deve ser 

gratuita; e o segundo se classifica como direito social, medicina curativa, que deve ser custeada por 

contribuições. A medicina preventiva, gratuita e de abrangência universal, para pobres e ricos, 

englobaria o combate a epidemias e campanhas de vacinação. Por sua vez, a medicina curativa só 

seria isenta de contribuição para os pobres e indigentes, sendo remunerada através das 

contribuições a seguridade social (TORRES, 2009, p. 245).  

Para Ricardo Lobo Torres, os direitos sociais não são direitos fundamentais. Aqui, estaria o 

principal do direito à saúde, que seria, justamente, delimitar quais direitos são fundamentais, 

resultando em uma prestação obrigatória e gratuita do Estado, e os direitos sociais, que não 

abrangem o mínimo existencial, que gerariam a obrigação de contribuição pela prestação. Percebe-

se, então, que o citado doutrinador segue a corrente do direito norte-americano e seu sistema de 

saúde privado, afirmando que no Brasil estamos caminhando, mesmo que o Sistema Único de 

Saúde seja baseado no modelo cubano, para o modelo de saúde privada dos Estados Unidos 

(TORRES, 2009, p. 248). 

Em contraposição a este autor, voltamos ao pensamento de Ingo W. Salert, o qual declara 

que todos os direitos sociais são direitos fundamentais. Afirma que a Carta de 1988 foi a primeira 

constituição brasileira a reconhecer o direito à saúde expressamente como direito fundamental,  

estando previsto, genericamente, no artigo 6º, e nos artigos 196 a 200, que contêm várias normas 

sobre esse direito (SALERT, 2002, p. 4) 

Com relação aos medicamentos, a Lei 8080/90, no seu artigo 6º, I, d, os incluiu no seu campo 

de ação, assegurando acesso universal. É importante frisar que o SUS tem atuação bastante ampla, 

envolvendo, entre outras questões, vigilância sanitária, fiscalização de alimentos e bebidas para o 

consumo humano e proteção do meio ambiente, todas presentes no artigo 6º. Notamos, aqui, o 
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quão complexo é o SUS, com abrangência não apenas na medicina curativa, mas em inúmeras 

outras áreas que envolvem o direito à saúde. 

Relacionando o direito à saúde com a Estratégia Saúde da Família (ESF), percebemos que 

esta concretiza aquele, proporcionando acesso universal à saúde, fomentando a participação social, 

garantindo melhores condições de vida, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Estando ligada ao Sistema Único de Saúde (SUS), assim como este, a ESF não se volta apenas 

para a medicina propriamente dita, mas para tudo aquilo que, relacionado ao direito à saúde, possa 

proporcionar melhores condições de vida à comunidade, a qual se faz assistida por uma 

determinada unidade de saúde. 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Antes de tudo, urge frisar que o conceito de política pública é interdisciplinar, e não um 

campo exclusivo do Direito. Por exemplo, para elaborar e aplicar políticas públicas, é necessário 

recorrer à Economia, à Ciência Política, Sociologia, Administração Pública. 

Para Maria Paula Dallari (2008), no âmbito jurídico, as políticas públicas são arranjos 

institucionais complexos e não programas de ações governamentais, que em uma escala estariam 

abaixo das estratégias e políticas. Já as instituições jurídicas estão presentes em todo aparelho 

estatal. Assim, as políticas públicas são expressas através dos programas de ações 

governamentais. 

 
Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, 
ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 
estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 
eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 
real (SOUZA, 2006, p. 7). 
 

Apesar de o governo ser a principal fonte de elaboração de políticas públicas, diversos outros 

segmentos, como lembra Celina Souza (2006), são responsáveis por influenciar e pressionar os 

atores governamentais. A mídia e os grupos de interesse, a título de exemplificação, têm impacto 

significante sobre as decisões do governo, fazendo com que seja priorizado certas questões em 

detrimento de outras.  

Nesse sentido, para Matthew Taylor (2007), o Judiciário tem exercido grande influência tanto 

no momento da deliberação quanto no momento da implementação, de forma que “o Judiciário tem 

sido acionado constantemente, tanto com base na Constituição quanto na legislação 

infraconstitucional, para deliberar sobre políticas públicas contenciosas” (2007, p. 7). 

 

4. TIPOLOGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Para classificar e facilitar a análise de políticas públicas, várias tipologias foram criadas. A 

mais conhecida é a chamada Abordagem das Arenas, formulada por Theodore Lowi. Segundo Rua 

e Romanini, “esta distingue quatro tipos de políticas públicas, cada um deles correspondendo a uma 

arena (politics) à qual a policy deu origem, a partir das expectativas dos autores” (2013, p. 3). 
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Destaque-se que politics e policy têm significados diferentes, o primeiro se refere a 

atividades políticas e o segundo à tomada de decisões ou a políticas públicas em si. Nesta senda, 

a Abordagem das Arenas compreende quatro tipos de políticas públicas: a) Políticas Distributivas: 

as decisões governamentais irão beneficiar determinado grupo, ou classe, como o Programa Bolsa 

Família; b) Políticas Redistributivas: retira bens de um grupo para alocar a outros, como é o caso 

da Reforma Agrária; c) Políticas Regulatórias: de acordo com Celina Souza (2006, p. 28), essas 

políticas são mais visíveis ao público e envolvem certos grupos de interesse, abrangendo reformas 

políticas e tributárias, por exemplo; d) Políticas Constitutivas: nas palavras de Rua e Romanini, “são 

as normas e os procedimentos sobre as quais devem ser formuladas e implementadas as demais 

políticas públicas” (2013, p. 4). 

Há ainda, a classificação de políticas públicas feitas por Gunnel Gustafsson, que as 

classificam de acordo com a disponibilidade de conhecimento para a sua implementação. Assim, 

para ele, existem: a) políticas reais: onde o governante detém tanto a vontade política quanto o 

conhecimento; b) política simbólica: existe conhecimento e recursos, mas não há vontade política; 

c) pseudopolítica: o governante tem interesse, porém falta o conhecimento; d) política sem sentido: 

não há interesse governamental nem recursos, “impacto zero”. Dito isso, entendemos que a ESF 

seria um exemplo de política real. 

Quanto aos modelos de implementação, há duas formas principais para implementação de 

políticas públicas, são eles: o Modelo Top-Down (de cima para baixo) e o Modelo Bottom-Up (de 

baixo para cima). No Modelo Top-Down, a implementação se inicia no momento em que são 

definidos os objetivos da política pública e os meios que serão utilizados para que tenha efetividade 

(através de decisão governamental). Já no Modelo Bottom-Up, a implementação é o resultado da 

atuação dos burocratas locais, que visam à resolução de problemas do seu dia a dia. 

Definido o conceito e as características destas duas formas de implementação de políticas 

públicas, pode-se concluir que a Estratégia Saúde da Família, embora por vezes apresente 

aspectos de ambos os modelos, encaixa-se melhor no modelo Top-Down, uma vez que a ESF surge 

como uma resposta política a necessidade de concretização do SUS como sistema diferenciado, 

ante a previsão de mudanças positivas em longo prazo no indicativo de saúde do Brasil a partir do 

maior desenvolvimento da Atenção Básica no país. 

 

5. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: DESCRIÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA 

 

A ESF é um modelo de medicina preventiva que abrange ações coletivas e individuais, a 

cargo das equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal e dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), programa de promoção e manutenção da saúde, prevenção de agravos e tratamento, 

reabilitação da população atendida. Busca materializar os princípios de participação social, 

universalidade e integralidade (PAINEL, 2010, p. 12). 

Não é uma política criada para atender a um grupo específico, como mulheres e crianças. 

Outrossim, foi desenvolvida com o objetivo de cuidar da saúde de uma comunidade, de maneira 

interdisciplinar. Também não é um programa para pobres, é sim, um modelo de abrangência 

universal, substitutivo do sistema tradicional de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997, p. 8-9) 

A ideia surgiu inspirada nas antigas práticas da sociedade, em que o médico atendia os 

pacientes em suas casas, os acompanhando de perto, durante todo o tempo necessário. A Atenção 

Primária à Saúde foi discutida de forma mais ampla pela primeira vez, colocando-a em foco, na 
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Conferência de Alma-Ata, em 1978, que estabeleceu a meta de saúde universal até o ano 2000. 

Essa Conferência impulsionou a Reforma Sanitária, já existente no Brasil, bastante discutida na VIII 

Conferência Nacional de Saúde que ocorreu em 1986, e teve seu ápice com a instauração do direito 

à saúde para todos na Constituição Federal de 1988 (artigo 196), resultando na criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em 1990 pela Lei nº 8.080, complementada pela Lei nº 8.142 de 28.12.1990. 

Mas antes da ESF, com o objetivo de amenizar graves problemas de mortalidade infantil e 

miséria, principalmente no Nordeste, em 1991 foi criado o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS). Esse programa consistia em agentes comunitários que faziam a comunicação e 

promoviam a saúde, visando acabar com os problemas sociais mais graves. Assim, baseado nesses 

projeto bem-sucedido, surgiu a necessidade de criar um programa que englobasse outras áreas 

profissionais. 

A Estratégia Saúde da Família é criada em 1994 e designada como Programa de Saúde da 

Família, com apoio do Banco Mundial, por ter como finalidade diminuir as desigualdades sociais. 

Tanto o SUS quanto a ESF sofreram influência de formatação de sistemas estrangeiros, como o 

canadense, italiano e cubano. Esses países já trabalhavam com profissionais generalistas como 

referência para o atendimento primário na base do sistema, regulando a atenção básica e o 

atendimento primário, sendo centros de excelência na área e tendo uma boa relação custo-

benefício. 

A principal mudança promovida pela saúde da família em relação ao modelo até então 

vigente, diz respeito à mudança de foco, que antes estava nas doenças e hospitalizações e passa 

a priorizar as ações de promoção e prevenção de saúde, enfatizando a família e o seu ambiente. 

No novo modelo, o paciente passaria a ser atendido na comunidade. 

Em 1996, o Ministério da Saúde lança o material sobre a política, estabelecendo que o seu 

propósito é criar vínculos e laços de corresponsabilidade e compromisso entre a população e os 

profissionais, se caracterizando como um trabalho de parceria entre as equipes de saúde e a 

comunidade. Seus compromissos são trabalhar com a vigilância à saúde, preservar a saúde e 

perceber as principais demandas da comunidade, e responsabilizar-se integralmente sobre a 

população que reside na área – assim, qualquer problema na comunidade passa primeiramente 

pela unidade de saúde e depois, se necessário, haverá o encaminhamento. 

De maneira geral, os objetivos da Estratégia Saúde da Família são a reorientação do modelo 

assistencial de saúde básica de acordo com o SUS, fixando obrigações entre as esquipes de saúde 

e a população local. Oferecer assistência integral e de qualidade à população; intervir nos fatores 

de risco aos quais a comunidade está exposta; definir como núcleo de atendimento a família; criar 

vínculos entre os profissionais e a população, humanizando o atendimento de saúde básica; 

implantar o entendimento de que a saúde é um direito de cidadania, um requisito da boa qualidade 

de vida, entre outros (MINSTÉRIO DA SAÚDE, 1997, p. 10). 

O PSF (Programa Saúde da Família) foi criado em 25 de março de 1994, pela Portaria nº 

692 do Ministério da Saúde. Em 2006, é lançada a Portaria nº 648 de 28.04.2006, onde o Ministério 

da Saúde estabeleceu que o PSF seria a sua estratégia prioritária para organizar a atenção básica. 

Em 11 de outubro de 2011, o Ministério da Saúde lança a Portaria nº 2488, a qual aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) e revoga a Portaria nº 648 de 2006, estabelecendo o reexame 

de normas e diretrizes para a organização da Saúde Básica. Aqui, o Programa Saúde da Família 

passa a ser definido como estratégia, devido a sua importância na organização da atenção básica, 

e a se chamar Estratégia Saúde da Família. Hoje a ESF está incluída na política nacional de atenção 
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básica, regulada pela Portaria nº 2488, de 11 de outubro de 2011, e é o principal instrumento de 

consolidação e expansão da política nacional de atenção básica. Essa portaria juntou dois 

programas distintos em um só, o Programa de Saúde da Família e o Programa de Saúde Bucal, 

que, após a aprovação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), passou a funcionar 

juntamente com a ESF. Ou seja, atualmente, a ESF disponibiliza, também, atendimento 

odontológico. 

A Política em estudo segue um modelo de caráter substitutivo e hierarquizado, ou seja, 

coloca-se no lugar dos outros modelos de atenção à saúde, substitui o hospital pela atenção 

primária, é porta de entrada, regulando o acesso a outros níveis de atenção ao atender as urgências 

e emergências; e complementar com outros processos, mesmo após encaminhar o paciente para 

um exame, por exemplo, o profissional da ESF deve manter contato com aquele (TELESSAÚDE-

SC, 2012). 

A adscrição da clientela é feita seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, assim, 

cada equipe atende em média de três a quatro mil habitantes, por volta de seiscentas a mil famílias. 

As quais são cadastradas pelas equipes, de acordo com a área, através de visitas domiciliares. 

Nesse momento, identifica-se a moradia, as condições de meio ambiente e saneamento e se inicia 

o vínculo entre a equipe e a comunidade, que é informada dos locais e serviços disponíveis. 

No que diz respeito a composição das equipes, o recomendado é que cada equipe de uma 

unidade de saúde seja composta, no mínimo, por um médico generalista ou de família, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além de dentista e auxiliar de saúde bucal 

(após a nova política nacional de atenção básica). Os profissionais devem morar no município em 

que atuam e cumprir uma carga horária, recomendada, de quarenta horas semanais. Entre as 

atribuições das equipes estão desenvolver dinamicamente as atividades de avaliação, 

acompanhando os indicadores de saúde e, entre outros encargos, conhecer a realidade das 

famílias, suas características; apontar os principais problemas e situações de risco; desenvolver 

processos educativos direcionados ao autocuidado e desenvolver ações intersetoriais para 

enfrentar os problemas. 

As unidades de saúde da família devem ser instaladas nos postos, centros de saúde já 

existentes no município ou construídos em áreas que não têm nenhum. O espaço físico deve ser 

adequado à dinâmica que será implementada e as equipes devem fazer visita domiciliar para avaliar 

a situação das famílias, podendo haver internação domiciliar, que não exclui a hospitalar, sendo 

usada com o objetivo de humanizar o tratamento e disponibilizar mais conforto. 

A nova Política Nacional de Saúde Básica (PNAB – Portaria nº 2488/2011) tem como 

parâmetros uma unidade (estrutura física) de saúde para cada dezoito mil habitantes, educação 

permanente para a população e que cada agente comunitário deva atender no máximo 750 

pessoas. Seus fundamentos, segundo o Ministério da Saúde, são o acesso universal e resolutivo, 

planejamento sobre o território, coordenação do cuidado, gerar autonomia coletiva e individual, 

equivalência dos conceitos de saúde básica e saúde primária. 

A implantação da ESF é feita pelo município com a participação do estado. As várias etapas 

não precisam ser sequenciais, podendo ser simultâneas, seguindo a realidade local. As etapas são 

sensibilização e divulgação, onde são analisados os princípios, as diretrizes e as bases 

operacionais da ESF, procurando espalhar suas ideias centrais; adesão, é a fase em que o 

município e o Estado-membro analisam a possibilidade de implantação da ESF e realizam seus 

processos e adaptações para efetivamente implantar; e o recrutamento, seleção e contratação de 
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recursos humanos, que consiste no planejamento para seleção de profissionais, por meio de 

critérios justos, podendo ser feita por uma prova escrita e/ou prática, entrevista e análise de 

currículo. As outras fases são capacitação das equipes, treinamento introdutório, educação 

continuada e financiamento. Importa frisar que essas fases se adaptam às características locais, 

mantendo os fundamentos e diretrizes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997, p. 29-34) 

 

6. ANÁLISE DE CASO: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA 

 

A Estratégia Saúde da Família trouxe grandes avanços na promoção e manutenção da 

saúde. Desde sua implantação em 1994, o acesso aos serviços de saúde melhorou 

consideravelmente, consoante se verifica em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde entre os 

anos de 2000 a 2007. 

 

Figura 01: Consultas médicas, em milhões, realizadas pela Saúde da Família 

 
Fonte: BVS MS – Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde. 

 

O crescimento do número de consultas realizadas neste período é significante, o que indica 

maior acesso da população ao atendimento médico na rede pública de saúde. Fato relevante desse 

crescimento pode ser atribuído ao acompanhamento realizado no domicilio das famílias, pois muitas 

vezes estes não têm como se deslocar até a unidade de atendimento mais próxima. Outro grande 

impacto decorrente da ESF é a redução no índice de mortalidade infantil. De 1996 a 2005 a taxa de 

mortalidade infantil caiu de 34% para menos de 23%, o que se explica não apenas pela atenção 

primária fornecida desde o pré-natal, pós-parto e cuidados prestados ao recém-nascido, mas 

também as ações direcionadas ao perfil epidemiológico e sociodemográfico da área em que as 

famílias vivem. 
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Figura 02: Tendência da taxa de mortalidade infantil no Brasil 

 
Fonte: BVS MS – Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde. 

 

Há ainda outro importante indicador que é necessário apresentar: o índice de aprovação da 

estratégia. Em pesquisa realizada pelo SIPS (Sistema de Indicadores de Percepção Social) no ano 

de 2010, foi constatado que 80,7 % dos brasileiros atendidos pela ESF a consideram muito boa ou 

boa. Através do acompanhamento médico das famílias por uma única equipe, a ESF proporciona 

uma relação de segurança que agrada a população que é, muitas vezes, acostumada com um 

atendimento médico que consideram indiferente. 

Até 2009, 5.251 mil municípios eram beneficiados com a ESF, contando com uma equipe de 

no total 30.328 mil agentes atendendo a 96,1 milhões de pessoas (50,7% da população brasileira). 

Por demonstrar um nível consideravelmente alto de impacto desde a sua implementação, essa 

política pública passa a ser permanente, institucionalizada, havendo inclusive um projeto de 

expansão denominado Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF).  

Apoiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), o 

PROESF compreende três fases, de modo que a primeira delas, concluída em 2007, contou com o 

aumento de 43% do número de equipes implantadas (entre os anos de 2003 e 2007). Os atores 

envolvidos na elaboração e implementação dessa política pública são o Legislativo e o Executivo, 

como forma de efetivar o direito a saúde. 

No que diz respeito aos recursos financeiros destinados a Política, de acordo com dados 

fornecidos pelo Portal da Transparência, o total destinado à ação Piso de Atenção Básica Variável 

– Saúde da Família foi de R$ 8.130.107.274,03 (oito bilhões, cento e trinta milhões, cento e sete mil 

reais e vinte e sete centavos) no ano de 2014. 

Seguindo os critérios apresentados anteriormente acerca das tipologias e modelos de 

implementação, concluímos que a Estratégia Saúde da Família é uma política pública regulatória, 

vez que se trata de uma reforma da rede básica tradicional, buscando implementar um serviço, 

como deixa claro o então Ministro de Estado da Saúde, Carlos César de Albuquerque: 

 

Ciente de sua missão, o Ministério da Saúde assume o desafio de colocar em seu 
plano de Ações e Metas Prioritárias as estratégias de Saúde da Família e Agentes 
Comunitários de Saúde como caminhos possíveis no processo de reorganização da 
atenção básica em saúde, com a certeza de que as mesmas já constituem uma 
realidade concreta no contexto da mudança do modelo assistencial no qual está 
empenhado o país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997, p. 5). 
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Além de representar essa reforma, a ESF não poderia ser classificada como nenhuma das 

outras políticas públicas, visto que não lida com procedimentos e, por se tratar de um sistema 

universal, ela não beneficia ou retira bens de um grupo em detrimento de outros. 

Sua implementação ocorre de cima para baixo, com diferentes fases, se encaixando, entre 

os dois modelos de implementação mais conhecidos, no modelo Top-Down. 

 

7. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A Estratégia Saúde Família é uma política que exige uma postura ativa dos profissionais que 

a compõem. Para cadastrar as famílias no programa, por exemplo, eles devem visitar os moradores 

da região que é responsabilidade daquela unidade e ainda depois, devem realizar o 

acompanhamento dessas famílias, proporcionando ações como controle de doenças e reabilitação, 

criando um vínculo de confiança entre profissional e comunidade. 

Por se tratar de uma abordagem diferente daquela proposta pela medicina curativa, onde o 

único contato entre médico-paciente ocorre durante um episódio de urgência/emergência, e por 

pregar uma atuação em conjunto com a comunidade, a população beneficiada pela ESF não teria 

a necessidade de buscar o Judiciário para conseguir ter acesso aos seus serviços. 

Constatou-se, portanto, que a ESF não é uma política pública onde a população, como 

grupos de interesse, procura o Poder Judiciário para demandar sobre o assunto. A constatação 

adveio após buscas realizadas nos sistemas eletrônicos de pesquisa processual em tribunais de 

superposição (Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal de Justiça) e tribunais estaduais, onde 

as ações encontradas não dizem respeito a participação popular, mas a questões internas, como 

contratação de profissionais sem realização de concurso e incorporação de gratificação. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

A partir da análise realizada nesse texto, onde o direito à saúde foi abordado como um direito 

fundamental - mesmo não estando elencado no artigo 5º da Constituição Federal, apresentaram-se 

algumas das diretrizes básicas do SUS, bem como os conceitos e métodos em relação às Políticas 

Públicas, categoria chave no presente trabalho. Tais Políticas Públicas intentam colocar o governo 

em ação e/ou examinar essa ação e, se necessário, apresentar mudanças na sua direção ou 

evolução. A Política Pública investigada foi a Estratégia Saúde da Família. Observou-se que, quanto 

à classificação enquanto política pública, no que concerne à Abordagem das Arenas, a ESF é uma 

política pública regulatória de alto impacto, por mostrar eficiência e continuidade na realização de 

seus objetivos, tanto que hoje se firma como uma política pública permanente, já no que diz respeito 

aos modelos de implementação, a ESF se enquadra no modelo Top Down, diante de sua atuação 

como uma forma de efetivar o sistema de saúde. 

Dessa forma, através da Estratégia Saúde da Família houve uma contribuição para o 

fortalecimento da Atenção Básica de Saúde e a consequente promoção da garantia constitucional 

do direito à saúde. 
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Resumo: O Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (PN-DST/AIDS) está inserido em toda a rede de atenção a saúde, seguindo os princípios do SUS, 

tendo como finalidade reduzir a incidência de AIDS e outras DST’s, ampliar e fortalecer os serviços de saúde, 

garantindo uma assistência integral e de qualidade. Este manuscrito teve como objeto de estudo analisar a 

política de saúde na VI região do RN no tocante ao programa de DST/AIDS a partir dos princípios do programa 

Nacional. Trata-se de um estudo descritivo do tipo estudo de caso, no qual se analisou documentos de acesso 

público disponibilizados pelo endereço eletrônico do Ministério da Saúde, especificamente do PN - DST/AIDS 

e relatório de gestão do Programa Estadual DST/AIDS e HV do período de 2012 a 2014. Na realidade da VI 

Região de Saúde, percebe-se que a atenção básica não realiza todas as suas funções, tornando-se 

dependente da atenção especializada, excedendo o quantitativo de encaminhamentos e não captando a 

contra-referência. A existência de SAE’s estruturados nas 7 regiões de Saúde do RN, é o caminho para 

estruturar a Rede e construir a Linha do Cuidado de Aids, HIV, Hepatites Virais, Sífilis  e outras DST. 

Identificar, fazer dialogar e repactuar fluxos e responsabilidades dos pontos de atenção que se voltam para 

estes agravos, além de reestruturar os serviços da VI região de saúde é a melhor estratégia de organizar o 

fluxo assistencial da região.   

Palavras-chave: DST/AIDS; POLITICA; REGIÃO; SAÚDE. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) configura-se enquanto importante avanço no que se refere 

a construção e efetivação de uma política publica universal equânime. Suas bases teóricas, e 

consequentemente seu arcabouço vem sofrendo modificações ao longo dos anos. Uma das 

justificativas para essas mudanças é a necessidade de (re)visitação e (re)organização dos serviços 

ofertados pelo setor de forma a atender as reais necessidades dos sujeitos sociais. 

Assim, o SUS está organizado a partir da Rede de Atenção a Saúde (RAS) oficializada pela 

portaria GM/MS nº 4.279, que estabelece arranjos organizacionais das ações e serviços de saúde, 

de diferentes densidades tecnológicas, integradas a partir de sistemas de apoio técnico, logístico e 

de gestão, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde 

e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades 

(BRASIL, 2003; MENDES, 2011). 

Nessa perspectiva, sabe-se que na política nacional de saúde, existem inúmeros programas 

que atendem a população de acordo com os ciclos de vida, suas necessidades e estado de 

vulnerabilidade. Dentre elas, está o Programa Nacional de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (PN - DST/AIDS), que segue os princípios 

do SUS e tem como finalidade reduzir a incidência de AIDS e outras DST’s, ampliar e fortalecer os 

serviços de saúde, garantindo uma assistência integral e de qualidade. O mesmo está inserido em 
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toda a rede de atenção a saúde, onde cada nível de assistência tem suas competências especificas 

(BRASIL, 1999; BRASIL, 2006).  

Com a incorporação das diretrizes do SUS, as ações de controle das DST’s e AIDS 

avançaram e foram fortalecidas, criando novas condições de gestão para os Estados e Municípios 

e incentivando o controle social. A partir dessas considerações, podemos perceber uma evolução 

histórica das políticas públicas de saúde principalmente no que diz respeito a diretrizes que norteiam 

o PN – DST/AIDS, porém, ainda é perceptível identificar falhas e fragilidades na sua constituição 

e/ou aplicação no sistema de saúde, mais especificamente na atenção básica. 

A focalização da resposta nacional, intensificação das estratégias de descentralização e as 

mudanças nas redes de atenção especializada e básica, são para aumentar o impacto nas 

respostas positivas e qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/Aids (PVHA) em suas 

diversas dimensões.  

 Busca-se que, pontos de atenção e parcerias participem das linhas do cuidado às PVHA, e 

que as intervenções sejam realizadas de maneira efetiva e oportuna, na construção de planos e 

políticas mais próximas das realidades culturais. Neste contexto, se diversifica e amplia a 

cooperação com vários atores na luta contra este agravo na perspectiva de ressignificação dos 

saberes biomédicos. 

Políticas públicas efetivas partem das reais necessidades da sociedade e consideram as 

especificidades dos diversos territórios, para assim os serviços de saúde adaptar suas ações e 

torná-las mais ativas. Para o cuidado integral em saúde é necessário ter clareza que o centro da 

assistência deve ser o usuário e suas necessidades, que a eficiência da mesma não deve estar 

relacionada ao quantitativo de exames solicitados, encaminhamentos e uso de tecnologias duras e, 

sim que todos os níveis de atenção são corresponsáveis pelo cuidado em saúde (FRANCO; 

MAGALHÃES JR, 2003).  

A reorganização do processo de trabalho e descentralização das responsabilidades são 

instrumentos na construção de uma assistência integral pautada no cuidado à saúde do sujeito. 

Assim, a nível de atenção básica considera-se que a mesma tem uma função crucial da organização 

da linha do cuidado e no fluxo assistencial (CECILIO; MERHY, 2003; FRANCO; MAGALHÃES JR, 

2003). 

Considerando a assistência prestada as pessoas que vivem com HIV/Aids, principalmente 

no semiárido, pode-se inferir que não estão sendo esgotadas as possibilidades existentes na rede 

básica, tornando-se dependentes dos demais níveis de atenção, localizados em territórios 

diferentes. 

Atualmente, o Rio Grande do Norte conta com 10 Serviços de Atenção Especializada em 

Aids (SAE) implantados em unidades municipais, além dos ambulatórios dos hospitais de referência 

estaduais (Hospital Giselda Trigueiro, Hospital Rafael Fernandes), totalizando 12 serviços em 

funcionamento. Nesse contexto, chamamos atenção para o Município de Pau dos Ferros (município 

polo) considerado referência na região, localizado na VI regional de saúde, território composto por 

36 municípios e que por falta de entendimento pelos diferentes níveis de gestão não deu 

continuidade a efetivação do SAE.     A partir desse contexto, desde o ano de 

2010, o Programa Estadual em DST/AIDS e HV do RN (PE- DST/AIDS e HV), vem desenvolvendo 

estratégias no sentido de fortalecer o diálogo entre os SAE’s e a Rede de Pessoas que Vivem com 

HIV/Aids e Hepatites Virais (PVHA) do RN, por meio de ações conjuntas,  promovendo discussões 
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sobre a qualidade da atenção e a troca de experiências, itens imprescindíveis neste processo de 

implementação de novos serviços e de melhoria da qualidade da atenção nos serviços já existentes.  

São recorrentes e diversos os desafios na pratica clínica de profissionais de saúde que 

assistem as PVHA e sob estas considerações questionamos: Temos uma política de saúde e 

serviços de assistência especializados adequado as necessidades do território? Será que estão 

atendendo de forma satisfatória a sua demanda? Quais os desafios? 

Este manuscrito teve como objeto de estudo analisar a política de saúde na VI região do RN 

no tocante ao programa de DST/AIDS a partir dos princípios do programa Nacional.  

Trata-se de um estudo descritivo do tipo estudo de caso, no qual se analisou documentos 

de acesso público disponibilizados pelo endereço eletrônico do Ministério da Saúde, 

especificamente do PN – DST/AIDS, e relatório de gestão do PE em DST/AIDS e HV do período de 

2012 a 2014. O estudo foi dividido em três eixos de observação: primeiro analisamos as metas 

desenvolvidas pela gestão estadual, a partir da resposta da assistência (linha do cuidado) nos SAES 

e Atenção Básica nas diferentes regiões de saúde; segundo, identif icamos a colaboração e o papel 

dos articuladores nas regiões de saúde e verificamos a relação entre entes. Ainda, fizemos uma 

análise detalhada na VI região de saúde, na qual levamos em consideração os municípios da região 

e a atual situação quanto ao agravo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

As políticas públicas surgem de acordo com as necessidades emergentes da população, 

como forma de sanar ou minimizar tais problemas. Assim, aconteceu com as políticas públicas de 

saúde brasileiras, as quais foram guiadas, inicialmente, pelo processo de industrialização e 

urbanização emergente, vinculando e garantindo assistência médica apenas aos trabalhadores 

formais. 

Inicialmente, as politicas foram guiadas pelo Modelo Biomédico que adotava uma lógica 

unicausal de causa-efeito da doença, fragmentando o sujeito e o processo do cuidado, atuando de 

forma mecanicista (BARROS, 2002; CRUZ, 2009). Durante toda uma construção histórica, evoluiu 

– se para o nosso atual Modelo de Determinação Social da Doença, a qual considera os aspectos 

históricos, econômicos, sociais, culturais, biológicos, ambientais e psicológicos como determinantes 

no processo saúde-doença do individuo e sua coletividade, visualizando o conceito de realidade 

sanitária (BATISTELLA, 2007; PUTTINI; JUNIOR; OLIVEIRA, 2010). 

Neste processo de transição de modelos de saúde, guiados pela diversidade e aumento das 

demandas da população, surgia também a necessidade de uma nova política pública de saúde, 

exposta através do Movimento de Reforma Sanitária e na VIII Conferência Nacional de Saúde, a 

qual constituiu um marco para formulação e criação do nosso atual sistema de saúde, com ampla 

participação social que reivindicava a “saúde como direito de todos e dever do Estado”, o qual foi 

garantido através da Constituição de 1988 (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Em 1990, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), nossa atual politica pública de saúde, 

que acredita que a “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” 

(BRASIL, 1988, Art.196). 
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O SUS é considerado uma Política de Estado e é assegurada de forma independente às 

políticas partidárias, através da Constituição de 1988, Lei 8.080 (19 de setembro de 1990) e Lei 

8.142 (28 de Dezembro de 1990), as quais dispõem respectivamente, sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, e garante a participação da comunidade em sua gestão e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1988; BRASIL, 2003).  

A fim de garantir a efetividade e resolutividade do sistema, o mesmo é guiado por princípios 

finalísticos e diretrizes estratégicas. Os princípios são compostos por: (i) universalidade; (ii) 

integralidade; (iii) equidade.  Já as diretrizes: (i) descentralização; (ii) regionalização; (iii) 

hierarquização e; (iv) controle social (BRASIL, 2000; PEREIRA; OLIVEIRA, 2014). Vale salientar 

que tais princípios embasam todas as ações dos serviços de saúde, os quais são organizados em 

níveis de atenção à saúde. 

Segundo Mendes (2011), a Rede de Atenção a Saúde (RAS) é um arranjo organizacional 

de ações e serviços de saúde, os quais são estruturados de forma hierárquica por níveis de 

complexidades crescente, baseada na ordem, no grau de importância e no uso de tecnologias duras 

e leves, divididas em atenção primária (atenção básica), secundária (média complexidade) e 

terciária (alta complexidade), onde cada uma tem seu papel na rede, mas que devem estar 

interligadas para garantir a continuidade do cuidado e dar respostas as politicas e programas da 

rede SUS. 

Atualmente, a Atenção Básica (AB) é o principal eixo norteador do SUS, sendo reconhecida 

como a principal porta de entrada do sistema e o nível central de comunicação da RAS. Em sua 

organização, seu principal meio de atendimento configura-se na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), a qual é responsável por atender de forma integral a sua população adstrita, abrangendo 

ações de prevenção, promoção e proteção da saúde, realizando diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de diversos agravos a saúde (BRASIL, 2012; MITRE; ANDRADE; COTTA, 2012). 

 
(...) a atenção básica deve ser capaz de diagnosticar, o mais precocemente 

possível, situações de risco que venham ultrapassar sua capacidade de resolução, 

promovendo acesso ágil aos atendimentos mais complexos, na busca da otimização 

da assistência, da melhoria do cuidado e da redução dos gastos, estabelecendo 

uma continuidade da atenção à saúde (OLIVEIRA et al, 2009, p.99).  

 

Em consonância com o momento histórico vivido pelo país, pós-golpe militar, movimento 

sanitário e construção do SUS, acontecia também uma epidemia de AIDS que acometia, em sua 

maioria, grupos sociais colocados a margem da sociedade, como as profissionais do sexo, 

homossexuais e usuários de drogas. Iniciando, assim, um dialogo entre Estado e sociedade civil 

para enfrentamento da problemática, que foi negligenciada como problema de saúde pública por 

longos anos. 

Somente em 1986 deu inicio o Programa Especial e Global de AIDS, com apoio da 

Organização Pan-Americana e Organização Mundial da Saúde, no entanto, o Programa brasileiro 

só iniciou em 1987, através da exigência de movimentos sociais organizados e setores 

progressistas de saúde pública, ganhando força apenas com a exposição de casos na mídia, morte 

de pessoas famosas e criação das primeiras organizações não-governamentais (ONGs) 

(MONTEIRO; VILLELA. 2009).  
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Com o continuo aumento de casos, a falta de expectativa e qualidade de vida dos sujeitos 

infectados, as consequências sociais e econômicas para o país e a falta de assistência a saúde 

adequada contribuiu para o inicio do planejamento de enfrentamento a AIDS. Criando em 1985 a 

Portaria 236 do Ministério da Saúde que estabelecia diretrizes para um programa de controle da 

AIDS, em 1986 a Portaria 542 que a estabeleceu como doença de notificação compulsória e, em 

1988 foi criada oficialmente o Programa Nacional de AIDS (GALVÃO, 2002).  

Em 1993, foi definido um novo plano estratégico, sendo realizado um acordo de 

financiamento com o Banco Mundial, o qual subsidiou a construção e execução do: Projeto AIDS I 

(1993) que tinha ações mais efetivas de enfrentamento da epidemia; o Projeto AIDS II (1998), o 

qual dava continuidade as ações do projeto anterior, mas focava na melhoria da qualidade dos 

serviços, diagnóstico, tratamento, assistência e expansão do plano de ação; Já o Projeto AIDS III 

(2003), almejava a melhoria da cobertura assistencial, ações de prevenção e assistência, 

fortalecimento do monitoramento e avaliação dos impactos do plano, além da introdução de novas 

tecnologias no âmbito do tratamento (MONTEIRO; VILLELA, 2009).  

Muitos foram as conquistas adquiridas neste período, o movimento social assumiu um papel 

crucial ao “obrigar” o Estado a assumir suas competências frente à situação de saúde vivenciada, 

as ações construídas neste período se mostraram eficazes aquilo que propuseram e o Brasil se 

tornou o primeiro dentre inúmeros países a garantir a assistência e distribuição de medicamentos 

gratuitos aos indivíduos com AIDS.  

O PN – DST/AIDS, é subdividida em três componentes que guiam as ações de saúde: (i): 

incentivam ações de promoção a saúde, proteção dos direitos das pessoas com HIV/AIDS e 

prevenção da transmissão da AIDS e outras DST’s, que contribuam no enfrentamento da epidemia; 

(ii): implementar estratégias que garantam aos indivíduos portadores de HIV, AIDS e outras DST’s 

tenham garantia de acesso a procedimentos de diagnóstico e tratamento de qualidade na rede 

pública, afim de reduzir a mortalidade, continuar aumentando a expectativa de vida e garantir 

qualidade de vida; e (iii): incentiva o desenvolvimento institucional e gestão do programa, para o 

fortalecimento das instituições públicas e privadas que prestam atendimento a estes usuários, 

sendo guiado pelo princípio da descentralização, (co)responsabilizando todas as instâncias 

governamentais (BRASIL, 1999). 

O Programa supra citado está inserido em toda a RAS, cada nível de assistência com suas 

competências. Sendo assim, uma das várias funções da ESF na Atenção Básica é atender os 

indivíduos infectados de HIV/AIDS e outras DST’s, possibilitando acolhimento adequado, 

diagnóstico precoce, aconselhamento para realização de testes, tratamento adequado, educação 

em saúde para promoção e prevenção e encaminhamento para outros níveis de atenção (BRASIL, 

2006). 

O Brasil ficou reconhecido mundialmente por garantir acesso gratuito ao tratamento para as 

pessoas vivendo com HIV/AIDS. Atualmente, a terapia antirretroviral é a terapêutica mais efetiva na 

progressão da doença, já que controla a multiplicação do HIV no corpo e recupera as defesas do 

organismo, entretanto, não cura o paciente, mas aumenta a sua qualidade de vida e permite que o 

sujeito desenvolva suas atividades de rotina de maneira normal (SOUZA; CHAVES; SILVA, 2015; 

BRASIL, 2006). 

De acordo com o Boletim Epidemiológico de 2015, no Brasil, anualmente, são notificados 

em média de 40,6 mil novos casos de AIDS, sendo 3,8 mil casos no Norte, 8,2 mil no Nordeste, 17 

mil no Sudeste, 8,6 mil no Sul e 2,7 mil no Centro-Oeste. Enquanto que de HIV foram registrados 
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9.416 casos, sendo 870 casos na região Norte, 1.760 no Nordeste, 3.687 no Sudeste, 2.426 no Sul 

e 673 no Centro-oeste, considerando o primeiro semestres de 2015. Sendo 207 casos no estado 

do Rio Grande do Norte (BRASIL, 2015). 

 O HIV/Aids apresenta quadros preocupantes em todas as Regiões de Saúde do RN. Com a 

implementação da Rede Cegonha e com os avanços científicos no campo do diagnóstico, através 

dos “Testes rápidos para Diagnóstico”, certamente, o Rio Grande do Norte contará com um 

incremento de novos casos. De 2000 a 2012, foram registrados, de acordo com o Sistema de 

Informação de Agravos Notificáveis (SINAN), Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), 3594 casos de Aids em adultos no RN.  

 Com este cenário, torna-se imperioso estruturar as Redes de Atenção Regionalizadas 

garantindo Linhas do Cuidado, como parte da Resposta da Gestão Estadual a estes agravos. 

Respondendo a uma concepção de saúde centrada não somente na assistência aos doentes, mas, 

sobretudo, na promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, 

pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do desenvolvimento 

de ações intersetoriais.  

 As linhas do cuidado entende que a produção em saúde deve ocorrer de forma organizada 

e sistematizada, produzindo fluxos de assistência contínuos e benéficos ao usuário, considerando 

suas reais necessidades, para que assim cause impacto no processo saúde-doença e torne 

resolutivo o sistema de saúde (MALTA; MERHY, 2010). 

Neste contexto, a linha do cuidado implica redirecionamento do processo de trabalho e das 

relações entre diferentes pontos de atenção. Nesta perspectiva o desenho da linha de cuidado 

passa a contar com novos serviços, e estratégias como o suporte dos serviços especializados à 

Atenção Básica e o atendimento compartilhado entre SAE e Atenção Básica garantem maior acesso 

dos usuários ao sistema de saúde.  

Diante disso, as equipes da ESF são capazes de identificar a população mais vulnerável, 

diagnosticar precocemente os portadores de HIV, monitorar o tratamento, inserir discussões 

transversais sobre a problemática, além de oferecer suporte emocional e realizar a manutenção da 

rede de referência e contra-referência. No entanto, a mesma encontra sérias dificuldades na 

aplicação dos princípios do PN - DST/AIDS e na sua condução, comprometendo sua resolutividade. 

Na realidade da VI Região de Saúde, percebe-se que a atenção básica não realiza todas as 

suas funções, devido ao baixo nível de qualificação profissional e má estruturação da rede na região. 

Tornando-se dependente da atenção especializada, excedendo o quantitativo de encaminhamentos 

e não captando a contra-referência. Nos casos das pessoas vivendo com HIV/AIDS, os diagnósticos 

são realizados em grande maioria na AB, mas realizam todo o tratamento com a equipe do SAE da 

II região e dos Hospitais de Referência (HRDCCA, HRF, HGT), situados na cidade de Pau dos 

Ferros, Mossoró e Natal, enquanto que o acompanhamento contínuo que deveria ser realizado pela 

AB não é desenvolvido de forma eficiente. 

Os serviços de assistência especializados estão situados nos grandes centros urbanos do 

estado, distantes dos municípios de pequeno porte situados no interior do estado e que compõem 

a VI região, caracterizando uma barreira de acesso aos mesmos. O que deveria ser o SAE no 

município de Pau dos Ferros, encontra-se com equipe multidisciplinar insipiente, não conseguindo 

atender a demanda da região, realizando muitas referências e não cumprindo seu papel no território, 

contribuindo para uma forte dependência de serviços de outras regiões (II região e VIII região), o 
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que sugere uma interferência na adesão e manutenção do tratamento dos pacientes, entre outras 

considerações para além da assistência e prevenção. 

Mesmo diante da importância destes serviços na região, e as pactuações na Comissão 

Intergestores Regional (CIR), os gestores dos municípios não realizaram contratações para a 

estruturação dos serviços. Incluindo também a AB de algumas cidades que não realizam sequer 

ações básicas de diagnóstico, acompanhamento dos casos, implantação dos testes rápidos de HIV, 

Sífilis e Hepatites e participação das qualificações profissionais realizadas pelo estado. Deixando 

os usuários desprovidos de uma assistência integral e resolutiva. 

Neste contexto, as pessoas que vivem com HIV/AIDS tornam-se dependentes de serviços 

de saúde situados em outros territórios, possuem apoio parcial da AB e da gestão e, por isso não 

conseguem deambular na rede de atenção com tranquilidade e eficiência, tendo o cuidado 

comprometido e uma assistência que não garante a integralidade, comprometendo assim a 

reinserção social e a qualidade de vida do sujeito. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A existência de SAE’s estruturados nas diferentes regiões (I, II, IV, V, VII) de Saúde do RN, 

é o caminho para estruturar a Rede e construir a Linha do Cuidado de HIV/AIDS, Hepatites Virais, 

Sífilis e outras DST. Identificar, fazer dialogar e repactuar fluxos e responsabilidades dos pontos de 

atenção que se voltam para estes agravos, além de reestruturar os serviços da VI região de saúde, 

é a melhor estratégia de organizar o fluxo assistencial da região.   

Conhecendo o diagnóstico dos SAE’s e das regiões onde eles estão inseridos, a gestão 

estadual à partir dos Grupos Técnicos (GT) e junto com a gestão municipal está identificando 

fragilidades que indicam a necessidade de encaminhamentos, envolvendo em maior proporção a 

gestão municipal. 

Desenvolver ações em busca do cuidado integral dos usuários, pressupõe o 

desenvolvimento de diversos encontros, momentos formativos, negociações, pactuações e 

definição de responsabilidades na região.   

 As questões políticas e profissionais vivenciadas, tais como: o desconhecimento do gestor 

Municipal, a falta de profissionais efetivos, a rotatividade destes nos SAE’s e AB, a inexistência  de 

capacitação e a ausência de percepção de competência da equipe quando no desempenho de suas 

atividades; vem a fragilizar toda a estratégia em rede, fragmentando o cuidado. Ainda, o ativismo 

social, Ministério da saúde e o Ministério Público Estadual, deverão acompanhar mais 

rigorosamente o planejamento das metas e ações junto a administração do dinheiro público. Ainda, 

recomenda-se ações de combate aos estigmas como meta de maior contribuição na luta. 
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Resumo: A Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua, instituída pelo decreto 

nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009, tem como objetivo envolver questões essenciais que dizem respeito a 

essa parcela da população que tem as ruas como cenário para desenvolver suas atividades de vida e 

afirmarem sua identidade. Este ensaio teórico tem como objetivo geral discutir sobre o impacto do uso de 

drogas por moradores em situação de rua, onde a discussão do mesmo será abordada em objetivos 

específicos que é: discutir as razões para o uso de drogas por moradores em situação de rua; descrever o 

que a política aborda em relação às drogas para essa população e discutir sobre as dificuldades de enfrentar 

as drogas junto à população em situação de rua. Diante disso o presente ensaio teórico trata-se de uma 

pesquisa de levantamento bibliográfico em fontes secundárias. Para a fundamentação teórica foi realizada 

uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico, no qual buscou-se artigos científicos nas bases de dados 

on-line. As pessoas em situação de rua, independente de cor, raça, gênero, idade estão mais suscetíveis a 

entrar em contato com drogas licitas ou ilícitas, muito se ouve falar na mídia que o número de moradores de 

rua que fazem uso de drogas é cada vez maior, e esse hábito pode estar ou não associado a sua condição 

de rua. É preciso enxergar o que está por traz desses sujeitos, para que seja firmado o compromisso de uma 

construção coletiva entre as esferas assistenciais para que se possa planejar e aperfeiçoar as ações com 

este público. 

Palavras-chave: Pessoas em Situação de Rua; Abuso de Drogas; Políticas Públicas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A definição para a População em Situação de Rua (PSR), segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Social (2012), se configura como um grupo populacional heterogêneo constituído 

por pessoas que possuem em comum a garantia da sobrevivência por meio de atividades produtivas 

desenvolvidas nas ruas, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a não referência de 

moradia regular.  

A PSR enfrenta sozinha diversas dificuldades na rua diariamente, como frio, fome, calor e 

chuva, sendo muitas vezes taxado pela sociedade de culpados por estarem em situação de rua, 

não levando em conta a singularidade de cada indivíduo nessa situação. Tratar essa população 

com preconceito é uma forma de distanciá-los da atenção que necessitam, onde muitos buscam 

nas ruas um “conforto” que lhes tirem da realidade social em que vivem, justificando assim o uso de 
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substâncias psicoativas como as drogas. O consumo dessas substâncias é reflexo de uma 

sociedade que estimula tal ato como uma alternativa para aliviar os sofrimentos (TILIO et al, 2015). 

A PSR vem, há alguns anos, atraindo o olhar do governo e instituições. O Movimento 

Nacional da População em Situação de Rua surgiu em 2005 e desde então tem conquistado espaço 

na construção de políticas públicas a favor desta parte da população, assim como na luta por direitos 

básicos que nunca foram concretizados. Também, a Política Nacional para a População em 

situação de Rua, configura-se como um grande passo no reconhecimento e concretização dos 

direitos individuais e sociais da PSR, representando uma conquista principalmente dos movimentos 

sociais em defesa desses sujeitos (GOMES e SANTOS, 2012). 

A Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua, instituída pelo 

decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009, tem como objetivo abordar questões essenciais que 

dizem respeito a essa parcela da população que tem as ruas como cenário para desenvolver suas 

atividades de vida e afirmarem sua identidade. 

Esse ensaio aborda a relação da PSR com o uso de drogas, onde a escolha dessa temática 

nasce dentro da disciplina de Temas Avançado em Saúde Coletiva, ofertada no curso de 

Enfermagem do Campus Avançado Profª Mª Elisa de Albuquerque Maia/CAMEAM da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte/UERN, que proporciona um debate a cerca das PSR e das 

políticas públicas de saúde voltadas a essa população. Torna-se importante abordar esse tema, 

pois, como acadêmicos, nos proporciona um conhecimento e reflexão acerca das diversas facetas 

que envolvem a atenção ofertada a essa população, considerando as necessidades dos mesmos e 

o contexto em que estão inseridos. 

Diante disso o presente ensaio teórico trata-se de uma pesquisa de levantamento 

bibliográfico em fontes secundárias. Para a fundamentação teórica foi realizada uma pesquisa 

exploratória de cunho bibliográfico, no qual buscou-se artigos científicos nas bases de dados on-

line.  

Este ensaio teórico tem como objetivo geral discutir sobre o impacto do uso de drogas por 

moradores em situação de rua, onde a discussão do mesmo será abordada em objetivos específicos 

que é discutir as razões para o uso de drogas por moradores em situação de rua; descrever o que 

a política aborda em relação às drogas para essa população e discutir sobre as dificuldades de 

enfrentar as drogas junto a população em situação de rua.    

O ensaio está organizado em tópicos para facilitar a leitura, onde, na discussão, cada 

objetivo específico compõe com tópico seguida da conclusão. 

 

2. RAZÕES PARA O USO DE DROGAS POR MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

As pessoas em situação de rua, independente de cor, raça, gênero, idade estão mais 

suscetíveis a entrar em contato com drogas licitas ou ilícitas. Muito se ouve falar na mídia que o 

numero de moradores de rua que fazem uso de drogas é cada vez maior, e esse hábito pode estar 

ou não associado a sua condição de rua.  

Na maioria das vezes, os motivos para o uso abusivo de drogas e álcool é a mesma que os 

levou para as ruas, estando ligados diretamente às dificuldades de afirmação no mercado de 

trabalho e experiências desestruturantes, como a violência familiar, trabalho infantil, abandono, 

prisão, entre outros. Existe a interpretação de que essas pessoas foram para as ruas por causa do 
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vício, mas na maioria dos casos ocorre o contrário, a pessoa se tornou um usuário abusivo por estar 

na rua. 

Muitas dessas pessoas, por não saberem administrar essa nova situação de rua, começam 

a aceitar as drogas que são oferecidas por companheiros na tentativa de amenizar as condições 

que o novo ambiente proporciona geralmente iniciando esse hábito com o álcool até gradativamente 

chegarem às drogas mais agressivas como o Crack (ANTONELLI, 2012).  

O consumo de drogas está inserido no cotidiano de grande parte dos sujeitos que compõem 

os grupos de PSR. Essa condição está associada a uma série de outras vulnerabilidades que as 

expõem a diversos riscos. Trata-se de um problema de grande importância e que vem desafiando 

as equipes de cuidado a desenvolverem abordagem mais adequada junto a essas pessoas, de 

modo a diminuir danos e promover saúde (BRASIL, 2012). 

Aqui cabe citar a conduta para redução de danos (RD) que surge como estratégia de saúde 

pública no Brasil, mais especificamente no município de Santos-SP, no ano de 1989, quando o 

grande aumento de contaminação por HIV estavam associado ao uso de drogas injetáveis. 

Inicialmente surge como uma estratégia de prevenção ao HIV entre usuários de drogas injetáveis - 

Programa de troca de Seringas (Ptss) - com o passar dos anos a redução de danos foi se 

transformando em uma estratégia de produção de saúde alternativa às estratégias pautadas na 

lógica da abstinência, incluindo a diversidade de demandas e ampliando as ofertas em saúde para 

a população de usuários de drogas (MENDES e FILLIPEHORR, 2014). 

Nesse contexto, as estratégias de redução de danos tornam-se um importante instrumento 

que agrega valor a abordagem das equipes que trabalham com essa população, seja nos 

Consultórios na Rua, seja nas Unidades Básicas de Saúde. Entende-se por estratégias de redução 

de danos um conjunto de princípios e ações para o enfrentamento dos problemas relacionados ao 

uso de drogas, sendo utilizadas internacionalmente e apoiadas pelas instituições governamentais 

brasileiras. Os problemas decorrentes do uso de drogas envolvem múltiplas dimensões, para além 

da saúde, que podem ter graves consequências para os indivíduos e para a coletividade. Conhecer 

as estratégias de redução de danos, seus alcances, limitações e o debate que as envolve permitirá 

ao profissional contribuir, numa perspectiva integral e de forma mais efetiva para melhorar a saúde 

dessa população (BRASIL, 2012). 

Tilio et al (2015) afirma que a situação de rua pode propiciar/maximizar o uso de drogas 

inclusive porque tal consumo pode significar uma forma de pertencer ao grupo da rua. Assim ao 

usar essas substancias o sujeito enxerga um meio de sobrevivência já que essas drogas 

proporcionam sensação de prazer, euforia e poder diante da situação adversa a que se encontram.  

Os moradores de rua apresentam um consumo muito mais intenso do que outros indivíduos, 

mas não podemos abordá-los simplesmente como pessoas que têm uma doença, no caso 

dependência química, e que precisam de tratamento, sendo esse um problema com diversas 

dimensões, estando muitas vezes associado com o frio, a compensação do estresse da vida de rua 

e da degradação dessa situação, e mesmo para a sociabilização com outras pessoas na mesma 

situação por questões de sobrevivência e segurança. 

Morera e Padilha (2015) expressam que a droga é usada como um refúgio diante das 

frustrações, mas os indivíduos não reconhecem que esse alivio é passageiro e proporcionam novos 

problemas. É possível observar que a falta de amor e carinho e o abandono por parte da família são 

causas frequentes para o vício. O uso de álcool e outras drogas podem gerar diversas problemáticas 
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como, por exemplo, comportamento suicida, violência, exposição sexual desprotegida e doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Nesse contexto o efeito esperado ao consumir qualquer droga é promover uma fuga 

anestésica e amnésica capaz de aliviar as dificuldades vivenciadas, as dores e angústias no 

momento do uso. 

 

3. ABORDAGEM DA POLÍTICA NACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA: INTERVINDO NA PROBLEMÁTICAS DAS DROGAS 

 

A Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua surge como 

forma de orientar a construção e execução de polícias públicas voltadas para a parcela da 

sociedade que, historicamente está na margem das prioridades dos poderes públicos (BRASIL, 

2008). Um dos objetivos é o de estarem capacitando os profissionais de saúde, para que eles 

saibam atuar com essa população, sem que aflore o preconceito. Além disso, outros objetivos 

abrangem a saúde e aspectos culturais, onde no primeiro proporciona uma aproximação dos 

profissionais da saúde com a PSR, e o segundo pretende inseri-los socialmente. 

Sendo assim a presente política é fruto das reflexões e debates do Grupo de Trabalho 

Interministerial para a elaboração da mesma pelo Decreto s/nº, de 25 de outubro de 2006, composto 

por vários ministérios, além da fundamental participação de representantes do Movimento Nacional 

de População de Rua (MNPR), e da Pastoral do Povo de Rua e do Colegiado Nacional dos Gestores 

Municipais da Assistência Social (CONGEMAS), representando a sociedade civil organizadora 

(BRASIL, 2008).  

A Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua, além de trazer 

diversas conquistas para o cuidado dessa população de risco, faz o fortalecimento das ações em 

saúde, em especial para aqueles que sofrem com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas, facilitando a localização e o acesso aos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS I, II, 

II e AD) (BRASIL, 2008). Faz com que se tenha maior facilidade para com o tratamento, tendo todo 

o suporte para essa população, quebrando as dificuldades do sistema. 

A política deixa clara as ações voltadas a essa população, trazendo na temática da saúde a 

garantia da atenção integral e adequação dos serviços existentes, fortalecendo suas ações na 

atenção básica e na atenção à saúde mental, tendo atenção especial aqueles com transtornos 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Uma ação voltada para a PSR, que chama atenção, 

são os Consultórios de/na Rua (CR). 

O CR orienta-se nos princípios do SUS, bem como no: respeito ao modo de vida do sujeito, 

respeito aos direitos humanos e a utilização da estratégia de redução de danos, assim como 

também atende ao que está previsto na política voltada a PSR, onde o mesmo deve oferecer 

cuidados interdisciplinares e multiprofissionais, devendo suas ações serem compartilhadas e 

integradas as Unidades Básicas de Saúde, CAPS, Serviços de Urgência e outros pontos de 

atenção, devendo estar vinculada a uma ou mais Unidade Básica de Saúde, com o propósito de 

propiciar importante porta de entrada para que essa PSR se vincule e se insira no SUS (TRINO, 

MACHADO e RODRIGUES, 2015). 

OS profissionais da CR apontam com relação às dificuldades que podem surgir no cotidiano 

desse serviço estando relacionadas à rede de atendimento, às características da abordagem e do 

público atendido e à estruturação do serviço. Em relação à rede de atendimento, foi relatada a 
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ausência de uma rede consolidada durante a noite, período em que muitas ações são realizadas 

pelo CR. Destacou-se também a dificuldade de acesso do usuário em situação de rua aos serviços 

de saúde devido a “barreiras burocráticas” principalmente relacionadas à exigência de 

documentação (identificação, comprovação de endereço) dos usuários para que sejam atendidos 

(SOUZA et al, 2014). 

 

4. DIFICULDADE DE ENFRENTAR AS DROGAS JUNTO A PSR 

 

A urbanização e industrialização nacional iniciou a sua consolidação a partir da década de 

30, quando os interesses urbano/industriais conquistaram a hegemonia na política econômica. O 

crescimento econômico não foi acompanhado pelo desenvolvimento social amplo. Sendo assim, 

apesar de relativa mobilidade de renda em função de melhorias sociais, considerando-se situação 

anterior no tempo, o acesso que a população teve aos resultados do progresso econômico foram 

muito aquém aos ganhos obtidos pela classe média e pela elite. Isso acarretou na manutenção das 

desigualdades de renda e o direito à cidadania e na concentração da pobreza nas áreas urbanas, 

em especial nas metrópoles e grandes cidades (LEITE, 2006). 

Estar na cidade, como a população de rua, significa estar excluído da habitação, do emprego 

regular, dos direitos e serviços, como também, integrar-se ao mundo social a partir de uma inserção 

peculiar, a de utilização das sobras do excedente social no que se refere ao consumo, ao trabalho, 

aos espaços públicos. A partir disso, é possível perceber como o espaço da rua se constitui como 

um meio de sobrevivência aos excluídos sociais, sendo a relação desses grupos com o espaço, 

estabelecida não através do regime de propriedade, mas sim de ocupação (LEITE, 2006). 

O trabalho é entendido como principal fator da sociedade atual como algo essencial na 

definição das pessoas, sendo por meio dele que a pessoa garante sua subsistência a partir dos 

recursos que gera e assim constitui sua identidade pessoal. O indivíduo não-trabalhador é encarado 

pela ideologia dominante numa situação periférica, e estigmatizado como ser desviante, 

degenerado e residual. Assumindo-se como elemento segregado, portador de uma identidade 

atrofiada. Sem a referência do emprego formal com registro em carteira, a PSR desempenha 

atividades informais, sendo consideradas como improdutivas e inúteis do ponto de vista do mercado 

de trabalho, sendo as PSR testemunhas vivas de que a exploração e a desigualdade estão no cerne 

do modelo capitalista de produção. A não inserção do indivíduo no sistema de produção é uma 

consequência de sua não adequação, de seu comportamento desviante. Desta forma, o morador 

de rua é classificado pela sociedade como “vagabundo”, como “sujeito que não quer trabalhar” 

(GOMES e SANTOS, 2012). 

Sendo a instabilidade no trabalho um dos motivos que os levam a usarem drogas, discutir 

sobre o consumo se torna ponto de especial atenção quando se trata da PSR, pois entender o que 

os levam ao uso e o significado dessas substâncias na vida dos mesmos, tem implicações na forma 

de intervir no tratamento.  

É baixa a procura da PSR pelos serviços de saúde e não saber como se comunicar com os 

mesmos é um desafio a ser enfrentado pelos profissionais de saúde, tanto da atenção básica como 

dos demais níveis de atenção. Buscar por uma formação permanente em serviço é essencial para 

melhorar o acolhimento e a abordagem a esses usuários, para entender como se configura a sua 

vivencia nas ruas e particularidades (TONDIN; NETA; PASSOS, 2013). 
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Atender uma população, como em situação de rua, que enfrenta diariamente muitos desafios 

nas ruas, constitui-se uma dificuldade, pois devido à violência ao qual estão expostos acaba por 

dificultar a comunicação e a construção de vínculos, comprometendo a adesão aos serviços de 

saúde ofertados. As relações sociais encontram-se enfraquecidas devido às influências externas, 

como o capitalismo, por exemplo, que exclui aqueles por não atenderem ao objetivo desse sistema, 

que é o lucro (TONDIN; NETA; PASSOS, 2013).  

Buscar estratégias e/ou ações para aderência da PSR aos serviços de saúde e tratamento 

ofertados aos mesmos, principalmente os que fazem uso das drogas, é um dos objetivos da política 

voltada para essa população, objetivos esses que garantem o acesso amplo e simplificado aos 

serviços e programas que integram as políticas públicas de diversos setores (BRASIL, 2008). 

Mesmo com essas garantias o atendimento ofertado a essa população ainda encontra 

dificuldades em trazer os mesmos para os serviços e aderir aos tratamentos indicados, como os 

usuários de drogas, por exemplo, que podem ser inseridos na estratégia de redução de danos, mas 

o que se encontra é resistência por parte dos usuários em aderir e/ou continuar com o tratamento.  

Dentre as resistências encontradas está a exclusão social, pois as drogas acabam se 

tornando uma ferramenta para se sentirem aceitos no meio em vivem e por se tratar de substâncias 

que os levam a fugir da realidade e do estigma criado por essa exclusão.  

Um dos desafios enfrentados pelos serviços de saúde é a necessidade de melhorar a 

abordagem com pessoas que apresentam problemas relacionados à droga, pois a motivação para 

receber e continuar com o tratamento varia de cada individuo, variando também as motivações para 

o abandono do mesmo. Utilizar-se de formas impositivas para que os mesmos aceitem o tratamento 

é um erro, pois sendo sua motivação instável, isso acaba por afastar o usuário e a colocarem 

obstáculos diante no tratamento (BRASIL, 2012). 

Alguns aspectos fazem parte na aceitação do tratamento, entre elas está a ambigüidade, 

onde os mesmos percebem o mal que essas substâncias causam em seu organismo e querem 

evitar o uso, mas continuam com o desejo de usar drogas.  As abordagens quanto a essa população 

são o de proporcionar a motivação através de uma aproximação dos familiares, diminuir a 

resistência e facilitar o estreitamento da relação profissional e usuário (BRASIL, 2012). 

Como é característico da PSR não ter um local fixo como moradia, isso acaba se tornando 

também em outra dificuldade para os profissionais de saúde em relação ao atendimento prestado, 

pois não tem como fazer o acompanhamento desses indivíduos em relação a tratamento e as 

demais necessidades de saúde. 

Ter políticas públicas que garantam os direitos e a equidade desta parcela da população de 

nossa sociedade e atuem nas graves consequências à saúde é importante, pois se constituem em 

um dispositivo que não é apenas um serviço de atenção à saúde para a população de rua, mas uma 

experiência de aprendizagem mútua entre as pessoas em situação de rua e os profissionais que ali 

atuam. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

As PCR enxergam nas drogas um refúgio para seus conflitos de vida, a perspectiva de 

redução de danos proporciona uma nova maneira de se pensar às práticas de saúde, atentando 

para a consideração e valorização da independência dos sujeitos, sua cultura e suas práticas.  
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Ao abandonar o modelo biomédico de doutrinação que qualifica comportamentos a partir de 

uma perspectiva bipolar de indivíduos ou comportamentos, considera a multiplicidade de estratégias 

e procura proporcionar orientações coletiva e/ou individual. Dessa forma, é preciso enxergar o que 

está por traz desses sujeitos, para que seja firmado o compromisso de uma construção coletiva 

entre as esferas assistenciais para que se possa planejar e aperfeiçoar as ações com este público. 

É interessante ver como os vários serviços de saúde existentes estão integrados na atenção 

a População em Situação de Rua, por se tratar de uma população ainda muito estigmatizada e que 

necessitam de cuidados conforme as suas necessidades são apresentadas, sujeitos notados de 

singularidades e que buscam por uma atenção livre do preconceito de sua vivência nas ruas.  

É necessário ter a clareza de que a ampliação da rede de serviços não é suficiente para se 

ter uma atenção integral à saúde dos usuários. E necessário envolver/formar profissionais 

habilitados e sensíveis, sintonizados com os princípios da humanização e da atenção psicossocial 

e, acima de tudo, dispostos a romper com ideologias de controle e exclusão, profundamente 

enraizados na nossa sociedade; formular políticas públicas mais amplas e intersetoriais, que 

possam lidar de forma adequada com a complexidade que é o uso de drogas na atualidade; abarcar 

toda a sociedade num esforço de reflexão sobre o papel que o uso de drogas teve e tem na nossa 

cultura, de uma forma menos moralista e mais ética; compreender e implementar os princípios da 

redução de danos, abordagem mais humana, respeitosa, que ajuda a desenvolver estratégias de 

auto-cuidado e estimula ações protagonistas dos usuários de drogas, para que possam advogar em 

favor do seu direito à saúde (MORAES, 2008). 

Discutir acerca da política que atende a PSR é enriquecedora para a formação de discentes 

na área da saúde, sendo esta população também alvo do trabalho desses futuros profissionais, 

conhecendo e refletindo sobre a construção de uma política integral, que visa propiciar cuidados 

mais humanizados e que aproxima os usuários aos serviços, principalmente em situação de rua.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALCOCK, Peter. Understanding Poverty (2. Ed.). London: MacMillian, 1997. 

 

ANTONELLI, D. A difícil decisão de viver nas ruas. Gazeta do Povo, 2015. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde: A Política Nacional para Inclusão Social da População em 

Situação de Rua. Brasília, 2008. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Manual sobre o cuidado à saúde junto a população em situação de rua / Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 

2012. 98 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: 

<http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_cuidado_populalcao_rua.pdf>.Acesso 

em: 19 out. 2016. 

 

CARVALHO, José Murilo de. Bestializados: O Rio de Janeiro e a república que não foi (os). 3. 

ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

506 
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: 

Vozes, 1998. 

 

GOMES, Thais Candido Stutz; SANTOS, Thais Giselle Diniz. Os invisíveis que eles querem 

esconder: A luta por direitos básicos, a violência e os reflexos da Copa do Mundo FIFA 2014. 

Livro do grupo de trabalho Direitos Sociais e Políticas Públicas II do XXI Congresso do Conselho 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), 2012. Disponível 

em:<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=72cad9e1f9ae7987>. Acesso em: 16 out. 2016.  

 

LEITE, S. S. C. Migrações e Vida nas Ruas: a manifestação da Exclusão Social no Plano Piloto-

Brasília. In: XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2006, Caxambu-MG. XV Encontro 

Nacional de Estudos Populacionais, 2006. 

 

LONERO, M. F. P; CECCIM, R. B; BILIBIO, L. F. S. Consultório de/na rua: desafio para um 

cuidado m verso na saúde. Interface, Botucatu, 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/icse/v18n49/1807-5762-icse-1807-576220130738.pdf>. Acesso em: 28 

set. 2016. 

 

MENDES, C. R. P.a; FILLIPEHORR, J. Vivência nas ruas, dependência de drogas e projeto de 

vida: um relato de experiência no CAPS-ad. Rev. Psicol. Saúde. vol. 6 no.1, Campo Grande, 

2014. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpsaude/v6n1/v6n1a12.pdf>. Acesso em: 01 

out. 2016. 

 

MORAES, M. O modelo de atenção integral à saúde para tratamento de problemas 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas:percepções de usuários, acompanhantes e 

profissionais. Ciência & Saúde Coletiva, 13 (1):121-133, 2008. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/pdf/csc/v13n1/16.pdf>. Acesso em: 18 out. 2016. 

 

MORERA, J. A. C.; PADILHA, M. I. A dinâmica das relações familiares de moradores de rua 

usuários de crack. Saúde Debate, Rio de Janeiro, V. 39, N. 106, P. 748-759, 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v39n106/0103-1104-sdeb-39-106-00748.pdf>. Acesso em: 29 set. 

2016. 

 

SOUZA, V. C. A. de et al. A experiência no serviço de Consultório de Rua na perspectiva dos 

profissionais: Contribuições para a atenção ao usuário de álcool e outras drogas. Cad. Ter. Ocup. 

UFSCar, São Carlos, v. 22, n. Suplemento Especial, p. 37-47, 2014. Disponível 

em:<http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/1037/516

>. Acesso em: 18 out. 2016. 

 

TONDIN, Mara Cristina; NETA, Maria da Anunciação P. Barros; PASSOS, Luiz Augusto. 

Consultório de Rua: intervenção ao uso de drogas com pessoas em situação de rua. R. Educ. 

Públ. Cuiabá, v. 22, n. 49/2, p. 485-501, maio/ago. 2013. Disponível em: 

<http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/929/730>. Acesso 

em: 01 out. 2016. 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

507 
 

TILIO, R. de. et al. Medos e expectativas de usuários de drogas em situação de rua. Revista da 

SPAGESP, São Paulo, 2015. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v16n2/v16n2a07.pdf>. Acesso em: 03 out. 2016. 

 

TRINO, A. T; MACHADO, M. P. M; RODRIGUES, R. B. Conceitos norteadores do cuidado junto à 

população em situação de rua. In: TEIXEIRA, Mirna e FONSECA, Zilma (Org). Saberes e 

Práticas na Atenção Primária à Saúde: cuidado a População em Situação de Rua e usuários de 

álcool, Crack e outras drogas. 1ª ed. São Paulo: Hucitec, 2015. 

 

  



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

508 
47. CONSULTÓRIO NA RUA: AVANÇOS E DESAFIOS DE UMA ESTRATÉGIA EM 

CONSTRUÇÃO 

 
Maria Josielma Do Nascimento 

Universidade do estado do Rio Grande do Norte 
E-mail: josi.elma193@gmail.com  

 
Maria Bianca Brasil Freire 

Universidade do estado do Rio Grande do Norte 
 E-mail: biancabrasil@gmail.com 

 
Andrezza Karine Araújo de Medeiros Pereira 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
 E-mail: andrezza_kam@hotmail.com  

 
Resumo: A População em Situação de Rua é uma realidade presente desde a formação das primeiras 
cidades. A baixa procura da população de rua aos serviços de saúde e suas necessidades de vida e saúde 
justificam a implementação de intervenções mais efetivas que abranjam o sujeito na sua singularidade e 
integradas in loco, assim, nesse contexto surge o consultório na rua. Diante das discussões e singularidades 
do Consultório na Rua, estratégia traçada para incluir esses moradores dentro dos serviços de saúde, este 
estudo parte da necessidade de compreender a assistência em saúde prestada aos moradores em situação 
de rua, buscando discutir os avanços e desafios que a construção e desenvolvimento desses consultórios 
vêm enfrentando desde a sua implantação. Trata-se de um ensaio teórico da literatura, como pré-requisito 
avaliativo da disciplina Temas Avançado em Saúde Coletiva do Curso de Enfermagem da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte – UERN. A leitura dos artigos permite concluir que os consultórios na rua 
trouxe o conceito de direitos humanos à tona, visto que esse conceito por muito tempo foi negligenciado. 
Dessa forma possibilitou pensar sobre autonomia, dignidade e protagonismo, visando trabalhar esses 
conceitos com PSR para que esta população se torne protagonista de suas próprias vidas, porém, reforça-se 
a necessidade de práticas de saúde que visem acolher esses indivíduos em qualquer situação que os mesmo 
se encontrem, sem que ocorra julgamento para com os mesmos, realizando um atendimento individualizado 
centrado no usuário e na necessidade do mesmo, estimulando a participação.  
Palavras-chave: População em Situação de Rua; Atenção Integral; Consultório na Rua. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A População em Situação de Rua é uma realidade presente desde a formação das primeiras 

cidades, trazendo em sua denominação o reflexo da exclusão social, política e econômica a qual 

essas pessoas são submetidas. Caracteriza por ser composta por pessoas de diferentes realidades, 

que, no entanto, apresentam fatores estruturais, biográficos, psicossociais que se assemelham, tais 

como: extrema pobreza, desemprego, ausência de moradia, alcoolismo, rompimento dos vínculos 

familiares, doenças mentais, entre outras. São múltiplas as causas que levam uma pessoa a ser 

morador de rua, bem como são múltiplas as realidades de cada uma delas (BRASIL, 2008).  

Diante dos diversos atores existentes nesse campo social, surgiu a necessidade de uma 

atenção em saúde voltada para esse grupo, o qual encontra-se permanentemente expostos ao 

preconceito, alcoolismo, violência, drogadição, criminalidade, prostituição, doenças e agravos que 

podem impossibilitá-los de gerir sua própria vida (BRASIL, 2010).  

Em 2005 a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) - aprovada desde 1993 pelo 

Congresso Nacional, regulamentou os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, reconhecendo a 

Assistência Social como uma política pública, sendo está um direito do cidadão e, portanto dever 
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do Estado - recebeu alterações e inclui a obrigatoriedade de programas de amparo à população de 

rua (BRASIL, 2008).     

A baixa procura da população de rua aos serviços de saúde justifica a implementação de 

intervenções mais efetivas que abranjam o sujeito na sua singularidade e integradas in loco, assim, 

nesse contexto surge o consultório na rua. Surgido no início de 1999, em Salvador – Bahia, o 

Consultório na Rua constituem uma modalidade de atendimento extramuros dirigida a usuários que 

vivem em condições de maior vulnerabilidade social e estão distanciados dos serviços de saúde. 

(BRASIL, 2010).  

O tema se faz de extrema importância em virtude do número elevado de moradores em 

situação de rua. Esses moradores se encontram mais susceptíveis a adquirirem doenças que 

podem não se manifestarem ou ter uma sintomatologia que se mostre como um sinal de alerta em 

decorrência dos fatores que estes moradores estão diariamente expostos, como frio, calor, 

desidratação, anorexia. Dessa forma a escolha se faz necessária em virtude da não visibilidade 

desses moradores o que impede que seus direitos sejam reconhecidos.   

O ensaio parte da necessidade de compreender a Assistência em Saúde prestada aos 

moradores em situação de rua, os avanços e desafios que a construção e desenvolvimento desses 

consultórios vêm enfrentando desde a sua implantação, desafios que estão atrelados à busca e 

encontro desses moradores que por vezes não permanecem em uma mesma área, dessa forma 

dificultando a assistência continuada.  

 

2. HISTORICIDADE E FINALIDADE DOS CONSULTÓRIOS DE RUA 

 

Trata-se de um ensaio teórico da literatura, como pré-requisito avaliativo da disciplina Temas 

Avançado em Saúde Coletiva do Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN, considerando a associação entre população em situação de rua, a assistência à 

saúde e os desafios do Consultórios na rua. 

A pesquisa dos artigos foi realizada na base de dados Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO – Brasil), Google e Google acadêmico. Foram utilizados também manuais do Ministério da 

Saúde referentes a política de atenção à população de rua. Foram selecionados os artigos que 

compreendiam os anos de 2008-2015. Estabeleceram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos 

de livre acesso e disponíveis na integra para download, artigos publicados em português, e 

enquanto critérios de exclusão os artigos que não respondem à questão norteadora. 

Para organização das discussões, as temáticas encontradas foram divididas em categorias 

para facilitar a análise. Assim o estudo será composto por três momentos, primeiramente será 

discutido como surgiu os consultórios de rua abordando sua finalidade, o segundo momento visa 

destacar os avanços acontecidos com essa estratégia de assistência extramuros e por últimos os 

desafios que o mesmo ainda enfrenta para prestar uma assistência de qualidade aos moradores de 

ruas.   

O Consultório de Rua (CR) foi pensado no início dos anos 90 pelo Prof. Antônio Nery Filho, 

como uma resposta ao problema enfrentado pelas crianças em situação de rua e o uso abusivo de 

drogas. Surgiu mais tarde no início de 1999, em Salvador, na Bahia, realizada pelo Centro de 

Estudos e Terapia do Abuso de Drogas – CETAD, instituição criada como extensão da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (BRASIL, 2010).   
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Com o passar do tempo o consultório na rua foi se desenvolvendo a partir das premissas do 

seu projeto original. À medida que as práticas foram acontecendo, ele foi sendo adaptado conforme 

as necessidades que foram surgindo, mas sem perder suas características. O novo modelo trouxe 

uma forma mais adequada da equipe executar sua ação, levando consequentemente a um melhor 

atendimento as necessidades dos usuários.  

Segundo dados do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES) do Ministério 

da Saúde, atualmente o Brasil conta com 127 equipes de consultório na rua distribuídos em diversas 

capitais do país. Estas equipes possuem uma composição multidisciplinar – composta por: médico, 

enfermeiro, assistente social, psicólogo, e outros profissionais de nível superior, redutores de danos, 

técnicos de enfermagem e educadores sociais, englobando um conjunto de categorias profissionais, 

os quais possibilitam mais resolutividade das demandas e maior resolutividade para a equipe no 

seu modo de atuar (LIMA; SEID, 2015). 

Percebe-se com isso um avanço ainda maior na questão do atendimento, proporcionando a 

esse morador de rua uma assistência digna, ofertada por uma equipe multiprof issional, com 

profissionais qualificados para o serviço, possuindo uma visão ampliada do processo saúde/doença 

e buscando garantir os direitos desses usuários que muitas vezes se tornam invisíveis diante da 

sociedade (BRASIL, 2010). 

Devido à ampla ação que se passa na rua, o CR é um serviço transversal, ou seja, envolve 

uma série de conhecimentos e habilidades, as quais produzem tanto uma atenção em relação à 

especialidade da saúde mental, como também a disposição de práticas da Atenção Básica. Pode-

se constatar a produção de uma assistência primária, dando ênfase à prática de prevenção de 

doenças as quais eles estão sujeitos como também promoção da saúde, assim como tende a 

melhorar o acesso a outros espaços como os serviços de saúde, buscando melhorar a qualidade 

de vida desses usuários (LONDERO; CECCIM; BILIBIO, 2014).  

Então ver-se a necessidade da existência do consultório de rua a partir das suas ações que 

não sejam especificas para a saúde mental ou atendimento ao usuário de drogas, mas que 

comtemple todos os diversos serviços existentes, podendo dessa forma prestar uma assistência 

individual e qualificada, encaminhando os usuários para os determinados espaços segundo suas 

necessidades.  

Para o desenvolvimento das atividades, os profissionais do consultório de rua utilizam uma 

“Van”, a qual é encarregada de levar os profissionais e também os materiais necessários para 

atender as diversas situações que possam ser encontradas, como materiais para curativos, 

medicação; além de outros voltados para a promoção e prevenção de saúde como preservativos, 

cartilhas, etc. O veículo é a uma das principais chaves para chamar a atenção dos moradores de 

rua, tendo a função de se constituir como referência para os usuários; portando a caracterização do 

veículo é de extrema importância, devendo conter sua identificação institucional, com o nome 

Consultório na Rua – SUS, marcando assim a presença do serviço público de saúde (BRASIL, 2010; 

LIMA; SEID, 2015). 

Esta nova estratégia de atendimento traz inúmeros desafios e também benefícios que serão 

discutidos mais adiante, como a busca do contato com o usuário na rua, bem como a identificação 

das necessidades e demandas desses usuários a partir de escuta qualificada. Os principais 

objetivos dos CRs são: minimizar a vulnerabilidade social, o sofrimento físico e mental, reduzir os 

riscos e danos à saúde, desenvolver ações de promoção da saúde e cuidados básicos no “espaço 

da rua” e garantir o resgate da cidadania e o respeito a esta população (BRASIL, 2010).  
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2.1 Inclusão da PSR no escopo das redes de atenção à saúde - Consultório na rua como 

conquista de saúde. 

 

A partir da discussão acima a qual traz os objetivos dos consultórios de rua, percebe-se que 

este foi um avanço político em relação à população de rua, incluindo os mesmo na atenção à saúde. 

A luta em busca de melhores condições de vida e de igualdade para com essa classe, só se deu 

através da conscientização dos profissionais, os quais perceberam a necessidade de ir até a 

população, visto que os moradores de ruas se tornam invisíveis diante a sociedade, e muitos não 

procuram o serviço.  

Podemos destacar como avanço a percepção da rua como um local de trabalho, e não 

apenas de passagem, um local que reside pessoas as quais permanecem por longos tempos e que 

necessitam de uma assistência, e ainda mais do cumprimento de seus direitos, visto que estes 

acabam por ser negligenciados pela situação que os mesmos se encontram – a margem da 

estrutura social dominante, demonstrando com isso a grande aproximação as diversas situações 

que envolvem esses moradores, permitindo que os mesmo se sintam valorizados pela equipe de 

saúde que os acolhe no dia a dia (JORGE; CORRADI-WEBSTER, 2012).   

Então a rua deixa de ser segundo Jorge e Corradi- Webster (2012) apenas uma passagem 

e passa ser uma - clínica – espaço esse que serve para realização de cuidados primários de saúde, 

como a testagem sorológica (HIV, VDRL, Hepatite B e C), vacinação, realização de tratamentos, 

permitindo o controle de doenças infecciosas, assim como a redução da incidência de tuberculose, 

DST/aids e outros agravos recorrentes, favorecendo o acesso da população em situação de rua aos 

dispositivos de saúde (BRASIL, 2008). 

Outro avanço a ser citado é à visibilidade desses moradores, como demonstra a OMS (2012) 

diante das diversas conquistas, sendo a mais significativa à instituição da Política Nacional para a 

População em Situação de Rua e do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, 

por meio do Decreto n° 7.053, de 23 de dezembro de 2009, além dessas destaca-se também a 

publicação do Plano Operativo de Saúde para a População em Situação de Rua e a implantação 

do Programa Consultório na Rua. Antes essa população passava despercebida diante a sociedade, 

e hoje encontra suporte na política destinado aos mesmos como também nos consultórios na rua, 

uma alternativa de melhorar a qualidade de vida, mesmo fora do hospital ou unidade básica de 

saúde, enfatizando um dos principais princípios do SUS que é a universalidade – acesso a todos.  

Apesar dos avanços, chamamos a atenção para a problemática acerca da visibilidade 

desses consultórios na rua, onde estes estão presentes nas grandes cidades – média e alto porte, 

ficando a cidades de pequeno porte á margem da organização de atenção voltada para esta 

população. Em relação a estas cidades interioranas percebe-se que a população em situação de 

rua apesar de ser mínima ainda existe, e não há por parte dos serviços de saúde uma atuação 

organizada voltada para mesma, o que torna a população de rua dessas cidades invisível e 

marginalizada.  

Apesar da existência de um plano operativo para implementação de ações em saúde da 

população em situação de rua, criado em fevereiro de 2013 (BRASIL, 2014), percebe-se que essas 

estratégias não são trabalhadas com os profissionais existentes nas cidades de menor porte, 

dificultando mais ainda o processo de enfretamento das iniquidades e desigualdades em saúde 

voltadas para essa população. 
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Atuar a partir do reconhecimento dos determinantes sociais de vulnerabilidade, risco e dos 

padrões de consumo, levando em consideração a estreita relação entre a dinâmica social e os 

processos de adoecimento também é considerado um avanço, visto que a assistência por muito 

tempo e até hoje segue um modelo curativista, centrado na cura de doenças (HALLAIS; BARROS, 

2015). A partir dessa nova realidade, percebe-se uma nova roupagem de atender o usuário, indo 

de encontro a ele, trabalhando acima de tudo a criação de vinculo que é algo que passa 

despercebido no atendimento ao usuário dentro do hospital ou unidade de saúde. Então a 

percepção das vulnerabilidades, assim como dos riscos faz com o profissional planeja a atenção 

para além das queixas.  

Não podemos deixar de citar também a educação permanente em saúde, a qual visa 

capacitar os profissionais de saúde e construir novas estratégias para o atendimento a essas 

pessoas que vivem em situação de rua. Essa educação parte da premissa da formação dos 

profissionais nos próprios serviços, além da realização de pesquisas que tenham como foco a saúde 

da PSR (população em situação de rua) (BRASIL, 2014).  

A continuidade do serviço é fator que merece ser destacado, visto que alguns moradores de 

ruas necessitam dessa continuidade, que é construída a partir das parcerias intra e 

interinstitucionais constituídas ao longo da execução do projeto, cabendo destacar que o consultório 

de rua não é a única porta de entrada da população de rua no SUS. O acesso a essas pessoas 

pode se dar por meio das Unidades Básicas de Saúde como também pelas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs), sendo o consultório de rua uma estratégia a mais para alcançar esse público 

(JORGE; CORRADI-WEBSTER, 2012; BRASIL, 2014).  

Em meio a tantos avanços com relação ao consultório na rua e aos atendimentos realizados 

a essas pessoas em situação de rua, conseguimos visualizar alguns desafios e caminhos para 

aprimorarmos a atenção à saúde da PSR que serão visto no próximo momento.  

 

2.2 Desafios existentes para a assistência prestada por esses consultórios 

 

Inúmeras são as barreiras e desafios que vivenciam rotineiramente os profissionais que 

abraçam o Consultório de Rua. Em um estudo realizado no município de Maceió – Alagoas, tendo 

como participante deste estudo os profissionais que constituem a equipe de Consultório de Rua 

“Fique de Boa!”, os autores destacam como desafios para a implementação do Consultório na Rua 

a superação do preconceito e estigmas associados às pessoas que fazem uso de droga; a 

articulação intersetorial para a garantia de uma atenção integral; e ainda destacam a falta de 

formação de recursos humanos voltados para o trabalho em redução de danos, bem como a 

garantia de recursos materias, como: veículo próprio e insumos de prevenção (JORGE; CORRADI-

WEBSTER, 2012).     

Os moradores de rua foram culturalmente excluídos da sociedade. Estes são em sua maioria 

desprezados por uma grande parcela da população que os descriminam enxergando-os e os 

rotulando-os como marginais, desocupados, preguiçosos, drogados. De acordo com o Ministério da 

Saúde esses modos de denominar esses indivíduos acabam influenciando a forma deles próprios 

se perceberem, além da forma da própria equipe percebê-los, dificultando as vezes até a 

aproximação e a criação de vínculo por parte da equipe, que em vista desses estigmas têm receio 

de se aproximar (BRASIL, 2014). 
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Diante dessas circunstancias e desses pré-conceito formulados e atribuídos a estes 

moradores, eles tendem a se afastarem ainda mais da sociedade, visando não proporcionar um 

sentimento de medo ou nojo na população que os enxergam por entre suas lentes fora dos padrões 

das situações que consideram “certos” e “naturais”. Assim, diante dessa exclusão, os moradores de 

rua se limitam a adentrarem nos serviços de saúde, uma vez que não conseguem visualizar nesses 

espaços um caminho de inclusão social do qual eles têm direito. 

 Para Santana (2014) o valor do programa se faz reconhecido, no entanto, a maior 

dificuldade não é criar a política, mas viabilizar a sua implantação. O cenário atual é composto de 

trabalhos pouco articulados entre si, gerando sofrimento aos seus trabalhadores, duplicidade de 

funções e pouca resolutividade de ações. Diante dessas dificuldades também podemos citar a falta 

de articulação intersetorial, lançando assim um desafio a ser enfrentado, uma vez que o MS aponta 

como fundamental a articulação entre os trabalhadores de diferentes áreas que atuam nos cuidados 

prestados e oferecidos a população em situação de rua, principalmente entre as equipes de saúde 

e assistência social.  

Assim, compreende-se que o sucesso desses programas depende sobre tudo de ações 

intersetoriais e interinstitucionais, pois ações isoladas são pouco efetivas e podem contribuir para a 

culpabilização do sujeito que se sente incapaz de se inserir nessa estrutura. A perspectiva de 

direitos humanos apoiados nos princípios da intersetorialidade e da participação social permite 

fortalecer a análise da relação entre saúde integral e as condições de vida nas ruas (SANTANA, 

2014).  

Embora a nível de políticas de saúde tenha-se desenhada as diversas redes de atenção à 

saúde, como a de saúde mental por exemplo, na prática essas redes têm dificuldades de se 

estruturarem e efetivarem, quebrando assim a garantia de atenção integral e a oferta de uma 

atenção intersetorial capaz de atender as diversas necessidades manifestas pela PSR (BRASIL, 

2014). 

A população em situação de rua ainda se caracteriza por tratar-se de um grupo que não 

possui permanecia em um único lugar, são pessoas que estão diariamente se locomovendo para 

outros espaços onde possam lhe permitir melhores condições de sustentabilidade, existem casos 

também em que essas pessoas partem para outras regiões por se envolverem em brigas ou 

criminalidade. Assim, tal fato configura um desafio para a equipe que constitui o Consultório na Rua, 

pois estes carregam a demanda e responsabilidade de buscarem esses moradores nos espaços 

onde se encontram. 

 O morador de rua não vem ao encontro do serviço, cabe ao serviço ir ao encontro desse 

morador para que estes tenham as suas necessidades acolhidas e estratégias possam ser traçadas 

para efetivar uma assistência igualitária a todos os indivíduos, sendo porém consideradas as 

necessidades individuais de cada um. Apontamos também como outra dificuldade a garantia da 

continuidade da assistência como por exemplo, troca de curativos, cuidados com cateteres, 

continuidade do tratamento de tuberculose entre outros. Essa dificuldade está atrelada as diversas 

características da vida na rua, chamando-se a atenção da problemática da ausência de familiares 

que possam auxiliar na continuidade desse cuidado (BRASIL, 2012). 

Configura-se também como desafios a dificuldade de inserção dos mesmos no mercado de 

trabalho, a garantia de acesso a uma alimentação digna e de qualidade, bem como o enfrentamento 

da violência e criminalidade que permeiam alguns grupos, fazendo-se necessário muitas vezes que 

os profissionais tenham suas seguranças garantidas (DANTAS, 2007). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo conclui-se o quanto a presença dos consultórios de rua trouxe o conceito 

de direitos humanos à tona, visto que esse conceito por muito tempo foi negligenciado. Dessa forma 

possibilitou pensar sobre autonomia, dignidade e protagonismo, visando trabalhar esses conceitos 

com PSR para que esta população se torne protagonista de suas próprias vidas, sabendo elas que 

existem direitos e deveres que são atribuídos a todas as pessoas.  

O olhar atento sobre a realidade desse público permite concluir que as pessoas que vivem 

em situação de rua sofrem todas as formas de violação de seus direitos humanos, utilizando-se de 

diferentes estratégias para sobrevivência. Propor políticas públicas em todos os setores da 

sociedade – âmbito social e saúde principalmente- é uma estratégia de dar visibilidade a essa 

população, até mesmo nas cidades interioranas as quais possuir PSR em menor número, se 

comparado as grandes cidades.  

Dentre os avanços e desafios, percebe-se que muito já se alcançou, porém há uma 

necessidade de estar sempre buscando novas estratégias visto que existem desafios que perduram 

até hoje, principalmente fletido no preconceito, sendo este evidenciado não apenas em relação à 

população de rua, mas também a diversos campos de atuação, o que reforça ainda mais a exclusão 

social, representando este uma barreira para um cuidado humanizado. 

Reforça-se a necessidade de práticas de saúde que visem acolher esses indivíduos em 

qualquer situação que os mesmo se encontrem, sem que ocorra julgamento para com os mesmos, 

realizando um atendimento individualizado centrado no usuário e na necessidade do mesmo, 

estimulando a participação. Para que isso ocorra é necessária uma maior capacitação dos 

profissionais de saúde que irão trabalhar diretamente com a PSR, partindo do princípio que os 

mesmo vão ter que encontrar estratégias que possibilitem a criação de vínculo, como também 

trabalhar a questão do acolhimento para o sucesso do trabalho.  
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Resumo: No Brasil é grande a quantidade de pessoas em situação de rua, em virtude dos agravamentos das 

questões sociais. Existem condicionantes que, ao longo da história, refletiram diretamente no agravamento 

dessa situação, tais como, a crescente desigualdade social, pobreza e não menos importante, a falta de 

politicas públicas eficazes. Trata-se de um estudo bibliográfico, tendo como objetivo geral discutir sobre as 

mulheres em situação de rua, sendo a discussão orientada pelos seguintes objetivos específicos: discorrer a 

cerca das vulnerabilidades das mulheres em situação de rua e compreender como acontece à atenção a 

saúde voltada as moradoras de rua. Essa população é composta principalmente por homens, deixando as 

mulheres que se encontra nessa situação mais vulnerável a um contexto hegemonicamente marcado pelas 

diferenças nas relações de gênero, em que as restrições pelos quais as mulheres estão submetidas levam a 

uma exacerbação do processo de exclusão ancorando fortemente essas disparidades. O problema se 

intensifica ainda mais em mulheres transexuais, em relação ao preconceito pelo fato de ser mulher e pela 

incapacidade que a sociedade tem em lidar com questões de gênero, fazendo com que, esses indivíduos se 

submetam a um mundo ainda mais demarcado pelo preconceito e exclusão. Como forma de incluir essa 

população nas políticas públicas, constituiu-se a Política Nacional para a População em Situação de Rua, em 

2009, sendo necessário para sua eficácia que o profissional de saúde que trabalhe com esse grupo, deixe de 

lado os seus preconceitos e respeite a autonomia e o direito de escola desse grupo.  

Palavras-chave: Mulheres em Situação de Rua; População em Situação de Rua; Políticas Públicas. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

No Brasil é grande a quantidade de pessoas em situação de rua, em virtude dos 

agravamentos das questões sociais. Existem condicionantes que, ao longo da história, refletiram 

diretamente no agravamento dessa situação, tais como, a crescente desigualdade social, pobreza 

e não menos importante, a falta de politicas públicas eficazes (BRASIL, 2014). 

 

A população em situação de rua (PSR) é heterogêneo, composto por pessoas que 

possuem em comum a extrema pobreza, os vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados, a garantia da sobrevivência por meio de atividades produtivas 

desenvolvidas nas ruas e a inexistência de moradia regular, sendo utilizados como 

espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, os logradouros 

públicos e as áreas degradadas, assim com também a utilização de unidades de 

acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória (BRASIL, 2012, 

p. 13; FERREIRA, 2005, p. 3).  

 

Nesse espaço, merecem destaque as mulheres que vivem sob situação de rua, em que 
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insere-se na rua por terem rompido vínculos com os familiares, uso abusivo de drogas, violência 

dentro da casa, falta de recurso para pagar aluguel e, com o passar do tempo, a rua deixa de ser 

contraponto negativo da casa entendida como proteção e cooperação e passar a ser compreendida 

como espaço possível de sobrevivência, se constituindo como lugar de moradia e trabalho (ALVES, 

2015; VIEIRA, BEZERRA E ROSA, 1994). 

No Brasil, é incipiente uma abordagem específica das peculiaridades das mulheres que 

vivem nas ruas, porém sabe-se que estas constituem-se como um número desproporcional aos 

homens. Essas mulheres estão mais propensas a sofrerem diversos tipos de violência diariamente, 

porém, de uma forma geral, essas violências não são notificadas, constituindo-se assim como um 

grupo vulnerável (ROSA; BRÊTAS, 2015). 

Por violência contra mulher, designa-se como toda e qualquer ação ou conduta, baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 

público como no privado. Essa definição amplia-se, quando estas mulheres estão em maior nível 

de vulnerabilidade, sob condições de extrema pobreza e de desigualdades sociais (ARAÚJO, 1996). 

A escolha do tema ocorreu justamente pelo grau de significação que a violência contra as 

mulheres em condição de rua assume, suas vulnerabilidades, assim como a assistência 

precarizada, no qual, esse grupo fica submetido, já que possuem uma realidade que é pouco 

percebida e assistida, pelas políticas públicas, pelos serviços de saúde, pela sociedade e pelo 

próprio Estado. 

Assim, no transcorrer do trabalho serão discutidos algumas especificidades da vida das 

moradoras de rua, as principais fragilidades pelo qual estão submetidas diariamente, assim como 

as consequências da violência em seus modos de viver a vida. Compreenderemos a problemática 

das mulheres em situação de rua como uma das expressões da “questão social” e que essas 

mulheres vivenciam cotidianamente violências, preconceitos e desigualdades sociais, culturais, 

econômicas, raciais e de gênero. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizado com quesito avaliativo 

da disciplina de temas avançados em saúde coletiva, ofertado pelo curso de Enfermagem CEN 

CAMEAM. Tendo como objetivo geral, discutir sobre as mulheres em situação de rua, sendo a 

discussão abordada nos seguintes objetivos específicos: discorrer a cerca das vulnerabilidades das 

mulheres em situação de rua e pesquisar sobre a atenção a saúde voltada as moradoras de rua. 

Para a fundamentação teórica foi realizada uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico, 

no qual buscou-se literaturas científicas nas bases de dados on-line: BVS, Scielo e Google 

Acadêmico.  

 

2. REFLETINDO SOBRE A VULNERABILIDADES DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

No contexto geral, o fenômeno que caracteriza população em situação de rua (PSR) não é 

próprio da atualidade, vem desde a formação do ambiente urbano das cidades pré-industriais da 

Europa no início do sistema capitalista. Porém, esse fenômeno toma novas perspectivas através 

das contradições da contemporaneidade onde as diferenças eminentes nas relações sociais 

resultam em segregação e intolerância das classes. (ALVES, 2015).  

A violência contra a mulher foi sempre tratada no Brasil com muitas reservas, até como 

tabu. Quando nos remetemos a sua conceituação, essa perpassa por diferentes formas: física, 

moral, simbólica, sexual e psicológica, podendo ocorrer no domínio público ou no âmbito privado. 
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Assim, assume-se mediante diferentes aspectos em função da singularidade dos sujeitos 

envolvidos (ALVES, 2015).   

Quando a temática volta-se para a ótica da mulher em situação de rua, esta possui 

historicamente o estigma de grupo vulnerável, um contexto hegemonicamente marcado pelas 

diferenças nas relações de gênero, em que as restrições pelos quais as mulheres estão submetidas 

levam a um processo de exclusão ancorando fortemente essas disparidades. Em um contexto não 

voltado ao lar, sob condição de rua, o grau de dificuldades assume uma dimensão maior, à medida 

que estas estão em menor numero e sujeitas a sofrerem com todas as formas de violências, todos 

os dias (KLAUMANN, 2009). 

As moradoras de rua vivem em total abandono no aspecto das políticas sociais, onde a 

própria falta de documentação torna ainda mais difícil a acessibilidade a essas políticas.  O morar 

na rua apresenta uma dinâmica própria e paralela, onde o imediatismo, as relações efêmeras e 

fragmentadas (de trabalho, de amizade, afetivas), a violência, a presença diária das drogas, irão 

determinar certas regras de convivência e sociabilidade assim como suas condutas diárias com o 

próprio grupo e com a sociedade (ALVES, 2015). 

Assim, é preciso entender sujeição, as condições precárias em que a maioria das mulheres 

vivenciam, pautada pela violência e luta pela sobrevivência. Cotidianos marcados por falta de 

independência financeira e de apoio familiar, dificuldades para trabalhar, seja pela proibição do 

parceiro ou pela necessidade de cuidar dos filhos, mulheres que vivem sob ameaças de violência e 

até de morte. Para algumas dessas mulheres, a vida na rua foi a saída encontrada para se livrar da 

violência doméstica. Nas ruas, as mulheres procuram proteção umas com as outras, muitas 

procuram companheiros para se sentirem seguras, sendo várias vezes submetidas sexualmente 

para garantir a segurança de outros (ROSA; BRÊTAS, 2015; TIENE, 2004).  

As mulheres em situação de rua sofrem violações diárias dos seus direitos, que se constatam 

nas formas como estas sofrem intensamente com as diferentes condições sociais impostas e 

estabelecidas, seja no ambiente da rua, expressa pelas inter-relações, assim como pelas 

instituições, que as tornam “invisíveis” e negligenciadas diante de suas necessidades específicas 

(DIAS et al, 2015) 

As condições de vida são precárias, sem as condições mínimas de higiene, alimentação, 

estando sob risco de envolvimento com drogas, estas usadas muitas vezes como forma de refúgio 

para suas condições desumanas de existir. A população de rua se apresenta de forma complexa, 

com histórias de vidas singulares e específicas, mas que podem perpassar por problemas em 

comuns referentes à migração, desemprego, baixa escolaridade e falta de qualificação profissional, 

problemas de saúde mental, uso abusivo e frequente de álcool e outras drogas, práticas delituosas, 

quebra ou comprometimento nos vínculos familiares e afetivos (BRASIL, 2014). 

O preconceito sofrido pelas pessoas em condição de rua é fortíssimo e os moradores de rua 

são sujeitos propensos a se deparar com ele cotidianamente. Quando volta-se para a ótica das 

mulheres em situação de rua, o preconceito torna-se uma problemática ainda maior, não somente 

por morarem nas ruas, mas também por existir um histórico em nossa sociedade de desvalorização 

da mulher (ALVES, 2013).  

Tendo a consciência que deve partir do poder público modificar as desigualdades sociais, 

que são consequências das lutas sociais históricas, é de suma importância garantir que essa 

alteração também seja encarada de um ponto de vista de gênero, que permitam modificações nas 

relações de poder, assim como acesso aos direitos em sua dimensão social e política. É necessário 
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transformar as condições, de modo a permitir às mulheres reverter sua condição de desigualdade 

(ALVES, 2015). 

 

3. ATENÇÃO A SAÚDE VOLTADA AS MORADORAS DE RUA 

 

A vivência na rua é marcada por privações e diversas questões que afeta no processo saúde 

e doença, fazendo com que a população em situação de rua esteja em condições de alta 

vulnerabilidade (BRASIL, 2012).  

Uma vez que, essa população seja mais propicia a adquirir e desenvolver doenças 

infecciosas, sofrer violências, ter desordens mentais e morrer precocemente, por causas externas 

ou desconhecidas, sendo que o seu adoecimento costuma ser mais severo e precoce, fazendo com 

que a principal porta de entrada dessas pessoas no SUS, faça-se por meio dos serviços de urgência 

e emergência (BRASIL, 2012; NIELSEN et al, 2011). 

 Salienta-se que a maioria das pessoas que vivem nessas condições é do sexo masculino, 

deixando as mulheres que se encontra nessa situação mais vulnerável aos fatores da sua condição 

de gênero, como violências físicas, psicológicas, abuso sexual, doenças sexualmente 

transmissíveis e gravidez não planejada e/ou indesejável (BRASIL, 2012). 

Essas mulheres muitas vezes buscam na sexualidade uma forma de conseguir o seu 

sustento, estando ao realizar essa atividade em sua maioria sob efeito de substâncias psicoativas, 

possibilitando o esquecimento do preservativo, consequentemente ficando mais exposta as 

doenças infectocontagiosas e a gravidez (DIAS et al, 2015).  

O problema se intensifica ainda mais em mulheres transexuais, em relação ao preconceito 

pelo fato de ser mulher e pela incapacidade que a sociedade tem em lidar com questões de gênero, 

fazendo com que, esses indivíduos se submetam a um mundo ainda mais perigoso (DIAS et al, 

2015).  

No Brasil, a construção de propostas para o cuidado da população em situação de rua, 

apresenta um longo histórico de intersetorialidade. No período de 1970 e 1980, as iniciativas 

religiosas foram responsáveis por implantar casas de assistência aos então moradores de rua, 

organizar movimentos de representação popular, sobretudo em relação aos catadores de material 

reciclável, e realizar eventos e comemorações de mobilização social de cunho local (BASTOS, 

2003; CANDIDO, 2006). 

O Poder Público começou a se preocupa com a população em situação de rua em 1988, 

com o reconhecimento dos direitos sociais como direitos fundamentais do indivíduo pela 

Constituição Federal vigente e com a Lei Orgânica de Assistência Social, no qual, aceitando a 

Assistência Social como Política Pública. Por meio disso, o Estado passou a assumir seu 

compromisso de manter políticas públicas de atenção à população de rua (GOMES; SANTOS, 

2012). 

Contudo, apesar do reconhecimento citado anteriormente a PSR continuou desamparada e 

sem a concretização destes direitos, em que somente a partir de 2005, o Brasil passou a contar 

com leis que visam a garantia dos direitos sociais (GOMES; SANTOS, 2012).  

Em 2009, com o Decreto Presidencial nº 7.053, foi instituída a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua e a criação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento dessa política (BRASIL, 2012). A política visa garantir atenção integral à saúde; 

assegurar a equidade e o acesso universal no âmbito do Sistema Único de Saúde; com atendimento 
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humanizado (BRASIL, 2014).  

A criação desse Comitê abriu espaços de dialogo entre os representantes da PSR e os 

representantes de diversos setores do Estado. Ele tem a função de acompanhar e monitorar o 

desenvolvimento dessa política, propor medidas que assegurem a articulação intersetorial das 

políticas públicas federais, propor formas e mecanismos para a divulgação da Política Nacional para 

a População em Situação de rua, etc (BRASIL, 2014). 

A criação dessa política representou um grande passo no sentindo do reconhecimento e 

concretização dos direitos individuais e sociais da PSR, sendo uma conquista principalmente dos 

movimentos sociais em defesa dessa população (GOMES; SANTOS, 2012). 

Contudo, a pesar dessas conquistas, o que predominou nos últimos anos foi violência à 

população de rua, sem maiores políticas, nem ampla concretização do que preceitua a Política 

Nacional da População em Situação de Rua, em que as ações realizadas pelo Estado e da 

sociedade civil são na maioria das vezes óticas assistencialistas ou higienistas (BRASIL, 2014; 

GOMES; SANTOS, 2012).  

Ressalta-se, que uma das principais dificuldades enfrentadas por esse grupo para ter acesso 

à saúde é a burocracia existente, devido à falta de endereço residencial, à falta de cartão SUS e de 

documentos de identificação pessoal (GOMES; SANTOS, 2012).   

A solicitação desse comprovante de residência para agendamento de consulta apresenta-

se de forma excludente para as pessoas em vivência de rua, já que as mesmas, não possuem 

moradia fixa (COSTA, 2005).  

Além disso, esse grupo enfrentam diversas barreiras para ter acesso a cuidados básicos de 

saúde, que podem ser internas, relativas ao sujeito, como a negação ou falta de percepção da 

doença, e também externas quando se refere aos serviços de saúde, que podem ser desarticulados, 

ou mal preparados para recebê-los, podendo está presentes equívocos, preconceitos e frustrações 

por parte dos profissionais de saúde (JORGE e CORRADI-WEBSTER 2012; HALLAIS e BARROS 

2015).  

A presença dessas barreiras provoca o escasso acesso às instituições de atendimento, 

gerando o acúmulo de problemas de saúde, sendo tratados quando se encontram em estado 

avançado. Nessa perspectiva, compreendemos, que as pessoas em situação de rua possuem 

necessidades particulares e estratégias próprios de cuidado em saúde (VARANDA; ADORNO, 

2004).   

Em virtude disso, essa população precisa de abordagem específica das equipes de saúde, 

e essas equipes precisam capacitar o seu olhar profissional, para que assim consiga enxergar essas 

pessoas como portadoras dos direitos de um cidadão brasileiro. Esse olhar, será um aspecto 

facilitador para a criação de vínculos com essa população, respeitando sua autonomia e direito de 

escolha (BRASIL, 2012).  

 A “prática da educação permanente” permite que ao se deparar com uma gestação em 

situação de rua, a equipe de saúde que trabalha com a população em situação de rua, vai ser capaz 

de ter uma visão ampla e integral do contexto que esse indivíduo está inserido, com essa visão, 

conseguir construir um planejamento com a melhor conduta seguir (BRASIL, 2012).  

Dessa forma, o profissional de saúde colocar em prática os princípios da Política Nacional 

para a População em Situação de Rua (BRASIL, 2012).  
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4. CONCLUSÃO 

 

A população em situação de rua é heterogêneo, marcada por diferentes realidades, sendo 

a sua maioria composta por homens, no qual, possui em comum a pobreza absoluta e a falta de 

pertencimento à sociedade formal.  

A problemática “pessoas que utilizam as ruas como forma de sobreviver”, não é própria da 

atualidade, ele vem deste a formação do ambiente urbano das cidades pré-industriais. Essa 

formação proporcionou o fortalecimento das cidades como espaço onde as pessoas passam a viver 

e a desenvolver suas atividades, representando o principal espaço de convivência humana, um 

novo modo de vida, implicações econômicas e sociais, fazendo com que existam, em diferentes 

momentos históricos, registros de pessoas utilizando a rua como espaço de moradia.   

Nesses cenários, estão inseridas as mulheres em situação de rua, representando um grupo 

com menor quantidade, estando mais vulneral pela sua condição de gênero. Por causa dessa 

vulnerabilidade, as mulheres buscam proteção uma nas outras, algumas procuram companheiros 

para sentiram seguras.  

Como forma de incluir essa população nas políticas públicas foi constituída a Política 

Nacional para a População em Situação de Rua, em 2009, prevendo como princípios, a igualdade 

e equidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, entre outros.  

Ressalta-se, que apesar dos avanços em relação às políticas direcionadas a esse público, 

ainda encontramos alguns entraves, demarcados principalmente pela burocracia, em que atrelada 

com a falta de articulação entre as políticas e setores sociais, a falta de habilidade e capacitação 

dos servidores públicos para lidarem com esse grupo, além do preconceito social que estigmatiza 

com essas pessoas, faz com que elas não sejam consideradas merecedoras do acesso aos direitos 

sociais, dificultando o acesso aos serviços de saúde.  

Sendo então, para que a política torne-se eficaz, é necessário que o profissional de saúde 

que trabalhe com esse grupo, deixe de lado, os seus preconceitos e respeite a autonomia e o direito 

de escolha desse grupo. 
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Resumo: No Brasil, cotidianamente, políticas que garantem a promoção à saúde do trabalhador vêm sendo 
implantadas, porém, muitos operários desconhecem seus direitos e terminam prejudicando-se. No âmbito da 
Atenção Básica (AB) essa realidade, para os homens, ainda é bastante comum e decorre de questões 
culturais e de gênero que ainda circunscrevem o entorno da saúde. O processo de inclusão que envolve os 
homens em ações de saúde é desafiador, no sentido que esses não reconhecem a importância da valorização 
do processo saúde-doença. Partindo disso, o trabalho tem como objetivo: conhecer os direitos que os homens, 
trabalhadores formais e informais, possuem, e, para isso, utiliza uma abordagem qualitativa de cunho 
exploratório. Como embasamento teórico, foram realizadas consultas à base de dados Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) através dos descritores: Saúde do homem; 
Saúde do trabalhador; Atenção Primária à Saúde. Dessa forma, percebemos que o retardo da procura pelo 
serviço de saúde não afeta apenas a condição em si, mas onera, também, o sistema de saúde que tem que 
direcionar importantes quantias para serviços de média e alta complexidade para exames de alto custo, além 
dos gastos com o maior tempo de internamento. A fim de uma transformação no comportamento do homem 
trabalhador, são necessários mecanismos de fortalecimento e qualificação da atenção primária para que a 
atenção à saúde do homem não se restrinja apenas à recuperação, mas que garanta uma condição através 
da promoção a saúde e prevenção de agravos. 
Palavras-chave – Políticas Públicas de Saúde; Saúde do homem; Planejamento em saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, cotidianamente, políticas que garantem a promoção à saúde do trabalhador vêm 

sendo implantadas, porém, ainda existe a realidade de que muitos trabalhadores desconhecem 

seus direitos e acabam, assim, por se prejudicarem. No âmbito da Atenção Básica (AB) esse fato, 

para os homens, ainda é bastante comum, pois advém de questões culturais e de gênero que ainda 

permeiam a saúde. Nesse sentido, é necessário restituir o histórico do processo de trabalho para 

que a realidade seja melhor observada. 

Nascimento (2011) salienta que se sabendo da necessidade de reprodução de vida, que nos 

é concedida através do trabalho para a produção de bens necessários, observa-se, desde um tempo 

considerável, a formação de relações de trabalho necessárias à geração de renda - são elas: 

empregado, trabalhador autônomo, trabalhador avulso, trabalhador eventual, trabalhador 

temporário; terceirização, estagiário, empregado doméstico, empregado a domicílio, empregado 

aprendiz, diretor de sociedade, cargo de confiança e empregado acionista. 

Dessa forma, as relações de trabalho, compreendidas aqui num conjunto de arranjos 

institucionais e informais que modelam e transformam as relações sociais de produção nos locais 

de trabalho, vêm, nas últimas décadas, se transformando em todo o mundo (MENDES, CAMPOS, 

2004).  

Dentre o que foi acima citado, destaca-se a diferença entre empregado e trabalhador 

autônomo, a qual, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): empregado é aquele que 

mailto:renagylla@hotmail.com
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presta serviços não eventuais a um empregador, sendo subordinado a esse e recebendo salário, 

enquanto o trabalhador autônomo/informal se difere do empregado pelo fato de não ser subordinado 

(BRASIL, 1943). 

O Programa Regional de Emprego para a América Latina e Caribe – PREALC, aprofunda a 

definição sobre o setor informal relatando que esse é composto por pequenas atividades urbanas, 

geradoras de renda, que se desenvolvem fora do âmbito normativo e oficial em mercados 

desregulamentados e competitivos em que é difícil distinguir a diferença entre capital e trabalho 

(MENDES, CAMPOS, 2004). 

Entretanto, para além das diferenciações conceituais e de desempenho, a forma de atuação 

no mercado de trabalho incide de modo particular nas condições de trabalho, saúde e segurança 

do trabalhador (DIAS, 2000; DIAS, 2002), visto que, partes das atividades do setor informal ocorrem 

em ambientes caracterizados por ausência de limites físicos ou territoriais, grande amplitude, 

desorganização ou mobilidade dos espaços de trabalho, muitas vezes, em ambiente domiciliar, 

frequentemente com instalações improvisadas e sem utilização de dispositivos de proteção 

ambiental coletiva e/ou proteção individual do trabalhador (MENDES, CAMPOS, 2004). 

Atrelada a essa discussão sobre a saúde do homem nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

no Brasil, é bastante disseminada a ideia de que as UBS são serviços destinados quase que 

exclusivamente as mulheres, crianças e idosos. Assim, muitas são as suposições e as justificativas 

para a pouca presença masculina nos serviços de Atenção Primária à Saúde (COUTO et al, 2005). 

 Destarte, Couto et al (2005), afirma que a inclusão dos homens em ações de saúde é 

desafiadora no sentido em que esses não reconhecem a importância do cuidado e a valorização do 

corpo no sentido da saúde como questões sociais do homem, sendo assim, isso implica na pouca 

demanda de atendimento prestado aos homens em comparação ao serviço que é voltado para as 

mulheres, pois, dentre outros motivos, a busca do homem consiste - não na prevenção de agravos 

- mas no tratamento, em última instância, através de serviços emergenciais.  

Esse fato é associado a diversos fatores, como própria socialização do homem em que o 

cuidado não é visto como uma prática masculina; horários de atendimento das UBS que chocam 

com os horários de trabalho; receio da descoberta de doenças e a questão de, muitas vezes, o 

atendimento ser realizado por pessoas do sexo feminino - o que os torna mais resistentes a relatar 

seus agravos de forma mais abrangente. Há ainda a grande influência por parte da cultura, que tem 

em conta o brasileiro como expressão do masculino invulnerável, forte e viril (GOMES et al, 2007). 

Posição que enfraquece todo o processo assistencial da Atenção Básica, preconizado pelo 

Ministério da Saúde, uma vez que essa é a porta de entrada e o principal contato entre usuários e 

serviços de saúde, independente de sexo ou idade. 

Dessa forma, a compreensão dessas barreiras é importante para a criação de medidas que 

possam promover o acesso desse grupo aos serviços de Atenção Primária com o intuito de garantir 

a prevenção e a promoção de saúde (BRASIL, 2008). Nessa conjuntura, o transcurso da saúde do 

homem é permeado por diversos fatores que contribuem, significativamente, na fragilização do 

processo mediante a percepção do homem em relação aos cuidados de saúde. Diante do exposto, 

serão aqui abordados os entraves sociais, culturais e de responsabilidade da equipe de saúde de 

forma a compreender quais as barreiras que dificultam a entrada e a adesão desse grupo ao 

ambiente da Atenção Básica, bem como considerações que contribuam para a maior procura dos 

homens aos serviços de baixa complexidade. 

 Partindo dessa premissa, o trabalho tem como objetivo conhecer os direitos que os homens 

trabalhadores formais e informais possuem.  

Para tanto, o estudo é de abordagem qualitativa, de cunho exploratório. Como embasamento 

teórico, foram realizadas consultas à base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 
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Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) através dos descritores: Saúde do homem; Saúde do trabalhador 

e Atenção Primária à Saúde. 

 

2. A ATENÇÃO BÁSICA COMO PORTA DE ENTRADA PARA O HOMEM: REALIDADE 

ENCONTRADA PARA A POUCA ADESÃO DESSES.  

 

Na Atenção Primária, a demanda dos homens por atendimento é inferior a das mulheres, 

pois, enquanto as mulheres buscam mais serviços para realização de exames de rotina e 

prevenção, (40,3% mulheres e 28,4% homens), os homens procuram mais serviços de saúde por 

motivo de doença, (36,3% homens e 33,4% mulheres). Isso tem como base a perspectiva de 

gênero, focalizando as dificuldades dos homens na busca por assistência de saúde bem como as 

formas de como os serviços lidam com as demandas específicas dos homens, o que pode ampliar 

as dificuldades (COUTO et al, 2005). 

Para Gomes e Nascimento (2006), a noção enraizada pela mente dos homens de 

invulnerabilidade e a busca de risco como um valor, seria um dos pontos cruciais que dificulta a 

verbalização de suas necessidades de saúde no contexto da assistência. Segundo os homens, a 

AB possui atendimentos que se destinam às pessoas idosas, às mulheres e às crianças, sendo 

considerado pelos homens como um espaço feminilizado, o que lhes provocaria a sensação de não 

pertencimento àquele ambiente. 

Com relação à organização e rotina dos serviços, Couto (2005) salienta que as instituições 

de saúde têm uma influência importante na (re) produção do imaginário social de gênero que, por 

sua vez, têm repercussões na atenção oferecida à população, uma vez que, os serviços de saúde 

destinam menos tempo de seus profissionais aos homens e oferecem poucas e breves explicações 

sobre mudanças de fatores de risco para doenças, quando comparado com as mulheres. 

  Ainda sobre a representatividade dos serviços de saúde, a dinâmica que envolve entra em 

choque com horários de trabalho dos homens e isso contribui para uma ínfima adesão dos mesmos, 

nos serviços de saúde, principalmente na AB, fazendo com que estes passem a procurar mais as 

urgências e farmácias em casos de acidentes ou doenças graves. Essa busca, por tais serviços de 

saúde, opõe-se ao preconizado pelo Ministério da Saúde, dado que, a atenção básica é a porta de 

entrada e o principal contato dos usuários com os serviços de saúde, independente de sexo ou 

idade (BRASIL, 2006). 

Através disso, surgiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), 

instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em agosto de 2009. Nesse documento, o 

Ministério da Saúde declara que “os homens têm dificuldade em reconhecer suas necessidades, 

cultivando o pensamento mágico que rejeita a possibilidade de adoecer” (BRASIL, 2008, p.06), e 

assume o desafio de derrubar as barreiras “socioculturais e educacionais” e garante a ampliação 

das ações e serviços de saúde. 

Nesse enfoque, essa política procura conhecer e compreender a singularidade masculina 

nos diversos contextos em que estão inscritos, respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento 

e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão de Estados e Municípios através de 

ações como:  

 
I - promover a mudança de paradigmas no que concerne à percepção da população 
masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família; 
II - captar precocemente a população masculina nas atividades de prevenção 
primária relativa às doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos 
recorrentes; 
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III - organizar, implantar, qualificar e humanizar, em todo o território brasileiro, a 
atenção integral à saúde do homem; 
IV - fortalecer a assistência básica no cuidado com o homem, facilitando e 
garantindo o acesso e a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos 
fatores de risco das doenças e dos agravos à saúde; 
V - capacitar e qualificar os profissionais da rede básica para o correto atendimento 
à saúde do homem [...]; 
XIV - ampliar o acesso às informações sobre as medidas preventivas contra os 
agravos e as enfermidades que atingem a população masculina; 
XV - incluir o enfoque de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e 
condição étnico-racial nas ações socioeducativas; 
XVI - estimular, na população masculina, o cuidado com sua própria saúde, visando 
à realização de exames preventivos regulares e à adoção de hábitos saudáveis; e 
XVII - aperfeiçoar os sistemas de informação de maneira a possibilitar um melhor 
monitoramento que permita tomadas de decisão (BRASIL, 2009). 

 

A PNAISH também observa que os homens acessem os serviços de saúde por meio da 

atenção especializada, ou seja, pelos serviços de média e alta complexidade, e por isso, propõe 

fortalecer e qualificar a atenção primária “para que a atenção à saúde não se restrinja à 

recuperação, garantindo, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a agravos evitáveis” 

(BRASIL, 2008, p. 05). 

Nessa perspectiva, a atenção básica ou primária, também defendida como a porta de 

entrada do SUS, consiste em um relevante espaço de promoção da saúde, prevenção de doenças 

e representa o primeiro passo na busca pela consolidação de uma assistência integral à saúde. 

Assim, a necessidade de oferecer programas voltados para a prevenção, promoção e 

tratamento das patologias mais prevalentes ou específicas dos homens, vem tomando rumos, nos 

últimos anos, no cenário da atenção à saúde do homem. Nessa ótica, as políticas públicas de saúde 

só agora estão reconhecendo a importância e a necessidade de “assistir” o homem diante seu 

contexto sócio, político, econômico e cultural, possibilitando assim, envolverem-se mediante o 

processo saúde-doença, riscos e vulnerabilidade da população masculina (ALVES, et al, 2011). 

Nessa conjuntura, o comportamento dessa população está em pleno processo de 

reconstrução e necessita intermediar possíveis mudanças na configuração do cuidado e na 

assistência voltada para esse público específico. No entanto, essa tarefa é inteiramente difícil e 

rodeada de entraves e dificuldades que competem aos profissionais da saúde remodelar o olhar 

diante a atenção e cuidado para os homens e suas especificidades no campo da saúde (ALVES, et 

al, 2011). 

 

2.1 Realidade da atenção à saúde do trabalhador homem 

 

Não bastasse a falta de atenção à saúde do homem, isso se tem confirmado um problema 

muito mais amplo também, no que compete à saúde do trabalhador, devido o seu caráter de 

marginalidade, pois, mesmo quando existem as instituições responsáveis pelas ações, essas 

apresentam um interesse secundário pela questão. Corrobora de forma a afirmar isso, o fato de ser 

persistente a inexistência de estruturas organizacionais próprias para esse fim, o que envolve as 

secretarias estaduais e municipais de saúde, com exceções pontuais. Até no próprio SUS, as ações 

em saúde do trabalhador vem apresentando diversos problemas, não podendo ser portanto 

afirmado que as mesmas estejam sendo executadas eficazmente (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 

1992). 

Em relação à saúde do trabalhador, muitas são as barreiras, pois, apesar de saber que existe 

e é regulamentada uma política de saúde do trabalhador, essa não condiz, muitas vezes, com os 
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princípios da universalidade, equidade e integralidade, tendo como perspectiva o controle social das 

políticas e dos serviços de atenção à saúde, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), assim, o 

que ocorre é que essa política enfrenta a resistência dos setores hegemônicos da medicina do 

Trabalho e da Saúde Ocupacional. Tal confronto é característico desse momento de uma política 

de liberalismo econômico e, portanto, de um Estado Mínimo (MENDES, _____ apud MENDES, 

1993). 

Diante dos fatores apresentados em relação à saúde do homem e desse enquanto 

trabalhador, não bastassem às barreiras socialmente construídas e culturalmente perpetuadas 

afastando a população masculina do âmbito da Atenção Primária à Saúde, obstáculos 

organizacionais do SUS têm agravado ainda mais essa situação, sendo um desses entraves, o fato 

de coincidir do horário de funcionamento dos serviços com a carga horária de trabalho do paciente.  

Dessa forma, a configuração de inúmeras empresas públicas e privadas vislumbra, no 

processo de terceirização, a busca na redução dos custos de produção com vistas a aumentar sua 

produtividade gerando emprego e renda. Esse novo formato das relações de trabalho, diante o 

cenário econômico, tem como prerrogativa a prática que permite a empresa abrir mão da execução 

de um processo e transferir para um terceiro portador de uma base de conhecimento mais 

especializada, com o objetivo de agregar maior valor ao produto final (LEOCÁDIO et al, 2008).  

 Para tanto, as empresas usam esse processo porque, com a terceirização, se ganha 

especialidade, melhor técnica e tecnologia (qualidade), eficiência, desburocratização, incremento 

de produtividade e melhoria de competitividade, dentre outras vantagens, disse-se. Nisso, o 

processo produtivo passou a ser crescentemente compartilhado por um conjunto de diversas 

empresas que subcontratam seus empregados. Nessa perspectiva, a crescente expansão dos 

postos de empregos formais atende fundamentalmente a mão de obra de salário de base. 

Dessa forma, as ocupações geradas em torno do processo de terceirização do trabalho 

tendem a se concentrar na base da pirâmide social brasileira. O uso desse novo formato econômico 

da mão de obra tem se expandido fundamentalmente pelo setor de serviços, embora esteja 

presente em todos os ramos do setor produtivo (POCHMANN, 2012). 

Faz-se necessário diante o cenário da terceirização, referir sua regulamentação preconizada 

pela Constituição Federal Brasileira, para tanto, as principais normas jurídicas que regulam a 

terceirização são: a lei n. 6.019/74, que regula o trabalho temporário, e a Súmula 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST).  A primeira de acordo com a lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974. 

dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas e dá outras Providências.  Em relação 

ao Art. 2º - Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender 

à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo 

extraordinário de serviços. (BRASIL, 1974).  

Dessa forma, as condições geradas pela terceirização no âmbito das relações trabalhistas 

deve se configurar de tal forma que permita um processo de desverticalização das condições 

degradantes de emprego e disponha sobre os direitos trabalhistas minimamente assegurados aos 

trabalhadores terceirizados. Assim, nota-se que a conformação diante desse modelo, implica em 

diversos e complexos fatores que levam a precarização do trabalho humano e com isso implicações 

sérias diante das condições de saúde do trabalhador. 

Diante da realidade encontrada pela sociedade brasileira em diversas empresas, é notória 

a precariedade de trabalho mediante a sua execução terceirizada, atrelada à falta de fiscalização e 

garantia para a segurança dos trabalhadores, bem como os riscos e perigos enfrentado pelos 

mesmos (POCHMANN, 2012). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.019-1974?OpenDocument
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Nessa ótica, fica evidente a interligação das condições de trabalho e saúde que os modos 

de produção representam para a classe trabalhadora, seja ela formal ou informal. A promoção e 

proteção da saúde do trabalhador, e eliminação ou redução da exposição às condições de risco, 

constitui um dos grandes desafios para a atenção à saúde desse grupo. Dessa forma, a 

configuração da Saúde do Trabalhador se dá diretamente no âmbito do direito à saúde, previsto 

como competência do SUS. Devido à abrangência de seu campo de ação, apresenta caráter intra-

setorial (envolvendo todos os níveis de atenção e esferas da gestão do SUS) e intersetorial 

(envolvendo a Previdência Social, Trabalho, Meio Ambiente, Justiça, educação e demais setores) 

(BRASIL, 2006). 

Os determinantes da saúde dos trabalhadores compreendem, para além dos fatores de risco 

ocupacionais tradicionais - físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos -; outros além 

do conjunto de condicionantes biológicos, sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais 

responsáveis por situações de risco para a saúde e a vida. Nesse sentido, a Vigilância em Saúde 

do Trabalhador deve ser compreendida como o eixo fundamental capaz de consolidar as práticas 

de saúde do trabalhador no SUS, na perspectiva da prevenção dos agravos decorrentes da relação 

saúde-trabalho e da promoção da saúde (BRASIL, 2006). 

Com arrolamento, à saúde do trabalhador, encaixam-se ainda as discussões sobre os 

acidentes de trabalho e riscos ocupacionais que os mesmos se sujeitam, haja vista que existe uma 

precariedade das condições de trabalho que iniciou durante o desenvolvimento do processo 

industrial, sem revelar totalmente os riscos que poderia oferecer à saúde e a integridade física do 

trabalhador. Esse risco assumiu, por muitas vezes, aspectos graves. Não só os acidentes se 

sucederam, mas também as enfermidades típicas ou agravadas pelo ambiente profissional 

(NASCIMENTO, 2011). 

Assim, identificando a necessidade de conhecer questões básicas como jornada de trabalho, 

acidentes de trabalho e equipamentos de proteção individual e como tudo isso interfere no bem-

estar biológico, psicológico e social dos trabalhadores formais e informais, passa-se a discutir. 

Nesse sentido, Nascimento (2011) relata que as leis de 1850 e 1853 fixaram a jornada geral 

de trabalho dos homens em 12 horas (que nos tempos de Revolução Industrial, era de 16 horas), 

além de garantir a negociação e o direito de greve. Esse foi um grande marco na história do trabalho, 

pois, garantiu mais tempo de descanso para os funcionários, mesmo assim, evidencia-se que a 

longa jornada causa danos para a atividade diurna ou noturna, portanto a Constituição Federal 

estabelece em seu Art. 7º, parágrafo XIV, a “jornada de seis horas para o trabalho realizado em 

turnos ininterruptos de revezamento” e “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias 

e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a duração da jornada, 

mediante acordo ou convecção coletiva de trabalho” (BRASIL, 1988) 

A redução da jornada de trabalho tem sido cenário, ultimamente, de ações sindicais 

crescentes e de inúmeros debates, técnicos e ideológicos, manifestando variedades de enfoques. 

A proposta de redução do tempo de trabalho não se limita a função social de melhoria da qualidade 

de vida. Outros fins são acoplados a mesma questão. O segundo deles é a redução do ofício como 

forma de repartir os trabalhos para que o maior número de pessoas possa ter acesso ao emprego 

(NASCIMENTO, 2011). 

Já com relação à ideia da necessidade da introdução de dispositivos legais regulamentando 

os novos processos industriais para a diminuição dos perigos a que estava expostos o operário, 

surgiu a CLT com a redação da Lei n. 6.514, de 1977, que nos dispositivos sobre segurança e 

medicina do trabalho, tem um quadro expressivo, pois trata dos seguintes temas: normas básicas 

de segurança e medicina do trabalho e dos órgãos aos quais incumbe velar por esse bem jurídico 
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(arts. 155 a 159); inspeção prévia, embargo ou interdição de estabelecimento (art. 160); órgãos de 

segurança e medicina do trabalho na empresa (arts. 162 a 165); equipamentos de proteção 

individual (arts. 166 e 167); medidas preventivas de medicina do trabalho (arts. 168 e 169); 

edificações (arts. 170 a 174); iluminação (art. 175); conforto térmico (arts. 176 a 178); instalações 

elétricas (arts. 179 a 181); movimentação, armazenagem e manuseio de materiais (arts. 182 e 183); 

máquinas e equipamentos (arts. 184 a 186); caldeiras, fornos e recipientes sob pressão (arts. 187 

e 188); atividades insalubres ou perigosas (arts. 189 a 197); prevenção da fadiga (arts. 198 e 199); 

é competência do Ministério do Trabalho e Emprego baixar normas complementares (art. 200), entre 

as quais portarias sobre Normas Regulamentares de Medicina e Segurança do Trabalho — NRs 

(BRASIL, 1943). 

As empresas são obrigadas a cumprir essas normas promovendo as medidas necessárias 

para a proteção à saúde e segurança do trabalhador, fornecer equipamento de proteção individual, 

agir em caráter preventivo, cuidar para o estado e conservação das suas instalações, da iluminação, 

do conforto térmico, das instalações elétricas, das máquinas e equipamentos e cuidar 

especialmente das atividades exercidas em ambientes insalubres ou com riscos de explosão ou de 

lesões, seguindo as normas complementares baixadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Podendo expedir instruções gerais aos seus trabalhadores quanto às precauções que devem tomar, 

no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 

Com isso, o acompanhamento da saúde do empregado é obrigação do empregador como: 

primeiro; o exame médico, que é obrigatório, por conta do empregador, inclusive na admissão do 

empregado (CLT, art. 168). Será renovado anualmente, porém, nas atividades com insalubridade, 

serão de seis em seis meses. Por ocasião da cessação do contrato de trabalho, como já ocorreu na 

admissão, mas nas atividades a serem discriminadas em Portaria, é, também, obrigatório o exame 

médico (CLT, art. 168 e parágrafos). Segundo, a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente os 

equipamentos de proteção individual adequados ao risco e em perfeito estado de conservação 

e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra 

os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados (CLT, art. 166) (BRASIL, 1943). 

Ainda sobre esse assunto, é obrigatória a notificação das doenças profissionais e das 

produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, em 

conformidade com instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho (CLT, art. 169) e a criação de 

órgãos internos como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA, o Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT e o 

desenvolvimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA e do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO. (BRASIL, 1943). 

Assim, compreendendo todos os direitos que assistem os trabalhadores, é importante 

ressaltar que houve um grande avanço em relação à saúde e bem estar dos trabalhadores homens, 

porém, desses, poucos procuram os serviços de saúde, por diferentes fatores o que nos incita a 

pensar estratégias capazes de garantir uma maior adesão aos seus direitos. 

 

2.2 Um olhar voltado aos trabalhadores do sexo masculino  

 

Como já discutido anteriormente, a população masculina tem se mostrado mais vulnerável 

às doenças, principalmente às patologias crônicas degenerativas como as doenças 

cardiovasculares e as neoplasias. E, esses vêm cursando com índices de mortalidade precoce 40% 

maior que nas mulheres, considerando todas as idades (BRASIL, 2009). 

As taxas de óbito mais elevadas na população masculina podem estar relacionadas a grande 

resistência que os homens possuem em promoverem o autocuidado, associado à negligência diante 
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das ações preventivas, principalmente as voltadas para as doenças de caráter crônico 

degenerativas, até por que, homens buscam os serviços quando já estão em uma situação de saúde 

que lhes exige internamento, demandando assistência de média e alta complexidade.  

Isso porque, entre outras razões, eles se julgam imunes, não reconhecendo a doença como 

algo a que estão expostos. Além disso, grande parte dos homens não acredita na eficácia das ações 

de promoção da saúde e prevenção da doença, o que dificulta ainda mais as ações de saúde pública 

(BRASIL, 2009). 

Sendo assim, o retardo da procura pelo serviço de saúde não afeta apenas a condição de 

saúde, mas onera também o sistema, que tem que direcionar importantes quantias para serviços 

de média e alta complexidade, para exames de alto custo, além dos gastos com o maior tempo de 

internamento. Para mudar esse tipo de comportamento do homem, são necessários mecanismos 

de fortalecimento e qualificação da atenção primária, para que a atenção à saúde do homem não 

se restrinja apenas à recuperação da saúde, mais sim a garantia de uma condição mais ampla 

através da promoção da saúde e prevenção de agravos (FIGUEREDO, 2005 apud FERREIRA, 

2013). 

Além da discussão acerca da saúde do homem enquanto as razões e/ou motivos que esses 

não procuram o serviço de saúde, advém à necessidade de trazer aspectos relevantes a saúde do 

homem trabalhador, pois, esse acaba por não procurar o serviço em detrimento do que já foi citado, 

mas também em função de a Atenção Básica funcionar no mesmo horário de seu trabalho, o que o 

leva a procurar o ambiente hospitalar diante o quadro de adoecimento e pelo fato de ele não 

visualizar a UBS como porta de entrada. 

  É nesta perspectiva que a Saúde do Trabalhador (ST) emerge como área da saúde pública 

em 1988, visando à promoção e proteção da ST. Com o fortalecimento da Atenção Básica (AB) e o 

lançamento da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador em 2004 houve a 

incorporação dessa na rede de saúde, principalmente na atenção básica, contudo, a saúde do 

trabalhador enfrenta o despreparo dos profissionais, devido a formação caracterizada pela ausência 

de reflexões sobre o processo saúde/doença e suas relações com o trabalho/ambiente. 

Com relação à realidade encontrada nas Unidades Básicas de Saúde, se encontram 

dificuldades do homem trabalhador procurar o serviço de AB. Não obstante disso, ainda existem 

inúmeras dificuldades na assistência, no acompanhamento e na notificação dos casos de doenças 

e acidentes de trabalho em decorrência do despreparo dos profissionais em lidarem com a situação. 

Porém, é importante abordar que mediante as ações da AB, para além da assistência ao homem 

trabalhador perante seu adoecimento, se devem fortalecer as ações de promoção à saúde através 

de medidas educativas - seja no espaço de AB ou no espaço de trabalho no qual esses indivíduos 

permanecem, buscando fortalecer o vínculo e a incentiva-los a procurar o serviço, justamente por 

que a Atenção Básica: 

 
[...] como primeiro nível de atenção do Sistema Único de Saúde, caracteriza-se por 
um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e visa à manutenção da saúde. Deve ser desenvolvida por equipes 
multiprofissionais, de maneira a desenvolver responsabilidade sanitária sobre as 
diferentes comunidades adscritas aos territórios bem delimitados, deve considerar 
suas características sócio-culturais e dinamicidade e, de maneira programada, 
organizar atividades voltadas ao cuidado longitudinal das famílias da comunidade 
(BRASIL, 2008). 

 

Dessa forma, a equipe multiprofissional da área da AB, juntamente com alguns profissionais 

do âmbito hospitalar, precisam de capacitações no que concerne ao preparo para receber os 
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homens que sofreram algum acidente de trabalho e à utilização de métodos extra serviço de saúde 

que conscientizem a importância de se estar frequentando os serviços de saúde, sempre que 

necessário. 

Nessa perspectiva, foram planejadas/ponderadas algumas medidas que possam melhorar 

a questão da procura dos homens aos serviços de saúde, bem como o cuidado em introduzir ações 

de prevenção à saúde, como: 

 

 Criar estratégias para sensibilizar e atrair os homens por meio de ações de educação 

popular em saúde, em diferentes espaços da comunidade: indústrias, empresas etc; 

 Reconfiguração de estruturas e práticas da ESF/APS, com especial foco na sensibilização 

e capacitação da equipe de saúde; 

 Definir estratégias contextualizadas com base no reconhecimento da diversidade como 

idade, condição socioeconômica, local de moradia, diferenças regionais e de raça/etnia, 

deficiência física e/ou mental, orientação sexual e identidades de gênero, entre outras; 

 Desenvolver campanhas sobre a importância dos homens cuidarem da saúde, tendo como 

público alvo, homens, mulheres e profissionais de saúde; 

 Promover articulação entre os diferentes níveis de atenção, especialmente entre a 

emergência e a atenção primária, para que possam receber, além de atendimento 

humanizado em prontos-socorros, a garantia de continuidade da assistência (a partir da 

concepção de linhas de cuidado em referencia e contra referencia);  

 Apoiar ações e atividades de promoção de saúde para facilitar o acesso da população 

masculina aos serviços de saúde; 

 

Com isso, espera-se que haja uma maior adesão e melhor acompanhamento dos homens 

por parte dos serviços de saúde para que esses trabalhadores reconheçam melhor seus direitos e 

obtenham uma melhor qualidade de vida. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabendo das muitas suposições e justificativas para a pouca presença masculina nos 

serviços de atenção primária à saúde, a elaboração desse trabalho foi importante para identificar 

alguns motivos da não presença masculina nos serviços de saúde. Dessa forma, foram 

estabelecidas algumas sugestões capazes de promover a inclusão dos homens em ações de saúde 

como o desenvolvimento de campanhas com diferentes temáticas que englobassem problemas 

frequentes e comuns no universo masculino, atentando para a importância de procurar os serviços 

de saúde para prevenção desses agravos. Essas campanhas vão sendo realizadas nas 

comunidades e empresas; buscando promover articulação entre os diferentes níveis de atenção, 

especialmente entre a emergência e a atenção primária, para que possam receber, além de 

atendimento humanizado, a garantia de continuidade da assistência, dentre outros.  

Nesse contexto, a Educação Popular em Saúde possui grande papel no sentido de derrubar 

as barreiras “socioculturais e educacionais” (Brasil, 2008) e garantir a ampliação das ações e 

serviços de saúde de maneira a desmistificar que os homens não precisam de atendimento médico 

ou especializado caso ocorra alguma intercorrência no processo saúde/doença. 

Assim, o atendimento integral voltado à saúde do trabalhador se inclui nas ações dos 

serviços de saúde e, portanto, de acordo com a realidade visualizada, estes ainda precisam de 

capacitação da equipe para que a mesma saiba como lidar com a situação, orientar o usuário caso 
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este precise, bem como notificar os casos que diariamente aparecem, mas que acabam sendo 

subnotificados por pouco conhecimento de como fazê-lo. 

Durante a formulação do trabalho, houve algumas dificuldades como encontrar materiais 

que realmente trouxessem uma discussão mais abrangente do tema, isso revela que tal temática 

tem sido pouco valorizada e que carece de mais elementos que tratem dos direitos assegurados 

aos trabalhadores. Diante do exposto, pode-se compreender que as diferentes formas de inserção 

do homem no mercado de trabalho, seja de modo formal ou informal, se inscrevem na sua atuação 

enquanto ser social transformador do meio e da sociedade. 

Dessa forma, a relação do homem com a natureza e o trabalho é perpetuada historicamente 

na medida em que é transformada mediante a condição de vida e consolidada com o modelo 

econômico. Para isso, a capacidade de planejar e executar atividades no processo de trabalho 

dando-lhe forma e identidades próprias, é degradada pela forma de produção em série, processo 

alienante que aniquila a subjetividade do trabalhador em detrimento do processo produtivo 

finalizado, excluindo assim, a identidade concretizada. 

Portanto, a configuração do mercado de trabalho desenha-se nos trabalhos formais e 

informais e também nas suas atribuições enquanto categorias que geram a sobrevivência e garantia 

de enfrentamento da vida do trabalhador. Nisso, as condições e ambientes de inserção desses 

trabalhos se dinamizam no contexto socioeconômico da sociedade. Atrelado a isso, busca-se a 

qualidade de vida do trabalhador de forma a superar os diversos riscos e acidentes que estes estão 

propícios e são acometidos diariamente, no qual a adoção de medidas eficazes de segurança são 

necessárias de maneira a impactar a incidência de inúmeros acidentes de trabalho no cenário 

produtivo. 
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Resumo: O presente trabalho firma-se principalmente na discussão da lei nº 10.639/2003 que torna 
obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares do Brasil e também nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana. O objetivo desse artigo é relatar como estão sendo trabalhados os 
conteúdos relacionados à lei de nº 10.639/2003, nas escolas da comunidade remanescente de quilombos, 
Bastiões. Assim como, analisar se os professores sentem alguma dificuldade em lecionar esses conteúdos e 
quais são essas dificuldades. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa investigativa, descritiva com 
análise qualitativa. Para coleta de dados utilizamos como objeto um questionário com perguntas abertas e 
fechadas, aplicadas aos professores das escolas da comunidade de Bastiões. A partir dos dados obtidos 
podemos constatar que todas as escolas da comunidade de Bastiões trabalham essa temática, relacionada 
à lei de nº 10.639/2003. Porém, a realização das atividades é limitada e pouco profunda, pois são 
desenvolvidas atividades de forma mecânicas com a utilização quase que exclusiva do livro didático, fato que 
não desperta o interesse e a apropriação dos conteúdos pelos educandos. Embora alguns professores 
desconheçam a lei, eles não deixam de trabalhar os conteúdos relacionados à cultura e história afro-brasileira, 
a maior parte a conhecem, alguns até sabiam que era obrigatório o ensino destes conteúdos, porém, 
desconhecia o que a tornava obrigatório.  
Palavras-chave: Lei de nº 10.639/2003; Educação; Comunidade Quilombola Bastiões.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho firma-se principalmente na discussão da lei nº 10.639/2003 que torna 

obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares do Brasil e também 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

Bastiões é uma comunidade rural pertencente ao município de Iracema-CE, localizado no 

sudeste do Estado do Ceará. A mesma tem sido identificada como uma comunidade de origem 

negra, composta por um grupo de moradores, que se reconhecem como negros descendentes das 

fundadoras da comunidade desde 2007.  Lá vivem cerca de 300 famílias, dentre as quais 90 são 

reconhecidas como negras (BEZERRA, 2012). 

O processo de reconhecimento da comunidade como sendo Remanescentes de 

Quilombolas está estagnado há alguns anos, o confronto social foi inevitável, não havia 

conhecimento de tal assunto tanto por parte de quem não se denominava, como por parte de quem 

posteriormente viria a se autodeclarar. Só houve percas, o clima não era dos mais favoráveis para 

o convívio social, a comunidade que se desenvolvia lentamente estagnou-se pelos anos seguintes, 

houve inclusive retrocesso no que já se havia conquistado. A associação quilombola que 

representava e era a única voz forte que falava em favor dos descendentes de negros da 

comunidade, foi extinta depois que houve uma pressão por parte dos posseiros das terras. Por falta 

de apoio, de mais esclarecimentos e conhecimentos sobre os direitos a serem adquiridos, houve 
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um desânimo por parte daqueles que estavam à frente da associação que lutavam pelos direitos de 

todos da comunidade. 

Quanto ao sistema educacional na comunidade de Bastiões, este é composto por três 

instituições, uma creche, EMEI Criança Feliz e duas escolas: a Escola de Ensino Fundamental 

Honorato José de Queiroz e a Escola de Ensino Fundamental Francisco de Assis Filho, ambas 

oferecem o Ensino Fundamental, e uma extensão de ensino, da Escola de Ensino Médio Deputado 

Joaquim de Figueiredo Correia, Localizado na sede do município. 

A creche tinha o seu próprio prédio, porém, atualmente está funcionando em uma sala na 

escola Francisco de Assis Filho. Em conversas informais com alguns funcionários da creche, os 

mesmos relataram que essa mudança para a escola se deu por que tinha uma parede no prédio da 

creche que estava caindo e fizeram essa migração para a escola enquanto a reformavam, porém 

ainda não está funcionando.  A escola acima citada não apresenta locais de lazer, o pátio é muito 

pequeno, ficando muito apertado na hora do intervalo. Para que os alunos maiores não machuquem 

os menores com as suas brincadeiras, que geralmente podem apresentar um maior teor de 

agressividade, a solução que a escola encontrou para resolver este problema foi dar o intervalo 

para os menores antes dos demais, evitando assim algum acidente que poderia vir a acontecer. 

 O objetivo desse trabalho é relatar como estão sendo trabalhados os conteúdos 

relacionados a lei de nº 10.639/2003, nas escolas da comunidade remanescente de quilombos, 

Bastiões. Assim como, analisar se os professores sentem alguma dificuldade em lecionar esses 

conteúdos e quais são essas dificuldades. 

Diante do exposto, relataremos a nossa vida estudantil na Educação escolar desenvolvida 

na comunidade Bastiões, a fim de traçamos um panorama sobre como funciona ao longo dos anos 

o ensino nas escolas da localidade. Para tanto, além do relato de vivencias no sistema de ensino, 

apresentaremos os resultados obtidos na pesquisa que realizamos em todas as escolas lá 

localizadas, através de questionário aplicado junto aos professores, com a intenção de compreender 

como os assuntos relacionados à aplicabilidade da lei supracitada estão sendo desenvolvidos pelos 

docentes. 

 

2. EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE BASTIÕES, IRACEMA-CE: RELATOS DE 

EXPERIÊNCIAS COMO ESTUDANTES E RESIDENTES DA COMUNIDADE, ASSIM COMO 

TAMBÉM APRESENTANDO RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Antes de relatarmos nossas experiências como estudantes na comunidade Bastiões, 

convém uma contextualização sociocultural. Bem antes de se ouvir o termo “quilombo” ou 

“remanescente de quilombo” a convivência local era como a de qualquer outra comunidade 

interiorana: pacífica, calma, com alguns mexericos entre vizinhos, crianças que aprontavam suas 

peripécias, jovens que tentavam ganhar seu dinheiro, idosos a conversarem em suas cadeiras que 

balançavam preguiçosamente ao entardecer defronte a suas casas. Infelizmente ou felizmente, 

algumas coisas são imutáveis outras não, diria que neste caso a convivência social foi afetada. A 

partir do reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo surgiu um clima hostil 

entre os moradores que se reconheciam como descendentes de duas mulheres negras fundadoras 

e os que negavam esse reconhecimento. 
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 A partir do reconhecimento da comunidade, como remanescente de quilombo a 

tranquilidade e a paz entre os moradores dão lugar a uma intensa troca de acusações entre os que 

se reconheciam como quilombolas e os que não se reconheciam. 

A antiga associação quilombola, hoje extinta, deu significantes passos para que a 

comunidade tivesse seus direitos garantidos e que fossem beneficiados com os mesmos, o Governo 

Federal, por exemplo, passou a destinar programas sociais que tinham como alvo principal a 

comunidade quilombola, outro exemplo a ser citado foi à conquista de 150 cestas básicas para as 

famílias descendentes. Fato curioso é que tais cestas básicas atendiam as famílias descendentes 

e aquelas que não se consideravam como tal, doadas pela associação de bom grado.  

Contudo, percebia-se que a população em geral não dava ar de descontentamento pela 

associação trazer tais benefícios para a comunidade, afinal todos sem exceção estavam sendo 

beneficiados, até acontecer o fato que culminou na visita do órgão federal, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Este foi o estopim para a crise se instalar na comunidade. 

E neste caso o confronto se deu pelo fato de que os atuais detentores da maior parte das 

terras, não reconhecem e nem aceitam a comunidade como tal, oprimindo dessa forma os 

verdadeiros donos das terras, seja por meio de uso da terra como maneira de subsistência, 

seja pelo direito de ter a posse.  

Sem falar que os maiores proprietários são também os que influenciam no fluxo social e 

econômico local. Por terem influência social persuadem os remanescentes a fim de lhes mostrar 

que o reconhecimento e a demarcação das terras não trarão benefícios a eles. O que gera outro 

conflito interno entre os próprios remanescentes, pois a ideia de tais ações se diverge entre os 

mesmos. Uns acreditam no benefício comunitário, outros já não compartilham tanto assim dessa 

certeza. 

A saúde, ainda precária, também deixa a desejar. A comunidade depende de um único 

transporte para se deslocarem até ao município, que fica a 23 km de distância, um postinho público 

que atendem apenas a cuidados clínicos básicos, tendo a comunidade que se deslocar em estrada 

de terra para fazer, por exemplo, um simples exame de sangue. 

No tocante a educação na comunidade, temos duas escolas de Ensino Fundamental e uma 

creche, além de um anexo de uma das escolas de Ensino Médio do município de Iracema. As 

instalações dessas instituições atendem as seguintes características.  

A escola Francisco de Assis filho, conta atualmente com seis professores, os mesmos 

também são professores da escola Honorato José de Queiroz, (popularmente conhecida na 

comunidade como Grupo), sendo alguns da comunidade e outros não. Alguns desses são 

descendentes das negras fundadoras da comunidade. 

O anexo de Ensino Médio da escola Dep. Joaquim de Figueiredo Correia, as aulas são 

realizadas na escola Francisco de Assis Filho no turno noturno. Essa extensão de ensino 

atualmente conta com oito professores, assim como as demais escolas acima citadas, tem 

professores que são da comunidade e outros não. 

Os professores dessas instituições, não lecionam apenas os conteúdos referentes à sua 

área de formação, devido à falta de professores para cada disciplina, as mesmas são divididas por 

área do conhecimento. 

Na creche nós sempre tivemos muitos momentos de lazer, pois se contava com um bom 

espaço físico, mas também tínhamos castigos, desde ficar sem brincar, até levar palmatória na mão, 

coisa que aconteceu conosco e com os outros colegas.  Ficávamos sem brincar, fomos trancados 
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em um quarto escuro onde ficavam alguns brinquedos e até levamos palmatória, ainda hoje nos 

lembramos do formato desse objeto, era uma mãozinha amarela com uma proeminência na palma, 

e com um cabo.  

Ao passar para o Fundamental I, fomos estudar na escola Francisco de Assis Filho, a maior 

escola do distrito, e logo depois para a escola Honorato José de Queiroz. Sempre ficávamos 

mudando de escola. Esta última, era e ainda é muito pequena, conta apenas com três salas e dois 

banheiros e em uma dessas salas estava instalada a cantina. A mesma não tem pátio, na hora do 

intervalo todos nós brincávamos no meio da rua. 

 Por um determinado tempo as aulas aconteciam somente na maior escola, pois as salas do 

grupo foram ocupadas com outras coisas, à sala maior ficou sendo a biblioteca, as outras ficavam 

trancadas com alguns objetos, muitas vezes pensávamos que era apenas uma única escola.  

Já no Ensino Fundamental II, aconteciam da mesma maneira que no Fundamental I, porém 

as aulas sempre ocorriam no prédio da escola Francisco de Assis Filho. Nesta época foi onde nós 

tivemos um contato mais direto com a cultura local. Todas as sextas-feiras, tínhamos o momento 

cívico, onde tínhamos que apresentar alguma coisa, poderia ser poesia, paródias, danças, peças 

teatrais, e sempre erámos estimulados a participar. Aconteciam várias dinâmicas, onde todos 

ficavam empolgados em participar, como a corrida do saco, a dança da laranja, corrida do ovo, 

dentre outras. Todas as apresentações eram voltadas para assuntos de suma importância para a 

nossa formação como cidadãos, como a escravidão, o Brasil Colônia, preconceito, racismo dentre 

outros.  

A turma do 9º ano (antiga 8ª série) funcionava no prédio da maior escola da comunidade, 

porém, pertencia à outra escola da sede do município, a escola Joaquim de Holanda Campelo. Os 

alunos dos Bastiões sempre foram discriminados pelos da sede, e na maioria das vezes eles não 

gostavam de se misturar conosco, pois se consideravam mais espertos. Nas datas comemorativas, 

quando tínhamos que ir para Iracema, ficava nítido essa discriminação. Sempre éramos os 

discriminados, os que recebiam menos importância. Mesmo assim nunca deixamos de participar. 

Um exemplo dessa discriminação era quando íamos para a cidade de Iracema jogar futsal 

no torneio intercalasse, lá os estudantes locais faziam piadas contra nós, falavam que seria fácil 

ganhar os jogos porque nos Bastiões jogávamos com coco, pois não tínhamos condições de 

comprar uma bola. 

Antes quando aqui na comunidade não tinha a continuação de Ensino Médio, todos os 

alunos tinham que sair da comunidade, em um carro pau de arara, pegando poeira, sol e chuva, 

para poder estudar na sede. Como relata a moradora da comunidade e presidente da associação. 

 

Na minha época pra estudar tinha que tá na hora do carro ali na praça, que se não 
ficava e se tivesse chovendo nós ia debaixo de chuva e chegava La (Iracema) toda 
molhada. Era no carro pau de arara que hoje em dia não pode mais. 

 

Nesta época, os alunos não eram muito discriminados, pois eram os que mais se 

destacavam nas escolas da sede, conhecidos como os mais inteligentes. Depois de um tempo, foi 

implantada a extensão de ensino na comunidade, então os alunos do Ensino Médio não precisavam 

mais ir para Iracema, a partir de então as aulas funcionavam no prédio da escola Francisco de Assis 

Filho (funciona até hoje), e ao invés dos alunos irem para Iracema, os professores iam até a 

comunidade.  
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No período que estudamos no Ensino Médio o anexo de ensino já estava implantado aqui, 

e como no Ensino Fundamental, também sofríamos discriminação pelos alunos das escolas da 

sede, que sempre se julgavam superiores a nós, muitos falavam que a única coisa que sabíamos 

fazer era jogar bola. Na maioria das vezes os benefícios que vinham para a escola sempre ficavam 

na sede, raramente o anexo era lembrado. Depois de algum tempo passamos a receber um pouco 

mais de atenção dos gestores da escola Dep. Joaquim de Figueiredo Correia, onde sempre 

buscavam a nossa participação nos eventos da sede. 

 A partir de então sempre participávamos, e foi nesse momento que alguns alunos da 

comunidade passaram a se destacar na escola, com apresentações de trabalhos em feiras de 

ciências e participação no parlamento jovem. 

Algo que pudemos notar em nossa vida estudantil no Ensino Médio, é que a cultura e a 

história do negro eram sempre trabalhadas. Lembramos de uma vez que foi realizado 

apresentações somente sobre a cultura afro-brasileira, onde todos os alunos participaram, com 

apresentação de capoeira, músicas e danças africanas, relatando a vida do negro na África, a sua 

vinda para o Brasil, e também a importância do negro para a construção do nosso país. Eram 

momentos de festas e empolgações para nós estudantes e também de muitas aprendizagens, 

entendíamos sobre nossos ancestrais e da nossa cultura e ao mesmo tempo nos divertíamos. 

Porém não estamos aqui considerando o trabalho educativo desenvolvido com uma 

dinâmica que envolva os alunos ao processo de aquisição de conhecimentos como folclórico. 

Pontuamos a importância da pesquisa dos docentes aos assuntos relacionados à referida lei para 

que os conteúdos organizados dentro dessa dinâmica possam realmente fazer parte de sua 

implementação. Valorizando a influência e importância do negro para a formação da sociedade 

brasileira, em especial da comunidade remanescente de quilombo, e não somente sua relação com 

a escravidão. 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa investigativa, descritiva com análise qualitativa 

que segundo Gil (2008, p.42) tem como finalidade “descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos [...]”.  

Utilizou-se como instrumento de pesquisa para coleta de dados um questionário com 

perguntas abertas e fechadas de autoria dos próprios pesquisadores, no total de quatro perguntas, 

onde através dessas buscava-se, ver se os professores tinham conhecimento da lei de nº 

10.639/2003, como os conteúdos relacionados à história e cultura afro-brasileira estão sendo 

trabalhados nas escolas da comunidade de Bastiões, tendo em vista que a mesma é considerada 

como uma comunidade remanescente de quilombo. 

 Usamos como população para esta pesquisa professores das escolas Francisco de Assis 

Filho, Honorato José de Queiros e também os professores da extensão de ensino da escola Dep. 

Joaquim de Figueiredo Correia, contanto assim com a participação de treze professores, onde todos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Como critério metodológico, aplicamos primeiramente o questionário para os professores de 

educação artística, literatura e história, pois segundo a lei nº 10.639/2003 “[...] determina que tais 

conteúdos devem ser ministrados dentro do currículo escolar, em especial nas áreas de educação 

artística, literatura e história brasileiras” (MEC, 2007). 

Logo em seguida aplicamos com todos os professores, pois o ensino dos conteúdos 

relacionados à cultura e história afro-brasileira não devem ser ensinados exclusivamente nas aulas 

de educação artística, literatura e histórias. 
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Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 26 A, 79-A e 79-B:  
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística 
e de Literatura e História Brasileiras (BRASIL, 2004, p. 35). 

 

Educação artística, literatura e histórias são as disciplinas no qual esses conteúdos devem 

ser preferencialmente trabalhados, o que não impossibilita aos professores das outras disciplinas 

trabalharem esses conteúdos em suas aulas. 

Como já mencionado anteriormente, o presente trabalho firma-se principalmente na 

discursão da lei de nº 10.639/2003 que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas 

escolas públicas e particulares do Brasil e também nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, para tanto, também utilizamos como referencial teórico, autores que trabalham a questão 

da educação quilombola (BRASIL, 2004; COSTA e DUTRA, 2009). O critério de inclusão deu-se 

pela escolha de artigos que tratassem a educação escolar quilombola e também artigos sobre a 

comunidade de Bastiões. 

Aqui buscaremos expor os resultados obtidos pela nossa pesquisa, onde os mesmos 

apontam que a maioria dos professores das escolas pesquisadas tem conhecimento da lei de nº 

10.639/2003, sendo que 54% (equivalente a sete professores) tem o conhecimento da lei acima 

citada, enquanto que 46% (equivalente a seis professores) desconhecem a mesma. 

Cerca de 100% (equivalente a treze professores) dos participantes responderam que na 

escola em que atua como professor é trabalhado essa temática. Embora quase que a metade 

desconhecesse a lei, eles sabiam que esses conteúdos são obrigatórios no currículo escolar. 

Um professor de história da extensão de ensino médio ao questionar-lhe como esses 

conteúdos são trabalhados, relatou:  

 

A nossa grade curricular contempla esses conteúdos, porém só é ministrado no 
último período, porém vale ressaltar que já trabalhamos com um projeto pedagógico 
que trata desse assunto de grande importância para a nossa sociedade.  

 

Conversando com o mesmo ele me falou que não era trabalhado como disciplina, é 

trabalhado como conteúdo. O mesmo também relatou que nesses semestres iniciais a extensão de 

ensino trabalhou os conteúdos relacionados a cultura e a história afro-brasileira, com concurso de 

redação cujo tema era “ o orgulho de ser negro”, onde a autor da melhor redação de cada sala 

ganhou um celular, também foi realizado um concurso de vídeo, que abordasse o tema, o vídeo 

tinha que ser criado pelos alunos, desta vez apenas um aluno da extensão iria ganhar. E para 

finalizar a aplicação desses conteúdos, no último dia de aula do semestre, foi feito um cinema na 

escola com todas as três turmas do ensino médio da extensão, cujo filme assistido foi “12 anos de 

escravidão”. Neste dia tivemos o privilégio de assistir este filme com os alunos. 
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Ao questionar os professores como eles trabalham esses conteúdos em suas aulas, a 

maioria, 69%, (equivalente a nove professores) relatou que através de pesquisa em livros, revistas 

e pesquisa na internet, também com a utilização de vídeos, apresentação de trabalhos, seminários, 

questionamentos orais, onde o objetivo é mostrar que somos todos iguais, e da importância que os 

negros tiveram, na formação da sociedade brasileira.    

Podemos perceber que as formas de se trabalhar as atividades utilizando poucos recursos 

diferentes ao livro didático, transforma o ensino em um ato mecânico e de pouco interesse para os 

educandos, distanciando-os da temática.  

Nesse contexto ao questionar a professora de história que atua nas duas Escolas de Ensino 

Fundamental da comunidade relatou que “de início estudamos a história dos negros na África, o 

tráfico e vinda para o Brasil, sua cultura e contribuições para a formação do Brasil [...]”.  

Daí a importância das escolas localizadas nas comunidades serem de fato quilombolas e 

não apenas instituições externas e descontextualizadas colocadas dentro das comunidades de 

forma improvisada e sem relação com os hábitos, valores e culturas das mesmas. É também para 

a valorização da cultura e história local e sua relação com a história e cultua africana e afro-brasileira 

que é essencial a implementação da lei 10639/2003 nas comunidades remanescentes de 

quilombos. 

Nesta pesquisa contamos com a participação de dois professores de matemática, um da 

extensão de ensino médio e o outro que ensina nas escolas de ensino fundamental da comunidade. 

Ao fazer o mesmo questionamento, o professor de matemática da extensão de ensino relatou que 

trabalha esses conteúdos em suas aulas “através de pesquisas extraclasses realizadas pelos 

alunos, debatendo em sala os acontecimentos ao longo dos anos. (tempo histórico)”.  Já o professor 

que atua nas demais escolas relatou que; “na verdade quem trabalha esse tema é a professora de 

história, eu já a vi comentando sobre as aulas dela em relação a esse tema [...]”.  

Poderíamos dizer que na disciplina de matemática seria impossível encaixar o ensino da 

cultura e história afro-brasileira, porém os nossos dados apontam o contrário, cabe ao professor 

elaborar estratégias que possam acoplar esses conteúdos a matemática. 

 O professor de matemática do Ensino Médio vem relatando isso em outra questão, onde ele 

expõe que “incluir nas aulas de matemática esses conteúdos requer estratégias e habilidades 

específicas”. Além dessas qualidades a utilização de jogos matemáticos africanos pode contribuir 

para uma aproximação das temáticas em sala de aula. Podendo inclusive demonstrar alguns 

valores de determinadas comunidades africanas, pois em alguns jogos desenvolvidos na África o 

objetivo não é vencer o oponente e sim ajudá-lo. 

Apenas 7,7% (equivalente a um professor) não trabalham esses conteúdos em suas aulas, 

este número é relativo ao professor de matemática do ensino fundamental, 15,6% (equivalente a 

dois professores) trabalham esses conteúdos em roda de conversa com os alunos do ensino 

fundamental I, esses dados estão ligados aos pedagogos, 7,7% (equivalente a um professor) 

trabalha os conteúdos da capoeira que está relacionado ao professor de educação física da 

extensão de ensino médio.  

Ao questionar os professores sobre as possíveis dificuldades em ministrar esses conteúdos, 

cerca de, 61,5% (equivalente a oito professores) responderam que não encontram problemas e 

cerca de, 38,5% (equivalente a cinco professores) responderam que sim, e que a maior dificuldade 

encontrada é a falta de material didático e capacitação que aborde esses conteúdos. A professora 
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de história do ensino fundamental, além de relatar essas dificuldades relatou “[...] a falta de interesse 

dos alunos, muitas vezes devido ao preconceito com o negro”. 

Essa falta de interesse em discutir as questões raciais na comunidade não nos parece ser 

reservada apenas aos alunos como vimos acima, pois nesta pesquisa encontramos algumas 

dificuldades, mas a principal delas se deu na coleta de dados, onde alguns professores não 

contribuíram para a pesquisa, não deram muita importância ao assunto pesquisado, por isso não 

foram todos os professores das escolas acima mencionadas que participaram da pesquisa. 

Essa falta de interesse em discutir as questões raciais na comunidade não nos parece ser 

reservada apenas aos alunos como vimos acima, pois nesta pesquisa encontramos algumas 

dificuldades, mas a principal delas se deu na coleta de dados, onde alguns professores não 

contribuíram para a pesquisa, não deram muita importância ao assunto pesquisado, por isso não 

foram todos os professores das escolas acima mencionadas que participaram da pesquisa. 

A falta de interesse dos alunos e dos professores em discutir os assuntos relacionados ao 

negro na sociedade brasileira, assim como na própria comunidade Bastiões, é reflexo da falta de 

importância atribuída a eles que na comunidade tem perdido espaço para a população branca que 

hoje tem o domínio dos bens da comunidade. 

 

Ainda encontramos muitos(as) educadores(as) que pensam que discutir sobre 
relações raciais não é tarefa da educação. É um dever dos militantes políticos, dos 
sociólogos e antropólogos. Tal argumento demonstra uma total incompreensão 
sobre a formação histórica e cultural da sociedade brasileira. E, ainda mais, essa 
afirmação traz de maneira implícita a ideia de que não é da competência da escola 
discutir sobre temáticas que fazem parte do nosso complexo processo de formação 
humana. Demonstra, também, a crença de que a função da escola está reduzida à 
transmissão dos conteúdos historicamente acumulados, como se estes pudessem 
ser trabalhados de maneira desvinculada da realidade social brasileira (GOMES, 
2005, p. 146). 

 

Com isso fica implícito que a visão de alguns professores é que o dever da escola é a 

reprodução de conteúdos sistemáticos, jugando assim que apenas esses conteúdos são 

importantes para a preparação do aluno para o convívio em sociedade, desconsiderando a 

importância de discutir elementos que verdadeiramente os prepararão para os conflitos presentes 

na vida social. 

 

Para que a escola consiga avançar na relação entre saberes escolares/realidade 
social/diversidade étnico-cultural é preciso que os(as) educadores(as) 
compreendam que o processo educacional também é formado por dimensões como 
a ética, as diferentes identidades, a diversidade, a sexualidade, a cultura, as 
relações raciais, entre outras (GOMES, 2005, p. 147). 

 

Com as discussões que englobe valores sociais, culturais e históricos sobre a importância 

do negro para a formação da sociedade brasileira, os conflitos relacionados a questões raciais 

poderiam vir a deixar de existir no ambiente escolar.  

O sistema educacional, no que diz respeito à valorização da cultura local, destinado para 

essas comunidades não funciona. Suas culturas não são resgatadas da forma plena como deveria 

ser, a estrutura de ensino instaladas nessas localidades não dar espaço para tal, como deveria, 

pois, a escola é também lugar de formação. 
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Apesar disso há um resgate de Costumes, Cultura e Religião por aqueles que ainda resistem 

apesar de todas as dificuldades relatadas. E como protagonistas desse resgate estão os jovens que 

também são os maiores alvos dos programas do governo destinados à cultura. A exemplo disso, o 

projeto patrimônio para todos, visava principalmente a participação de jovens e os incentivavam a 

resgatar as memórias e costumes da comunidade, ficando bastante claro que os costumes 

históricos e as memórias resgatadas desse patrimônio comunitário são essencialmente vestígios 

que apontam para uma comunidade que em sua história traz elementos que a define como sendo 

uma comunidade remanescente de quilombo. 

Outra forma desse resgate cultural, o qual é visto com bons olhos por toda comunidade, é o 

grupo de jovens local que apresentam teatro de rua, os mesmos se valem de elementos culturais e 

sociais para a confecção das peças e personagens. As histórias por eles criadas que buscam 

representar essa identidade quilombola ou que tragam elementos que pertença ou que resgate essa 

identidade. 

A criança tem o adulto como imagem a ser reproduzida, por isso, observou que as ações 

dos adultos que estão em contato direto com as crianças influenciam diretamente na formação da 

sua personalidade e características, como analisa Wallon (2007): 

 

Em suas imitações espontâneas, a criança não tem uma imagem abstrata ou 
objetiva do modelo. Longe de conseguir se opor, começa unindo-se a ele numa 
espécie de intuição mimética. Só imita as pessoas por quem se sente 
profundamente atraída ou as ações que a cativaram. Na raiz de suas imitações, há 
amor, admiração e também rivalidade (WALLON, 2007, p.144). 

 

Nesse sentido, o professor tem papel fundamental no desenvolvimento do aluno, pois é um 

dos adultos que mais tem contato com ele, sendo, logo depois da família, a principal referência para 

ela se espelhar. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos dados obtidos podemos constatar que todas as escolas da comunidade de 

Bastiões trabalham essa temática, relacionada à lei de nº 10.639/2003. Porém, a realização das 

atividades são limitadas e pouco profundas, pois são desenvolvidas atividades de forma mecânicas 

com a utilização quase que exclusiva do livro didático, fato que não desperta o interesse e a 

apropriação dos conteúdos pelos educandos. Embora alguns professores desconheçam a lei, eles 

não deixam de trabalhar os conteúdos relacionados à cultura e história afro-brasileira, a maior parte 

a conhecem, alguns até sabiam que era obrigatório o ensino destes conteúdos, porém desconhecia 

o que a tornava obrigatório.  

Podemos perceber também que a maioria dos professores trabalha esses conteúdos da 

mesma forma, através de texto, vídeos, pesquisas em livro e internet, salvo os professores do 

ensino fundamental I que trabalham esses conteúdos em roda de conversa com as crianças, e o 

professor de educação física que faz esse trabalho utilizando a capoeira como principal método 

didático pedagógico. 

Tendo em vista que a comunidade é considerada como remanescente de quilombo, esses 

conteúdos deveriam ser abordados com mais frequência, pois é a identidade do nossa comunidade, 

de um povo que foi de fundamental importância para a formação social, cultural e histórica do nosso 
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país, e o que podemos perceber é que muitas vezes esses conteúdos estão sendo deixados para 

trás, são trabalhados, porém não com muita ênfase, trabalha-se por que na maioria das vezes vem 

no livro didático para serem trabalhados.  

O ambiente escolar, nesse contexto, é fundamental para o bom desenvolvimento da 

identidade dos educandos, pois, a escola e a família caracterizam-se como os dois principais 

espaços para a formação humana, sendo estes os ambientes mais requentados pelo indivíduo em 

grande parte da vida. 

Atualmente, os jovens que buscaram conhecimentos fora da comunidade por falta de 

qualidade e oportunidade desejam ver a prosperidade e o desenvolvimento da mesma, sonham 

com o dia em que seu povo não tenha que abdicar de suas origens em busca de melhores condições 

de vida em outros lugares, no entanto necessitam que alguém os norteie na procura dos meios 

cabíveis para terem sua comunidade reconhecida. Sabem claramente do significado que é ter sua 

identidade representada, identificada e acima de tudo respeitada. 

O que podemos observar também, é que a maior dificuldade apontada pelos professores em 

lecionar esses conteúdos é a falta de material didático, mas vejo que isso não é um empecilho, por 

que o professor não deve ser um mero reprodutor de conhecimentos que já vêm prontos no livro 

didático, temos que ter uma visão maior, não devemos, nos prender somente ao livro.  

A nossa comunidade vem perdendo cada vez mais a sua identidade como comunidade 

remanescente de quilombo. Uma cultura que foi passada de gerações a gerações e vem se 

perdendo em meio aos anos.  

A escola pode ser um ótimo caminho para tentar resgatar essa cultura, pois na construção 

do saber e nas relações escolares é essencial que se respeite e se valorize o conhecimento prévio 

do aluno, pois vivências, conhecimento e cultura são dimensões inerentes à criança, não podendo 

estarem dissociados do processo educacional. Assim sendo, é muito mais vantajoso construir novos 

conhecimentos a partir do já existente, pois o aluno se sentirá mais confiante e terá mais motivação 

para participar dos momentos educativos. 

A educação tem grande influência na construção e manutenção de valores, crenças, ideias, 

normas e pensamentos dos indivíduos. Contribui para a formação das identidades sociais e é 

compartilhada, de várias maneiras, de modo formal ou informal. Sabemos que é inviável pensar na 

existência de uma única forma de educação, assim como em um único modelo de educação que 

seja visto como perfeito, absoluto e eficiente para diversos estilos de vida e de diferentes grupos 

sociais. Neste contexto, o fortalecimento do hibridismo que traz a ideologia educacional europeia 

para as comunidades quilombolas seria uma forma de descredenciamento das tradições das 

identidades coletivas das mesmas. 
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Resumo: Discute-se neste artigo a importância da memória, enquanto evidência da história oral, utilizada 
como método para o registro de um acontecimento e que oportuniza evidenciar histórias, narrativas e 
protagonismos dos sujeitos que constituem o coletivo que participaram de um acontecimento: no caso, a 
implantação do Câmpus da Universidade Federal Rural do Semiárido em Pau dos Ferros/RN. A concretização 
de tal feito só se efetivou a partir da ação de um coletivo que conseguiu o apoio de agentes políticos, 
lideranças locais e também da sociedade civil. Sendo assim, a memória surge como uma oportunidade para 
desvendar e explicitar interesses envolvidos no processo, e oportunizar a visibilidade dos protagonistas que 
participaram da luta. É uma forma também de tratar das vivências daqueles cuja existência e atuação são tão 
frequentemente ignoradas. A partir de teóricos como Thompson (2002), Burke (1992) e Halbwachs (2006) 
que discutem uma “história vinda de baixo”, da qual também participam a história oral e a memória, e com 
base nos trabalhos desenvolvidos por Montenegro (2003), Nobre (2005), Santos Júnior (2006) e Silva (2006), 
foi discutida a importância da memória como método para registro de um acontecimento recente, tendo em 
vista a utilização da evidência ainda viva, e como forma de evidenciar as vozes esquecidas pela História 
oficial. 
Palavras-chave: História Oral; Memória; Sujeitos; Coletivo; Dispositivo de Pesquisa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Tudo o que ocorre é fruto da atuação de sujeitos, com interesses e ideias diversos. A História 

não é construída do nada, nem somente por personagens importantes, mas ela é engendrada em 

contextos variados, e também por sujeitos invisíveis. Porém, nem sempre os mesmos aparecem 

como protagonistas nos livros de História, nas notícias de jornais e revistas, nas reportagens 

televisivas. Ficam, na grande maioria das vezes, no oculto, e o fruto de suas ações são creditadas 

aos que já são conhecidos, e que no fim, acabam ganhando, sozinhos, mais e mais créditos pelos 

feitos de um coletivo.  

E o que seria esse coletivo? Entendido por muitos como o oposto do individual, o 

entendimento do que seria o coletivo caminha para o outro lado e se confunde com o social, 

representado através de categorias como Estado, família, igreja, comunidades, povos, Nações ou 

classe, sendo investigado sob o aspecto das interações entre indivíduos ou grupos. No entanto, 

essa dicotomia, indivíduo-coletividade é inadequada, já que o conceito de coletivo não se reduz 

apenas ao social e à coletividade, tampouco ao jogo de interações sociais. Deve ser compreendido 

por outro caminho, como “[...] plano de co-engendramento e de criação, indicando um caminho 

peculiar e fecundo para a superação da referida dicotomia.” (ESCOSSIA; KASTRUP, 2005, p. 296). 

Isso significa ir além das dicotomias, buscando entender o processo que antecede, integra e 

constitui os seres.  

O coletivo estaria, portanto, entre o indivíduo e a sociedade. Não se trata apenas de um 

conjunto ou somatório de pessoas, mas é impessoal, é a linha de encontro de dois mundos 

(ESCOSSIA; KASTRUP, 2005). Sendo assim, um processo ou fenômeno que possui, portanto, uma 

mailto:joaodeus18@hotmail.com
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história, e é resultado da ação de um conjunto de sujeitos que estão imersos num contexto 

específico, com interesses que os aproximaram e integraram, é resultado da ação de um coletivo. 

Neste sentido, a investigação da criação e implantação do Câmpus da Universidade Federal 

Rural do Semiárido (UFERSA) em Pau dos Ferros/RN, também pode ser entendida como resultado 

da luta de um coletivo. Criado a partir das políticas públicas para o ensino superior, desenvolvidas 

na primeira década do século XXI, é um entre os vários campi que surgiram no país neste período.  

No entanto, tal acontecimento, antes mesmo de se constituir como output da política pública, 

é resultante da ação de sujeitos, diferentes, mas que se uniram enquanto coletivo. Destaca-se neste 

sentido, a atuação da Comissão em Defesa para a Implantação do Câmpus da UFERSA em Pau 

dos Ferros/RN, dos parlamentares que apoiaram destinando recursos de Emendas Parlamentares, 

dos gestores da instituição, dos doadores do terreno e também demais sujeitos da região 

beneficiada. 

A expansão da UFERSA, como resultado do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (Reuni), permitiu a criação de três novos campi: Angicos 

(2009), Caraúbas (2011) e Pau dos Ferros (2012). Este último, foi idealizado desde 2007 e recebeu 

o terreno para sua construção já em 2009. No entanto, só iniciou suas atividades em sede própria 

em 2013. Para conseguir tal feito, uma Comissão composta por pessoas de vários órgãos 

elaboraram uma exposição de motivos, no ano de 2009, para subsidiar e conseguir esforços para 

a concretização do Câmpus. Conseguiram o auxílio de vários deputados federais do Rio Grande do 

Norte, que de início alocaram R$ 22 milhões, oriundos das Emendas de Bancada do Orçamento 

Geral da União (exercício de 2010), para a expansão da instituição, especificamente para a 

microrregião do Alto Oeste Potiguar, viabilizando a ampliação do ensino superior federal nesta 

região do semiárido (CARVALHO, F., 2014). 

A investigação da idealização, criação e instalação do Câmpus é necessária e essencial 

para desvendar e explicitar interesses e oportunizar a visibilidade dos protagonistas que lutaram 

pela implantação. Para tanto, a memória surge como dispositivo de pesquisa capaz de evidenciar 

a atuação e participação desses sujeitos no processo de implantação da instituição. 

Neste artigo, será realizada uma discussão sobre a importância da memória, enquanto 

evidência da história oral, utilizada como dispositivo de pesquisa para o registro de um 

acontecimento, tomando a criação do Câmpus em Pau dos Ferros/RN como objeto, e que 

oportuniza evidenciar histórias, narrativas e protagonismos dos sujeitos que constituem o coletivo 

que participou de determinado acontecimento.  

Para isso, inicialmente serão tratadas as semelhanças e diferenças entre memória e história 

oral, enquanto evidência da história, método de investigação e nova área interdisciplinar de 

investigação histórica. Em seguida, será abordada a importância da memória como método para 

registro de um acontecimento recente, tendo em vista a utilização da evidência ainda viva, já que 

com o final da vida do sujeito extingue-se também a fonte, e sua confiabilidade como fonte primária 

e mais próxima do ocorrido. Discute-se ainda a visibilidade oferecida por este método para os 

sujeitos invisíveis, por se tratar de uma “história de baixo”, do ponto de vista também do “soldado 

raso” e não apenas do “comandante”. 
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2. MEMÓRIA E HISTÓRIA ORAL 

 

Inicialmente, é importante destacar que memória é diferente de História Oral. Apesar de 

compartilharem das mesmas fontes e com as mesmas finalidades, são distintas. A memória é 

múltipla, tendo em vista a multiplicidade de sujeitos que a possui. Esta trabalha com o vivido, com 

o que está presente no grupo – ainda vivo – enquanto a história lida e constrói uma representação 

de fatos e acontecimentos distantes, ou mesmo onde ou quando se esgotam as possibilidades de 

se encontrar testemunhas (HALBWACHS, 2006). 

Procurando estabelecer as diferenças entre a História Oral e Memória, Meihy (1994) é 

enfático ao afirmar que a História Oral, em essência, pouco tem a ver com a Memória. Segundo ele: 

 

Há aqueles que se valem do que erroneamente supõe ser História Oral para vê-la 
identificada com o registro mnemônico. Neste caso, e na melhor das hipóteses, a 
entrevista seria o meio para analisar a Memória. História Oral, no entanto, é mais 
do que entrevista e Memória não se esgota na gravação, transcrição. Seria simplista 
alegar que a memória é ‘um lugar’, o depósito onde ficam arquivadas as lembranças, 
até porque memória é mais do que isto e a relação entre memória e visão de mundo 
leva os indivíduos a projetarem mais que lembranças quando narram (MEIHY, 1994, 
p. 57). 

 

Apesar das diferenças, ambas possuem não um objeto de estudo, mas um sujeito em 

diálogo. Tendo em vista que o termo “objeto” desqualifica a história e narrativas dos sujeitos 

(CALDAS, 1999). Segundo Montenegro (2003) as duas são diferentes, mas também inseparáveis,  

 

Afinal, compreendemos a história como uma construção que, ao resgatar o passado 
(campo também da memória), aponta para formas de explicação do presente e 
projeta o futuro. Este operar, próprio do fazer histórico na sociedade, encontraria 
em cada indivíduo um processo interior semelhante (passado, presente e futuro) 
através da memória (MONTENEGRO, 2003, p. 17). 

 

Com relação à História Oral, trata-se de um enfoque interdisciplinar de investigação histórica, 

integrante da denominada “história vista de baixo”. Seria esta integrante de um novo ramo 

preocupado com as opiniões, vivências, saberes-conhecimentos e, sobretudo as narrativas das 

pessoas comuns, com as experiências de mudança social, com a história das mentalidades 

coletivas, as limitações dos registros escritos que retratam somente o ponto de vista oficial, e 

consequentemente a necessidade de outros tipos de fontes (orais, visuais, etc.). Uma abordagem 

voltada principalmente para o mundo da experiência comum (BURKE, 1992). A meta da história 

oral seria valorizar o indivíduo, o ato narrador e exaltar o valor da experiência como resultado da 

vida. A experiência seria o âmago da narrativa (CALDAS, 1999). 

Michel de Certeau (1998) atenta, em sua obra, para as práticas culturais invisíveis, tratando 

as táticas e estratégias que os indivíduos comuns utilizam em seu cotidiano. Ou seja, destaca quais 

seriam as maneiras como cada sujeito lida com a cultura dominante. Essa obra reflete a 

preocupação que emerge com a história daqueles sujeitos comuns, esquecidos pela História oficial. 

Da mesma forma, Halbwachs (2006) trata da Memória Coletiva, trazendo uma sociologia da vida 

cotidiana. 

Cabe mencionar ainda a discussão realizada por Spivak (2010), ao tratar da repressão dos 

sujeitos subalternos, ou seja, dos que compõem as camadas mais baixas da sociedade, que estão 
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excluídos dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se constituírem 

membros plenos no estrato social dominante. Neste processo de repressão, os próprios intelectuais 

contemporâneos tornam-se cúmplices ao proporem assumir a condição de porta-voz, de 

problematizadores desses sujeitos do Terceiro Mundo, a partir do discurso ocidental. Diante disso, 

o subalterno não pode falar, e principalmente, o sujeito subalterno mulher. Spivak (2010) traz como 

exemplo o ritual de autoimolação das viúvas na Índia, na pira funerária do esposo morto, revelando 

a estrutura de dominação contida nisto. Para ela, não há nenhum espaço a partir do qual o sujeito 

subalterno sexuado possa falar. 

A partir destes e de vários outros exemplos de autores que buscam uma nova “história”, 

seria esta uma nova onda que procura tratar das vivências daqueles cuja existência é tão 

frequentemente ignorada, tacitamente aceita ou mencionada apenas de passagem na principal 

corrente da história. História das massas negligenciada pela grande maioria dos historiadores 

(BURKE, 1992). A História Oral então tem sido muito utilizada para essa finalidade, ainda que haja 

a utilização dela também para gravar as memórias dos “grandes” personagens. 

De forma sintética, define-se a História Oral como a história escrita com a evidência 

acumulada de uma pessoa viva, de preferência àquela de um documento escrito (BURKE, 1992). 

Trata-se de um meio para resgatar a vida cotidiana, tendo em vista que esta se mantém firmemente 

na memória, apesar de sofrer alterações como resultados de experiências posteriores ou mudanças 

de atitude (MONTENEGRO, 2003).  

De acordo com Thompson (2002), a primeira experiência da História Oral como atividade 

organizada é datada de 1948, quando foi lançado o “The Oral History Project”, da Universidade de 

Colúmbia, pelo professor Allan Nevis. No Brasil, porém, as primeiras experiências ocorreram 

somente em 1971, em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som (MIS). Outras experiências 

importantes também ocorreram no Museu do Arquivo Histórico da Universidade Estadual de 

Londrina, no Paraná (1972), e na Universidade Federal de Santa Catarina, onde foi implantado um 

laboratório de história oral no ano de 1975. Mas, a experiência mais enriquecedora tem sido a do 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), sediado na 

Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), que possui um Setor de História Oral desde sua fundação em 

1975. Além destes, merecem destaque também os projetos do Centro de Estudos Rurais e Urbanos 

(CERU) da Universidade de São Paulo, e o trabalho solitário, pioneiro e interdisciplinar de Ecléa 

Bosi, principalmente por sua obra “Memória e Sociedade: lembranças de velhos” (1979), onde ela 

conta a história da cidade de São Paulo através da memória de idosos.  

Atualmente muitas instituições de ensino superior no Brasil têm instituídos Grupos de 

Estudos e Pesquisas que utilizam a História Oral e memória enquanto fontes metodológicas. A título 

de exemplo, observa-se na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) a existência 

de 07 grupos que abordam pelo menos uma destas fontes nos seus estudos e pesquisas (CNPQ, 

2016). 
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Quadro 01 – Grupos de Pesquisa na UERN que trabalham com Memória ou História Oral. 
NOME DO GRUPO LINHAS DE PESQUISA 

Formação, Memória e Políticas 
Educacionais (FORMEPE) 

 Saberes, memória e formação 

 Políticas educacionais e gestão da educação 

Grupo de Estudos do Discurso da 
Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (GEDUERN) 

 Discurso, Memória e Interpretação 

 Estudo dos processos de produção identitária e de modos 
de subjetivação na contemporaneidade  

Grupo de Estudos Culturais (GRUESC) 
  

 Dinâmicas e práticas socioculturais na cidade e no campo 

 Territorialidades, processos sociais e identidade 

Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação Popular e Interculturalidade 
(GEPEPI) 

 Educação e Cultura Popular, Saúde e Processos 
Psicossociais 

 Educação Popular, Representações Socioculturais e 
Memórias 

 Políticas de Gestão da Educação Popular no Campo 

Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Psicologia e Educação Inclusiva 

 Desenvolvimento humano e aprendizagem: avaliação, 
diagnóstico e intervenção 

 Diversidade e inclusão, desafios contemporâneos: história, 
memória e educação 

Memória, Identidade e Ensino de 
História (MNÊMIS)  

 História, Narrativas e Memórias do Cangaço 

 Memória, Identidade e Ensino de História 

Grupo de Pesquisa do Pensamento 
Complexo 

 Ciência, Arte e Literatura 

 Cultura, Educação e Memória 
Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil - Lattes (CNPQ, 2016). 

 

Destaca-se que, segundo Thompson (2002), toda história um dia foi palavra, ou seja, que 

tudo provêm da evidência oral. A tradição oral seria o testemunho transmitido verbalmente de uma 

geração para a seguinte, ou para as seguintes (BURKE, 1992). Porém, não se deve enveredar por 

uma possível indistinção entre História Oral e Oralidade. De acordo com Joutard53 (apud MEIHY, 

1994, p. 53), a História Oral é uma técnica nova, nascida depois da Segunda Guerra Mundial, a 

partir da imposição dos meios eletrônicos, que propiciaram a crivagem metodológica e os arquivos. 

O alcance da História Oral é digno de reconhecimento, e a constitui como método complexo, que 

arrola particularidades que vão deste a organização de um projeto até o compromisso de publicação 

do texto devolvido à comunidade imediata que o gerou e a seu contexto mais amplo (MEIHY, 1994). 

A Memória Coletiva, por sua vez, integra uma das vias da memória, e é a que mais se 

aproxima da Tradição Oral (um dos gêneros da História Oral). Remete ao tratamento de uma 

identidade coletiva das lembranças e dos ideais guardados por um grupo. No âmbito do que está 

sendo discutido aqui, a identidade do Coletivo que faz parte do desenrolar da história de implantação 

do Câmpus (MEIHY, 1994). De acordo com o autor: 

 

Memória Coletiva é algo subjetivo e que persiste independentemente de registros 
escritos, de monumentos ou qualquer outra referenciação objetiva, material. [...] a 
Memória Coletiva tem um ritmo próprio para as eventuais mudanças. Suas 
alterações são gradativas e lentas e respeitam a cadência da cultura do grupo que 
a gera (MEIHY, 1994, p. 58). 

 

A memória recorre, portanto, a testemunhos para reforçar ou enfraquecer as lembranças 

acerca de um evento. Especificamente, tratando-se de Memória Coletiva, Halbwachs (2006) aponta 

                                                             
53 JOUTARD, P. Esas Voces que nos llegan del pasado. México: Fundo de Cultura Económica, 1986. 
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que quando a impressão se baseia não apenas na lembrança do indivíduo, mas também na de 

outros, a confiança na exatidão da recordação será maior. 

 

3. MEMÓRIA, ENQUANTO MÉTODO DE PESQUISA 

 

A utilização da memória como método de pesquisa oferece inúmeras vantagens em relação 

ao estudo baseado apenas nos registros escritos. Em primeiro lugar, alguns acontecimentos são 

muito recentes e não é possível uma análise satisfatória por meio de registros escritos. Nesse 

sentido, a experiência de vida das pessoas de todo o tipo pode ser utilizada como matéria-prima na 

construção da narrativa sobre o acontecimento. Além disso, a História, na grande maioria das vezes, 

é construída por pessoas que não participaram do processo, baseando-se apenas em fontes 

secundárias. Dessa forma, é carente de dados direto da fonte, e também encobrem a maioria dos 

sujeitos que estiveram envolvidos no fato.  

A evidência oral permite evidenciar as vozes a quem sempre foi silenciado pelo 

opressor/colonizador e que nunca foram ouvidos. Trata-se, como já foi dito no tópico anterior, de 

uma história vinda de baixo, do local, do comunitário, retratando os olhares que, geralmente, são 

esquecidos. Lida com fontes primárias, vivas, trabalhando num processo bidirecional. Para este fim 

podemos dizer que a Memória é um dispositivo de pesquisa tendo em vista a acepção de Giorgio 

Agamben (2014, p.39) quando diz que: “chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que 

tenha de algum modo à capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar 

e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”. Enquanto 

dispositivo de pesquisa ela possibilita captar o que nenhuma biografia ou nenhum questionário 

escrito pode oferecer (THOMPSON, 2002; SANTOS JÚNIOR, 2015).  

A grande maioria dos historiadores tem negligenciado as experiências da massa da 

população, focando apenas os feitos dos grandes. Uma história vista de baixo serve como um 

corretivo à história da elite, e abre a possibilidade de uma síntese mais rica da compreensão 

histórica, de uma fusão da história da experiência do cotidiano das pessoas com a temática dos 

tipos mais tradicionais da história. Permite a reintegração da história dos grupos sociais, que 

pensavam tê-la perdido ou que desconheciam a existência de sua própria história. Proporciona 

àqueles que a escrevem ou a leem um sentido de identidade, um sentido de sua origem 

(MONTENEGRO, 2003).  

Apesar disso, ainda não é vista com bons olhos por todos. A grande maioria dos 

historiadores ainda se prende à hierarquia de dados rankeana, preferindo as fontes oficiais e 

escritas, quando disponíveis. De acordo com Burke (1992), ainda se tem a visão de que a evidência 

oral deve suportar o peso da reconstrução história, mas somente quando não há nada ou quase 

nada escrito.  

No entanto, a confiabilidade e segurança plena atribuída às fontes documentais é 

questionável. Isso porque são também sujeitas a falsificações, e marcadas pela finalidade social e 

pessoal de quem as compôs. Também vulneráveis a descrições defeituosas, projeções da 

experiência e da imaginação do próprio historiador: uma forma erudita de ficção. O relato oral, por 

sua vez, vai além dos registros biográficos, pois se baseia na fala, e não na habilidade de escrita, 

muito mais exigente e restritiva. Além disso, pode conseguir algo mais penetrante e mais 

fundamental para a história, tornando não só mais rica, mais viva e comovente, mas também mais 
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verdadeira. O testemunho oral está mais próximo da fonte principal (BURKE, 1992; THOMPSON, 

2002). 

Porém, a evidência oral é também vulnerável a problemas tão graves quantos aqueles que 

afetam as fontes documentais. Daí a importância da participação do pesquisador e a compreensão 

do sujeito em diálogo, pois fazer história através da memória não significa somente transcrever os 

depoimentos orais dos sujeitos. É necessário seguir o seu itinerário, vivenciar o espaço-tempo em 

análise, utilizando-se também de outras fontes memorialísticas. Daí a importância do entrevistador 

ser um bom ouvinte e do informante ser um auxiliar ativo (BURKE, 1992; SANTOS JÚNIOR, 2006).  

 

[...] uma pesquisa a partir do entrelaçamento de memórias transfigura-se em uma 
produção de conhecimentos a partir de histórias singulares que se plurais. Unir 
experiências vividas não se constitui em um processo de filtragem de informações, 
mas em um momento de enriquecer o aporte de ideias e vivências possibilitando, 
assim aos sujeitos que suas histórias sejam conhecidas e socializadas (SANTOS 
JÚNIOR, 2015, p. 46). 

 

Caldas (1999) acrescenta ainda a necessidade de auto avaliação do oralista em relação a 

sua posição de classe, sua função social, suas metas teóricas, ao se estudar determinada realidade. 

E mais ainda, a informação oferecida pela evidência dos relatos orais, também, é influenciada por 

valores, normas, percepções dos sujeitos, que são modelados pelo tempo, atualizados por 

experiências diversas. Principalmente quando se trata de entrevistas que remontam há muito tempo 

atrás, a possibilidade de distorções torna-se ainda maior. Porém, distorções são encontradas em 

todos os registros, escritos ou orais. Nos escritos de uma forma mais acentuada ainda porque o 

sujeito planeja, produz aquilo que quer seja conhecido, isolado assim do olhar atento do 

entrevistador. 

Outro ponto a se destacar na coleta de relatos é a presença do medo ou receio dos 

informantes, que acabam causando também interferências na “qualidade” das informações. Por 

algum motivo, alguns não se sentem à vontade para contar suas memórias ou para socializar seus 

conhecimentos (SANTOS JÚNIOR, 2013). Montenegro (2003) levanta a questão da sensação de 

exploração dos entrevistados. Nas entrevistas, alguns sujeitos falam: 

 

Mais é que eu já conversei muito, né?! Conversei muito. Eu de primeiro, tinha grande 
entrevista, eu cortei por causa da sabedoria do povo, eu digo: eu não quero mais 
ser entrevistado por ninguém, porque, o que tava dando, e se dá, é o camarada 
fazer um livro presente com as minhas palavras, e se saírem vendendo, ganhando 
dinheiro, e eu não tenho. 
 
[...] O que eu vinha dizendo é que o projeto: o que a gente vê de projeto é que, 
dentro do nosso Brasil, maior parte da riqueza todinha é projeto. É cada projeto que 
aparece e no fim ô!!! Os pobre é... que dança nos projetinho, né? É quem dança 
porque... a gente vê que seu Fulano chega fazendo um trabalho desse, nem um 
carro para andar tem, não tem nada na vida, que quando é com um ano que passa 
mais a gente, dois não, não chega dois anos, não... Aí vai logo com um carrinho do 
ano de uma banda e a gente dancemo. O que a gente vê é isso. Quando a gente 
dá fé, chega seu Fulaninho para verificar, para conversar, dizer as coisas. Pra gente: 
conta como foi. Conta como é isso. Quando é depois... tum, tum, tum,... aí leva. 
Aquele ali pode ficar na certeza que ele ganhou, ele ganhou, e eu dancei. Um dia 
desse eu me arretei, que chegou lá bem uns três para filmar. Filmar, com aquelas 
falas safadas deles. Depois que eles filmaram tudinho, eu digo: vem cá. Aí tinha um 
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que entendia o que a gente dizia. Eu digo: vai sair alguma coisa sobre isso? Vai sair 
nada, não é?!! Aí vai ficar tudo assim, é? Já faz mais de duas horas que eu tô aqui 
com vocês, um querendo me conquistar, era negócio de dez e meia pra onze horas. 
Eu digo: o menino com fome, o comer pra cuidar, eu aqui empalhada com vocês, 
não vai sair nada não, é? Aí ele disse: não, porque a gente sempre anda sem 
dinheiro, não sei o quê. Eu digo: é, pra vim pra conversar besteira com a gente, 
vocês só anda sem dinheiro, agora quando vier aqui, vou cobrar. Aí saiu, quando 
chegou lá fora, aí depois, antes deles entrar no carro, aí vai um né, vai um, aí pegou 
cem cruzado, aí me deu. Olha aí. Eu digo: óia aí, eu tava sem dinheiro da carne 
amanhã, já ganhei. Se eu não tenho gritado (MONTENEGRO, 2003, p 24-25). 

 

Apesar das críticas, a evidência oral, a partir da memória de um grupo limitado no tempo e 

no espaço, pode ir além de qualquer registro escrito. Conseguindo algo mais penetrante e 

fundamental para a história, pois possibilita uma maior atenção ao que é dito pelos sujeitos, um 

registro mais fidedigno e preciso do encontro/entrevista (THOMPSON, 2002). E quanto às 

influências e vieses, um trabalho realizado a partir da memória tem por obrigação revelar as fontes 

de viés, ao invés de tentar eliminá-las, na pretensão de uma suposta “pesquisa sociológica objetiva”. 

É um processo que envolve sujeitos, carregados de experiências e de influências. E, portanto, não 

há como eliminar o subjetivo de um trabalho deste tipo. Para complementar, Caldas (1999) defende 

que o rigor a ser aplicado nos textos que lidam com a evidência oral, não é um rigor científico, mas 

um rigor ético-filosófico. 

Apesar de todas as críticas, o número de trabalhos que tem utilizado a memória como 

método tem aumentado bastante. Montenegro (2003) utilizou os relatos de pessoas comuns, 

trabalhadores, para trazer lembranças e narrativas sobre o “Movimento Terras de Ninguém”, uma 

luta entre os moradores do Bairro Casa Amarela e a imobiliária de Roberto Sarmento da Rosa 

Borges em Pernambuco. Também tratou da ação das classes, dos grupos, dos indivíduos que 

dominaram e dominam em se tornarem senhores da memória e do esquecimento, trazendo à tona 

a Revolução de 1930, quando o governo de Getúlio Vargas controlava a informação, influenciando 

na formação da memória coletiva. Ele traz os relatos daqueles que viveram a época do “Presidente 

do povo” e do “perseguidor aos comunistas”. 

Silva (2006) em sua dissertação “Lembranças de Alunos, Imagens de Professores: 

narrativas e diálogos sobre formação médica”, trabalha a construção da memória da formação 

médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) de 

1955 a 1963. A pesquisa utilizou as lembranças colhidas dos alunos egressos neste período, 

através de entrevistas temáticas, e interpretadas via Cartografia, para construir o diálogo entre a 

história social e a memória desses alunos. A autora aponta a memória como fonte de pesquisa e 

também como recurso de construção histórica. 

Santos Júnior (2006), por sua vez, utiliza a memória de professoras para reconstruir a 

história do Movimento das Professoras Primárias da Rede Estadual de Ensino, em Salvador/BA, 

entendido como movimento social responsável pela criação da Sociedade Unificadora de 

Professores Primários (SUPP). Em seu trabalho “Mulheres Professoras: memórias da organização 

docente”, o autor percebe a memória como o processo organizador da historicidade dos sujeitos, e 

estes, por sua vez, são “sujeitos em diálogo”, marcados pela contradição, que relembram o 

passado, o tempo vivido, e o reconstrói com pensamentos e imagens do presente. 

A memória, também, pode ser utilizada aliada a outras fontes memorialísticas. Pode-se 

“cruzar as vivências do pesquisador e dos sujeitos em diálogo com os aportes bibliográficos e 
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documentais” (SANTOS JÚNIOR, 2006). No trabalho “Revelando os modos de vida da Ponta do 

Tubarão”, Nobre (2005), também constrói a memória, mas a partir de uma estratégia conhecida 

como fotocartografia sociocultural. Utiliza a fotografia para descobrir e para contar a luta social 

desenvolvida pelos moradores das comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho 

(Macau/RN) para impedir a posse da Restinga Ponta do Tubarão por empresários hoteleiros, em 

1995, e a devastação do manguezal da Ilha dos Cavalos por carcinicultores, em 2000. Tal luta 

culminou na criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, 

situada nos municípios de Macau/RN e Guamaré/RN. De acordo com ele: 

 

Fotocartografiar é desenvolver um mapeamento fotográfico investigativo que 
associa técnicas, tais como: registro fotográfico, observação, entrevista, pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica, não necessariamente nessa ordem. É 
promover relações de proximidades com o referente estudado – o motivo do estudo 
–, para a elaboração de uma exposição analítica e reflexiva acerca dos resultados 
obtidos no campo pelo pesquisador-fotocartógrafo de acordo com o mapa de ação 
(NOBRE, 2005, p.63). 

 

Percebemos então que utilizar a memória como metodologia envolve visibilizar aos sujeitos. 

A obtenção dos dados, além das entrevistas, pode ser realizada também através da análise 

documental, revisão bibliográfica, observação, e também por meio de fotografias como o fez 

(NOBRE, 2005). 

Para Carvalho (2003) a experiência possui valor como fonte e possibilidade da narrativa na 

medida em que acontece uma relação entre os sentidos disponibilizados contextualmente com a 

substância viva da experiência do narrador. A autora trabalha com métodos biográficos como 

modalidades narrativas, indo para além de uma recuperação de dados biográficos de cunho 

individualista e psicológico, mas para a reconstrução, a partir dos relatos autobiográficos, da 

trajetória histórica e cultural de um determinado grupo, ou ainda, das forças que constituem um 

campo social. 

Corrobora-se então com Santos Júnior (2015, p. 47), ao afirmar que a memória, enquanto 

metodologia de pesquisa é uma ferramenta que permite olhar para a História através dos olhos de 

quem realmente vivenciou o acontecimento. É uma história vista de baixo, do local, do comunitário. 

Busca reviver as práticas dos sem-história (aqueles que tiveram suas histórias e narrativas 

silenciadas, amputadas ou esquecidas), descobrindo o que a versão oficial da história não revelou. 

“Levando em conta essas premissas ela é necessária para (re)afirmar aqueles e aquelas que 

lutaram para a construção desse país”. 

A partir de tais considerações, entende-se que tratar da história do Câmpus implantado em 

Pau dos Ferros/RN envolve ir além do que está posto nos documentos oficiais e nas matérias 

jornalísticas. O sujeito constitui a principal fonte de informação para recontar e analisar a história de 

um acontecimento, processo ou instituição (THOMPSON, 2002). É por isso que a memória 

enquanto método de pesquisa foi escolhida para tratar da evidenciação do coletivo envolvido no 

processo. Os sujeitos são tanto fontes primárias como aliados no processo de investigação. São 

eles que pensam, que imprimem marcas, mudam os planos, atendem as necessidades e interesses 

diversos, que constroem sentidos. Portanto, é impossível analisar o processo histórico sem atentar 

para aqueles que realmente participaram. O objetivo é construir uma história do Câmpus a partir do 

olhar dos vários sujeitos, apoiados nas suas percepções. E a memória possibilita captar as 

experiências e as impressões dos sujeitos, para, a partir daí, construir a história. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização da memória enquanto método de pesquisa é, portanto, uma forma de evidenciar 

as vozes dos sujeitos que, na grande maioria das vezes, são silenciadas pela História. É uma nova 

forma de trabalhar a história, a partir do local, do comunitário, retratando os olhares que, geralmente, 

são esquecidos.  

A memória remete ao tratamento de uma identidade coletiva das lembranças e dos ideais 

guardados por um grupo. Lida com fontes primárias, vivas, num processo bidirecional, e que pode 

ser considerada até mais fidedigna do que as evidências escritas, pois o “documento” é influenciado 

pelas opiniões, interesses, e pelo estilo daquele que o produziu. A memória, mesmo que modelada 

a partir de experiências socializantes, é trazida à tona em uma entrevista, na qual o pesquisador 

pode atentar para a forma de falar, os gestos, as paradas na fala, entre outros elementos. 

Além disso, acontecimentos muito recentes, como o caso da implantação da UFERSA em 

Pau dos Ferros/RN, não possuem registros escritos suficientes para uma análise satisfatória. A 

evidência oral, através da memória, pode promover a reconstrução dessa história recente. 

Trabalhando com uma multiplicidade de sujeitos que a possui, a memória possibilita ainda a análise 

de diferentes pontos de vista sobre determinado acontecimento. 
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Resumo: O presente artigo apresenta uma abordagem do cotidiano dos trabalhadores da Cobal, tendo como 
objetivo caracterizar a construção e a formação das diferentes identidades, aliada as subjetividades desses 
sujeitos , nas transformações ocorridas ao longo dos anos, onde as relações de identidades são fatores que 
nortearão a pesquisa, favorecendo o reconhecimento de si, das novas formas de relações estabelecidas em 
que os feirantes dividem o mesmo espaço socioeconômico à procura de viver o cotidiano de maneira a 
enfrentar os conflitos que aparecem na convivência entre eles. Dessa forma, a grande contribuição da 
pesquisa é despertar na sociedade mossoroense um novo olhar sobre a Cobal, como também ajudar a 
compreender como esses trabalhadores, oriundos de localidades diferentes, delineiam o presente na busca 
da interpretação do passado, adquirindo saberes na utilização de técnicas para articulação da transformação 
social do futuro, na descoberta de uma nova identidade, adquirida através do tempo. Os sujeitos, quando 
ganham espaço com suas práticas sociais, no caso específico, os trabalhadores da Cobal tornam fenômenos 
de suas culturas, adquirindo, significados e reinterpretações como ferramenta ativa, dando subjetividade a 
tudo que pratica, permitindo uma convivência livre, onde suas ações humanas proporcionam sentidos. A 
importância do presente estudo num delimitado território, ou espaço de vivência, como a Cobal, facilita o 
entendimento de como se desenvolve as relações de identidades na utilização do espaço público dentro dos 
novos arranjos produtivos dos modelos socioeconômicos da cidade de Mossoró/RN. 
Palavras-chave: Identidades; Trabalhadores; Práticas sociais; Cotidiano; Cobal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Segundo Stuart Hall, a identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o 

mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada “crise de identidade” é vista 

como parte de um processo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais 

das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social (HALL, 2006, p. 7). 

O objetivo geral da pesquisa do mestrado é interpretar as várias identidades dos trabalhadores da 

Cobal (Companhia Brasileira de Alimentação) de nos diferentes aspectos que contribuem para a 

desconstrução e reconstrução das novas formas de relações identitárias ocorridas durante o 

processo de transformação daquele espaço. A pesquisa contribuirá para realizar um trabalho 

investigativo, através das entrevistas, realizadas aos trabalhadores da Cobal, de suas várias 

identidades, na qual, os diversos conceitos, interpretados pelos trabalhadores na organização do 

espaço, servirão de reflexão para os atores que tanto absorvem como liberam formas de 

organização em suas relações identitárias no mesmo espaço de trabalho. 

 A periodização no qual o espaço da Cobal foi sendo construída e reconstruída servirá para 

caracterizar os diferentes aspectos de identidades dos trabalhadores, onde o espaço 

socioeconômico da Cobal é caracterizado pelo dinamismo da venda de diferentes produtos, 

contribuindo para um dos estabelecimentos comerciais mais visitados do município de Mossoró, 

despertando na Academia o interesse em pesquisar as relações de identidades entre os 

trabalhadores. 

mailto:iratelmapereira@bol.com.br
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 A pesquisa versa sobre a construção da identidade, tendo como estudo empírico as relações 

sociais do cotidiano dos trabalhadores da Cobal. O referente estudo possibilitará uma compreensão 

acerca das práticas sociais, através das relações de identidades entre os feirantes, contribuindo 

para uma análise das subjetividades humanas, na vida cotidiana do espaço territorial, 

socioeconômico e cultural que se localiza a Cobal. 

Os fatos históricos, sociais, geográficos e filosóficos contribuirão para direcionar a pesquisa, através 

da vida cotidiana dos trabalhadores da Cobal no desenvolvimento da metodologia e execução das 

atividades programas no decorrer dos estudos, análises e estratégias do trabalho final da pesquisa.  

 

2. OS TRABALHADORES E SUAS IDENTIDADES NO ESPAÇO SOCIOECONÔMICO E 

CULTURAL DA COBAL 

 

Os trabalhadores da Cobal apresentam origens de espaços geográficos distintos. Alguns 

deles são oriundos de outros municípios e estados, e isso poderia ser um fator que determinaria 

uma convivência conflituosa entre eles e a população que frequenta esse espaço de sociabilidade. 

Apesar dessas diferenças de idade, grau de instrução e elementos culturais, eles conseguem 

estabelecer códigos que possibilitam amenizar as diferenças de identidades entre eles e os 

populares que têm acesso a Cobal. 

Para Milton Santos o espaço é  

 

[...]  a matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos sociais tem tanto 
domínio sobre o homem, nem está presente de tal forma no cotidiano dos 
indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, os pontos de encontro, os caminhos que 
unem entre estes pontos, são elementos passivos que condicionam a atividade dos 
homens e comandam sua prática social. (SANTOS, 1986, p. 137). 

 

Pessoas e grupos sociais vivem processos históricos em que se entrelaçam o “ser” herdado 

e o “vir a ser” em construção. Nascemos “sendo” e ao mesmo tempo “somos o que nos tornamos e 

salvo exceção, nos tornamos o que a cultura permite que venhamos a nos tornar”. Não só a cultura, 

mas as circunstâncias de vida, a classe social, a biografia, os dons e a criatividade de cada um 

contribuem para a composição da identidade. Também os migrantes são herdeiros de sua 

identidade e construtores dessa identidade na trajetória de sua migração ao longo de sua vida. 

Assim, podemos afirmar que somos o que nos tornamos o que a cultura, a classe social, a biografia, 

as circunstâncias da vida e a criatividade nos permitiram ser. O Documento de Aparecida (DAp) 

apresenta que: 

 

A cultura suburbana é fruto de grandes migrações de população, em sua maioria 
pobre, que se estabeleceu ao redor das cidades nos cinturões de miséria. Nessas 
culturas os problemas de identidade e pertença, relação, espaço vital e lar são cada 
vez mais complexos (DAp. 2007, p. 58). 

 

 Assim, quando analisamos as teorias sobre o processo de identificação podemos encontrar 

várias linhas de pensamento que nos ajudam a chegar a uma noção de identidade. As correntes a 

seguir, referentes à identidade, não correspondem à totalidade, no entanto, tratam daquelas mais 

importantes.  
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   De acordo com Semprini (1997), a realidade é uma construção e toda a objetividade é uma 

objetividade a partir de uma certa versão, mais ou menos eficaz, da realidade 

 

O conhecimento é um fato político. Se as categorias e os valores sociais são o 
resultado de uma atividade social, se faz necessário analisar as relações concretas 
que os originam, as relações de força, os interesses dos grupos que defendem 
determinadas categorias de valores e como são marginalizados outros grupos 
(SEMPRINI, 1997, p. 59- 60). 

 

De acordo com Cuche (1999) encontramos quatro correntes principais que procuram 

caracterizar o conceito de identidade. São elas: a corrente do patrimônio genética, a corrente 

objetivista, a culturalista e a concepção de identidade denominada subjetivista. Stuart Hall (2002) 

traça um perfil do sujeito que caracteriza o momento contemporâneo na questão da identidade. 

Afirma que em cada um dos momentos por ele abordado pode-se notar a formação por meio de 

discursos identitários de um tipo de sujeito histórico que caracteriza o momento ou o período. A 

partir disso, Hall distingue três concepções de identidade de acordo com os seguintes períodos: a) 

Sujeito do Iluminismo, b) Sujeito Sociológico e, c) Sujeito Pós-moderno. Segundo o autor: 

 

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o “interior” e 
o “exterior” – ente o mundo pessoal e o mundo público. O fato e projetamos a “nós 
próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus 
significados e valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar nossos 
sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 
cultural. A identidade então costura (ou para usar uma metáfora médica, “sutura”) o 
sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles 
habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis (HALL, 
2006, p. 11-12). 

 

Já Manuel Castells (1999) sustenta a ideia de que para analisar a identidade no mundo 

contemporâneo deve-se entender a coexistência de duas estruturas identitárias principais. O 

primeiro nível de identidade que ele denomina primária se relaciona com a definição clássica de 

identidade. O segundo nível identitário chamado de identidade secundária é determinado de forma 

intencional pelo indivíduo, acarretando na possibilidade de abandono da mesma ao longo da vida. 

O cotidiano dos trabalhadores que frequentam a Cobal, sendo esse, um dos espaços mais 

visitados por moradores e turistas da cidade de Mossoró, convida-nos a redirecionar outro, olhar 

para assim despertar o interesse e a curiosidade de um trabalho de caráter mais investigativo a fim 

de desmistificar a falsa ideia que se espalha sobre esse local. Isto é, motivando estudiosos a 

rescreverem uma nova história dos que vivem e sobrevivem com a prática comercial nesse 

estabelecimento hora citado. A partir do cotidiano vivido, muda o foco das análises desse espaço 

público da dominação para a apropriação, destacando a sua importância na produção de relações 

de identidade de pertencimento que permitem a leitura das possibilidades, da superação ou da 

subversão. 

Discutindo sobre a relação entre teoria e prática Foucault afirma que: 

 

Uma nova relação entre teoria e prática, entre conhecimento e engajamento, 
nasceria com o intelectual concreto, “específico”, ligado a conflitos que se 
desenrolam à sua frente e em seu domínio de conhecimento, em poucos e definidos 
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setores, nos quais sua vida e seu trabalho se mesclariam de maneira inderrogável 
(FOUCAULT, 1988, p.9). 

 

Conforme Carlos (2001), a sociedade constrói um mundo objetivo na prática socioespacial. 

Esse mundo se revela em suas contradições, em um processo de reprodução das relações sociais, 

que possui existência na relação espaço-temporal. Então, o espaço pode ler possibilidades 

concretas de realização da sociedade. A análise geográfica do mundo é aquela que caminha no 

desenvolvimento dos processos constitutivos do espaço social.  

A identidade, então, é aquela em que um dos seus aspectos estruturais está na alusão ou 

referência a um território, tanto no sentido simbólico quanto no concreto. Assim, é necessário 

consolidar a ideia de que a identidade social será sempre uma identidade territorial, quando a 

referência simbólica utilizada parte ou transpassa o território, como afirma Haesbaert: 

 

A identidade social é também uma identidade territorial quando o referente central 
para a construção desta identidade parte ou transpassa o território. Território que 
pode ser percebido em suas múltiplas perspectivas, desde aquela que de uma 
paisagem como espaço cotidiano, vivido, que simboliza uma comunidade- até um 
recorte geográfico mais amplo, ou em tese mais abstrato com o Estado nação 
(HAESBAERT, 1999, p. 178-179). 

 

A Cobal (Companhia Brasileira de Alimentação) é o nome utilizado pela razão de afetividade 

que os atores sociais têm ao nome do lugar. As razões são inúmeras, dentre elas, destacamos a 

tradição construída em torno do nome, pois muitos ainda utilizam o nome Cobal como ponto de 

referência para circular no espaço comercial e urbano de Mossoró e também do uso da linguagem 

popular que legitima e faz prevalecer o antigo nome desse lugar em detrimento do nome atual, que 

passou a ser chamado Central de Abastecimento de Mossoró. 

Por fim, analisar, no espaço Cobal, as maneiras pelas quais as memórias se transformaram, como 

elas foram influenciadas pelos registros sociais, através da imprensa escrita e pela evolução 

histórica, parece ser o meio de obtermos uma valorização das experiências vividas pelos 

trabalhadores da Cobal, dentro de uma perspectiva coletiva e por intermédio da memória do próprio 

grupo social, isto é, os respectivos trabalhadores. 

 

3. ORIGEM, HISTÓRIA E TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NA COBAL  

 

A Cobal, que antes recebia o nome de CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), foi 

criada em setembro de 2002, no governo municipal de Rosalba Ciarlini, com o objetivo de retirar os 

feirantes que comercializavam ao lado do Mercado Público Central. O prédio que lá existia era 

apenas o da CONAB.  

O Centro de Abastecimento recebeu o nome do ex-prefeito de Mossoró, Raimundo Soares 

de Souza. Quando ela foi criada, a prefeita Rosalba Ciarlini, trouxe então um profissional, por nome 

Ícaro, do estado de São Paulo para ser o administrador, oferecendo um bom salário na época, como 

também tinha uma verba, de 3.000,00 destinada, para a manutenção  do prédio. Possuía no quadro, 

32 garis, para a limpeza do prédio e 16 guardas, que faziam o trabalho de segurança 24 horas. 

Atualmente é administrada há cinco anos pelo filho de João Félix da Silva, Genildo Félix 

Bezerra, tendo em seu quadro de segurança, apenas 15 guardas, com duplas formadas, que se 

reversam 24 horas e 12 garis, que fazem na limpeza de todo o prédio, onde trabalham 6 horas por 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

563 

dia, tendo um dia de folga na semana para cada um deles. Além do administrador, os feirantes têm 

um sindicato, representado por uma mulher por nome Ozenir, de uma empresa terceirizada, que 

participa de reuniões com representantes da prefeitura, para apresentação das reivindicações dos 

trabalhadores, sobre limpeza, segurança, manutenção do prédio e outros interesses da categoria. 

Durante o mês, o carro coletor, retira 25.000,00 quilos de lixo, tendo um gasto mensal de 25.000 na 

coleta diária. As despesas com água chegam a 60,000,00 ao mês e a energia os gastos chegam a 

50,000,00.  

Ao todo, são 600 comerciantes, entre os fixos e os ambulantes, destes, apenas 100, que 

estão dentro do condomínio, ou seja, no interior do prédio, onde se localizam os boxes, para a 

comercialização dos produtos, e 500 trabalhadores, os que estão fora do condomínio ou seja os 

que possuem os boxes de ferros, como os ambulantes,  não pagam  nenhum tipo de imposto a 

prefeitura,  tendo uma despesa  mensal, aos  cofres públicos de 193,000,00, dinheiro todo de 

impostos que a prefeitura arrecada da população. A prefeitura, o povo, banca todas as despesas 

na manutenção do condomínio, da Cobal. Somente os trabalhadores de dentro da Cobal pagam 

impostos, mas, só começaram a pagar depois da administração da prefeita Fafá Rosado, os demais 

feirantes, que comercializam fora da Cobal nunca pagaram e nem pagam nenhum tipo de tributo.  

O único documento que a Cobal possui é a placa de inauguração, fixada no próprio prédio 

e as normas, de funcionamento, que nunca saíram do papel, que se encontra na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico. Esse documento, já se encontra defasado, e uma equipe já trabalha 

na elaboração de um novo, atribuindo normas como a proibição de vendas de Box, a não 

transferências para parentes no caso de óbito, a não proibição de aluguel como também a 

impossibilidade de um comerciante possuir mais de um Box. 

O Mercado da carne e aves recebeu o nome de João Félix da Silva, que era vendedor de 

pão, bicho e cambista, e foi criado, na gestão do Prefeito Dix-Huit Rosado Maia, com o objetivo de 

retirar os marchantes, nome dado aos a quem compram gado, para vendê-lo abatido aos 

açougueiros, àqueles comerciantes que negociam carne bovina e vende o boi abatido para outros 

açougues. 

 

4. OS FEIRANTES DA COBAL E AS RELAÇÕES DE IDENTIDADES 

 

Os feirantes – tal como os trabalhadores da Cobal se identificam – em sua grande maioria, 

segundo o administrador, João Félix da Silva, não possuindo um bom relacionamento de 

convivência em seu dia a dia, favorecendo assim, alguns conflitos entre eles, mesmo possuindo um 

fluxo semanal de cerca de 1.500 entre consumidores e visitantes por semana, chegando a 

frequentar mais de 5.000 e 10.000 pessoas entre os dias do sábado e domingo. 

Para compreendermos qual a importância de uma feira como a Cobal, precisamos entender 

o significado de feiras livres, onde e como foram criadas, para assim, fazermos a relação com o 

modo de vida dos feirantes. Na Idade Média, com a crise do feudalismo a partir de fins do século 

XI, a afirmação das feiras medievais indica o momento em que ressurge o comércio na Europa, 

associando-se à afirmação do poder régio, à gênese dos burgos e da burguesia enquanto classe 

social. 

Durante a realização das feiras medievais, interrompiam-se guerras; a paz era garantida 

para que os vendedores, dispostos lado a lado, pudesses trabalhar com segurança. Da mesma 

maneira, guardas vigiavam todo o perímetro do local do evento, de modo a evitar que algum 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

564 

desordeiro pudesse causar incômodo àqueles que por ali passavam e desejavam. A ocasião era 

aproveitada por saltimbancos e outros artistas de rua, que procuravam atrair a atenção e a 

generosidade da população que afluía a esses eventos, quer para comercializar, quer para 

simplesmente se distrair. 

Os estudos assim apontam que as feiras livres surgiram desde a antiguidade, tendo como principal 

objetivo, promover as trocas de mercadorias entre as pessoas, dos mais diversos lugares, com os 

mais variados produtos, tendo como principal objetivo suprir as necessidades pessoais dos 

indivíduos. Com a transição do feudalismo para o capitalismo, o processo de comercialização, 

passou a adquirir mais importância na economia e na cultura das sociedades. 

Para Canclini, a economia e a cultura de um povo caminham lado a lado, ele afirma que: 

 

  Na realidade a economia e a cultura caminham imbricados uma na outra. Podem 
ser distinguidas enquanto instâncias teórico-metodológicas, separadas no nível da 
representação científica, mas esta diferenciação, que é necessária no momento 
analítico o conhecimento, com certo apoio nas aparências, deve ser superada numa 
síntese que dê conta da sua integração (CANCLINI, 1982, p. 31). 

 

O excedente de produtos dos produtores, acredita-se ser a principal causa da origem das feiras. E 

com as sobras de uns, contra as faltas de outros, é que houve a necessidade das trocas de 

mercadorias, de início entre os grupos, sem a exigência de lugar fixos para a comercialização dos 

produtos. A exigência das feiras foi uma solicitação de um ambiente onde agregam todos os 

produtos que estivessem disponíveis para outrem, e assim, seria importante a troca dos excessos 

em busca de outros produtos que não havia condições de produzir. Com essa prática, verifica-se 

cada vez mais a importância das feiras para os tempos modernos. 

 Na Bíblia Cristã percebemos passagens em que há sinais de feiras já no período em que 

Jesus Cristo viveu na terra, pois reconhecendo a fúria do Senhor, verifica-se a existência já naquele 

período histórico, a presença dos mercados como vemos no evangelho de Marcos, quando este diz 

que: 

 

  Chegaram a Jerusalém, e entrando no templo, começou a expulsar os que ali 
vendiam e compravam; derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos 
vendedores de pombos, e não permitia que se transportasse, qualquer objeto 
através do templo (MARCOS, 11:17) 

 

Nos tempos modernos, as feiras têm diversificado ao máximo possível a expansão do comércio 

possuindo desde produtos sofisticados até aqueles que a classe mais pobre necessita. Na 

abordagem econômica, as feiras constituem um ponto de encontro entre compradores e vendedores 

para trocarem seus produtos, comparado aos tempos de hoje com as feiras tradicionais. 

Inegavelmente as feiras contribuem para o desenvolvimento, como para a formação dos mercados, 

seja oligopolista ou monopolista. 

As feiras na Região Nordeste são famosas e as que mais se destacam são as feiras de gado da 

Feira de Santana, a feira de Caruaru, as feiras de gado da Paraíba, que deram origem a muitas 

cidades no interior nordestino. No estado do Rio Grande do Norte, merecem destaque a Feira de 

Macaíba, a Feira de Alecrim, os mercados públicos são também exemplos de Feiras Livres. Os 

mercados públicos, por sua vez, são partes vivas da história de muitos municípios do estado, onde 

acontece a venda e troca de gêneros alimentícios e outros, 
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Através dos estudos dos da História, atribui-se a Idade Média, a oficialização das feiras, tendo em 

vista que na época dos faraós, ou seja, no período escravista, assim como no feudalismo, não 

existiam as feiras, isso devido a produção para o autoconsumo. O sistema de trabalho dos faraós 

era voltado para produzir, e em seguida consumir, pois os faraós não tinham interesse em produzir 

para revenda, mas manter os escravos produzindo os bens de luxo para aqueles que detinham o 

poder. Da mesma forma aconteceu no feudalismo, onde manteve-se o autoconsumo, que  era 

comum essa prática entre as pessoas que viviam nos feudos, que exerciam uma espécie de 

escravismo.  

Ao visitar a Cobal e entrevistar o administrador Genildo Félix, percebemos o desejo que o mesmo 

tem para que as novas normas, havendo uma urgências em suas palavras na aprovação de um  

fundo de reserva para o uso dos administradores na manutenção do prédio, tanto para a Cobal 

quanto para todos os mercados públicos da cidade, onde seja proibida a venda dos boxes como 

também o feirante não tendo o direito de  possuir mais de uma banca para comercialização, 

acarretando assim a destituição  dos poderes, no caso de falecimento do proprietário, a 

transferência para membros  da família, fazendo assim a devolução do box para o governo 

municipal. 

 

5. AS SUBJETIVIDADES HUMANAS NA DIVISÃO ESPACIAL DOS TRABALHADORES DA 

COBAL 

 

A vida cotidiana se manifesta como uma realidade interpretada pelos indivíduos, por meio do 

comportamento subjetivamente significativo para os membros da sociedade. Utiliza-se o método 

fenomenológico, um método descritivo, empírico e científico, que permite apreender a consciência 

dos indivíduos, portanto os elementos de uma realidade subjetiva interior, expressos na vida 

cotidiana. A vida cotidiana é a “suprema realidade”, uma realidade ordenada e objetivada, 

intersubjetiva, expressa por meio da linguagem, que marca as coordenadas da vida em sociedade.         

 Michel de Certeau, por sua vez, se inclina mais para um ângulo fenomenológico da ação, 

quando se concentra nas características do próprio agir no cotidiano, contextualizando a ação na 

diferença entre o agir tático, espontâneo e sem lugar específico, e o agir estratégico que cria e 

preserva um determinado lugar (1999, p. 46, 92). 

A intersubjetividade na vida cotidiana significa o compartilhamento da realidade de um indivíduo 

com os outros, com outras realidades das quais se têm consciência. A vida cotidiana apresenta uma 

estrutura temporal, imposta socialmente e que proporciona a historicidade da situação do indivíduo 

no mundo, situada em uma história muito mais ampla. 

Mesmo ouvindo do administrador da Cobal que as relações sociais entre os trabalhadores, tornam-

se na maioria das vezes, conflituosa, os feirantes apresentam, em seu dia a dia, laços de 

cordialidade entre eles, isso do ponto de vista da necessidade do consumo de alguns produtos que 

ambos necessitam da comercialização, em especial para as necessidades da manutenção de suas 

refeições, que observamos a venda de produtos para a alimentação diária dos trabalhadores, no 

caso específico as lanchonetes, que fornecem café e almoço. 

As relações pessoais entre os trabalhadores são influenciadas pelos consumidores. De acordo com 

Castro: 

 

As relações comerciais entre consumidores e vendedores são, pelo fato de ambos 
pertencerem ao mesmo grupo étnico, marcado por uma afetividade que manifesta-
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se tanto no que diz respeito ao gostar do lugar quanto à movimentação espacial 
(CASTRO, 1995, p. 33). 

 

 A realidade da vida dos trabalhadores da Cobal é compartilhada com outros por meio das 

interações sociais. As interações são flexíveis, sendo que as atitudes entre os envolvidos se 

modificam no decorrer do processo relacional, por meio do qual ocorrem as “tipificações”. A 

tipificação permite aos envolvidos na interação identificarem o outro socialmente, em contínuas 

negociações que também alteram a percepção que se tem do outro e as expectativas em torno do 

seu comportamento. 

Neste sentido, analisando o espaço como produto e conjunto das relações sociais, há a 

necessidade, como evidencia Milton Santos (1980) de ver o espaço geográfico a partir de três 

características fundamentais: como fato social, como fator social e como instância social, como o 

autor cita:  

 

O espaço é um fato social [...] na medida em que o reconhecemos como um 
elemento de um conjunto e realiza assim uma dupla função que lhe assegura, 
efetivamente, a condição de fato histórico: de um lado, ele se define pelo conjunto 
mas também o define: ele é simultaneamente produto e produtor: determinante e 
determinado; um revelador que permite ser decifrado por aqueles mesmos a quem 
revela; e ao mesmo tempo adquire uma significação autêntica, atribui um sentido a 
outras coisas.[...] segundo essa acepção o espaço é um fato social, um fator social 
e uma instancia social (SANTOS, 1980, p. 130). 

 

A esses fatores sociais, aliados ao dia a dia dos trabalhadores da Cobal, uma caracterização de 

fatores determinantes para a efetivação da história de vida, reveladas na aquisição de significados 

simbólicos, onde os sujeitos ganham aparências e os atores sociais tornam-se fenômenos culturais. 

 

6. FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DOS TRABALHADORES DA COBAL 

 

Identidade social é a posição da pessoa, em relação à posição dos demais dentro da sociedade, 

contribuindo para compreender as transformações sociais, culturais e territoriais ocorridas no 

processo de formação dos indivíduos. Para se compreender a identidade social, aliada a formação 

da identidade dos trabalhadores da Cobal, é de fundamental importância relacionar o espaço social 

arraigado de práticas que tem o objetivo de separar estrutura e função, passado e presente 

suprimidos pela transformação do tempo, que tornam capazes de projetar o futuro dos  indivíduos.  

Existem várias formas de adquirir uma identidade social, podendo ser adquiridas através dos 

bens materiais, da capacidade de ser eficiente, podendo ser atribuída e adquirida. 

Atribuída, quando não se pode fugir dela e adquirida quando é conseguida pelo próprio esforço, 

com vontade, trabalho, inteligência e talento. No caso específico da formação da identidade dos 

trabalhadores da Cobal, ela se dá através de dos aspectos da identidade social, no cotidiano 

daquele espaço.  

 Para obter uma posição existencial entre o que cada qual pretende ser e o que ele é 

realmente J. P. Satre afirma que “o homem deve lutar não apenas contra o meio social que o 

engrendou [...] mas também contra sua própria ação, na medida em que essa ação tornou-se outra” 

(Satre, 1968, p. 202). 
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 Segundo Santos (2014, p. 74) a busca pelo indivíduo, do futuro e a libertação dos grilhões o 

amarram e o tornam obediente a uma realidade cruel somente se alcançam pela   negatividade, tal 

como Bachelard, Satre e Schopenhauer haviam exposto.” Dizer não é mostrar-se plenamente vivo 

e portador de uma existência ativa, é recuperar os poderes perdidos e levantar-se sobre os próprios 

escombros, reaprendendo a liberdade. 

 Quando o homem se defronta com um espaço, que ajudou a criar, cuja história conhece, 

cuja memória é corriqueira, esse lugar cede espaço para uma não alienação, torna assim uma 

relação de formação de sujeitos que  ensaia e improvisa sua própria identidade a todo e qualquer 

tempo. O homem é dotado de uma sensibilidade. 

 Para Certeau (1982, p. 55) o discurso histórico explicita uma identidade social, não como 

"dada" ou estável, mas enquanto se diferencia de uma época anterior ou de uma outra sociedade. 

Ele supõe a ruptura que transforma uma tradição em um objeto passado, da mesma forma que a 

história do "Antigo Regime" supõe a Revolução. Mas essa relação com a origem, próxima ou 

longínqua, da qual uma sociedade se separa sem poder eliminá-la é analisada pelo historiador, que 

faz dela o lugar da sua ciência. 

 

6.1 Identidades territoriais dos trabalhadores da Cobal 

 

Uma das características mais importantes das identidades territoriais, como afirma 

Haesbaert (1999, p.180) é que ela recorre a uma dimensão histórica do imaginário social, de modo 

que serve de referência profunda à memória do grupo, tal como ocorre deliberadamente nos 

chamados monumentos históricos nacionais. A memória, no que tange às identidades territoriais, é 

solicitada e reestruturada sem cessar, de forma que “não existe aí nem perversidade nem mentira 

sistemática, mas necessidade de edificar uma coerência operatória e suportável” (Memmi, 

1997:101).  

A identidade social territorial para Penna (1992, p. 50-51) pode ser interpretada como algo 

“dado”, decorrente da naturalidade (objetivamente representada pelo local de nascimento), da 

vivência e da cultura (as práticas culturais indicativas de uma identidade territorial), como também 

pode ser vista como algo construído, uma “auto-atribuição”, quando os indivíduos se reconhecem 

como gaúchos, nordestinos, goianos (HAESBAERT, 1999, p. 182). 

Os espaços formadores das identidades territoriais são os espaços que marcam as relações 

sociais, que possibilitam a reprodução da vida cotidiana, onde acontece a troca de experiências e 

que carregam em si a memória dando consistência e coerência, e são espaços que surgem a partir 

da casa, seguidos da rua, do bairro e dos lugares de encontro como as praças. 

O espaço territorial da Cobal surgiu exatamente com essas configurações, da rua, para o local onde 

se localiza. Surgiu da necessidade de um novo arranjo produtivo, que a sociedade globalizada 

exige, e as regras do mercado estabelecem nas  exigências externas para as internas, do capital 

do Estado.   

 

7. IDENTIDADES, SUJEITOS E AS PRÁTICAS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA COBAL 

 

A prática social é, assim, uma apropriação espacial de lógicas abstratas. Nesta construção 

epistemológica, Bourdieu encontra uma solução para embutir a ação como estrutura ‘motivadora’ e 
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produto cultural da sociedade, diferenciada por gêneros, classes e povos (BOURDIEU, 2000, p. 

134, orig. 1989). 

 Pierre Bourdieu propõe na sua “teoria da prática” uma sociedade compreendida como ‘conjunto de 

formas de práticas’ e destaca a atividade humana baseada num ‘repertório de regras e eventos’ 

com um ‘programa de discursos e ações’, diferenciando assim um espaço virtual e abstrato 

(habitual) de um espaço prático (1976, orig.1972, p. 141). 

As práticas sociais estabelecidas entre os trabalhadores da Cobal, no consumo dos produtos 

comercializados é caracterizado como um dos fatores que contribuem para a desconstrução e 

reconstrução das identidades dos trabalhadores. Suas atividades cotidianas baseiam-se nas regras 

de convivências, nos discursos, ações do espaço seja habitual ou prático. 

As práticas dos sujeitos no espaço público é um lugar que devem ser onde se efetua a 

participação ativa sujeita a normas e instituições dos valores, atitudes e crenças na modificação do 

espaço e surgimento de novas práticas sociais dos indivíduos para que as experiências sejam 

trocadas e repassadas para as gerações do passado, presente e futuras. 

A cultura, na qual os trabalhadores da Cobal manifestam suas práticas de trabalho, se 

diferenciam no espaço e no tempo, onde o simbólico centraliza as formas de convivências entre 

consumidores, sujeitos que simultaneamente exercem as práticas sociais na condição de existência 

humanística, em que as experiências vividas entre os trabalhadores exigem, a busca da construção 

de uma identidade que lhes dão sentido na vida cotidiana na Cobal. 
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Resumo: A Análise Dialógica do Discurso (ADD), de base bakhtiniana, propõe que a autoria se constitui no 
diálogo com outras vozes e no posicionamento dos sujeitos diante delas. O diário de leitura, enquanto 
instrumento para o acompanhamento da leitura e da escrita no contexto educacional, é um gênero que pode 
levar à construção da autoria, já que é aberto à expressão da subjetividade do enunciador. Este trabalho, 
fundamentado nos estudos de Bakhtin (2003), Lejeune (2014) e Machado (1998; 2005), pretende relatar a 
experiência com diários de leitura realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), Campus Apodi. Com o intuito de promover o letramento literário dos alunos, 
aproximando-os do universo ficcional, foi realizada uma sequência didática para o estudo do gênero conto 
maravilhoso, em seguida foram selecionados cinco contos da escritora Marina Colasanti, a partir dos quais 
os alunos registraram, em seus diários de leitura, suas impressões, pensamentos e sentimentos acerca das 
narrativas. A análise do corpus, constituído de doze diários de leitura, aponta para a atitude responsiva dos 
alunos diante das vozes alheias, por meio da retomada de outros discursos e do posicionamento em relação 
ao dizer do outro. Os resultados indicam o gênero diário de leitura como instrumento para a promoção da 
autoria e do letramento literário, pois permite a assunção da voz do aluno em sua autenticidade e possibilita 
um convívio lúdico e dialógico com o texto literário e com os interlocutores envolvidos na enunciação.  
Palavras-chave: Autoria; Diário de leitura; Letramento literário. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Por muito tempo, o ensino de língua materna, no Brasil, permaneceu voltado ao 

desenvolvimento de competências linguísticas centradas nos preceitos da gramática normativa, 

pois se fundamentava numa concepção de linguagem que desconsiderava os aspectos sócio-

históricos das práticas de interação entre os sujeitos. Somente no final dos anos de 1990, com a 

expansão dos estudos da Linguística Textual, especialmente suas contribuições para a 

compreensão dos fatores de textualidade, com destaque para os conceitos de coesão e coerência, 

além dos estudos sobre gêneros discursivos, sob a perspectiva dialógica da linguagem proposta 

por Bakhtin, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996) passam a embasar o ensino de 

língua materna numa concepção que considera a linguagem como um processo de interação entre 

indivíduos socialmente marcados.  

 Nessa perspectiva, o conceito de contexto – que abrange a situação sócio-histórica e os 

interlocutores envolvidos na enunciação, em função dos quais se organiza todo e qualquer gênero 

do discurso – ocupa um lugar de destaque. Já não se trata apenas de observar o uso da língua 

como meio de comunicação entre emissor e receptor, mas de concebê-la como material vivo da 

enunciação de sujeitos que interagem entre si, efetivamente. Isso implica afirmar que, na 

composição da enunciação, entra em jogo a noção de discurso, como o arcabouço de vozes 

ideologicamente marcadas que se materializam, por meio da linguagem, em enunciados, em cujo 

cerne estão presentes as representações que se constroem dos sujeitos envolvidos na enunciação, 

como também as representações dos objetos de discurso. 
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 Nesse novo cenário teórico, a função da escola torna-se mais ampla e complexa, pois 

precisa proporcionar aos alunos muito mais do que conhecimentos linguísticos: a adoção de uma 

abordagem interacionista de linguagem implica considerar o texto como produto e processo das 

relações estabelecidas entre sujeitos ativos, que se apresentam como autores, e não simples 

reprodutores, de seu dizer.  

 Em se tratando da abordagem do texto literário na escola, essa concepção se torna ainda 

mais relevante, pois os sentidos intrinsecamente metafóricos da linguagem literária constituem, para 

uma grande parcela de leitores, um verdadeiro obstáculo no que diz respeito à compreensão e ao 

usufruto estético do objeto artístico. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (INSTITUTO PRÓ-

LIVRO, 2016) revela que a média de livros lidos pelos brasileiros é de apenas duas obras completas 

por ano, além de outras duas parcialmente. Apesar de o consumo de livros ter aumentado, cerca 

de metade da população do país não possui o hábito da leitura.  

 No entanto, isso não significa que as práticas de letramento estejam fadadas ao fracasso, 

pelo contrário, há muitas experiências positivas de letramento literário nas escolas brasileiras, onde 

os professores, ao considerarem a heterogeneidade dos gêneros literários e dos temas, 

desenvolvem trabalhos que fazem a literatura adquirir sentido na vida dos alunos, que leem não 

apenas por causa da escola, mas a despeito dela também, como a própria pesquisa aponta, ao 

mostrar os gêneros literários mais lidos pelos jovens e os grupos que mais os influenciam na escolha 

de suas leituras. 

 Para a experiência com o discurso literário adquirir sentido, é preciso investir tempo, 

metodologias e recursos adequados, de modo que os alunos dialoguem intimamente com o texto, 

confrontando-o com suas vivências, com seus sistemas de valores e crenças, com suas ideologias. 

Cosson (2014), em suas pesquisas acerca do letramento literário, aponta sugestões de atividades 

que podem auxiliar no processo de formação de leitores em contexto escolar, entre as quais 

destacamos a utilização de um gênero que ultimamente vem ganhando contornos didáticos e 

funcionando como instrumento para a construção contínua de capacidades de leitura dos 

estudantes e para a instauração de novas relações entre alunos e professores: o diário de leitura. 

 Uma das pioneiras no estudo desse gênero em contexto educacional é Machado (1998), 

cujas pesquisas indicam os benefícios que o diário de leitura pode trazer para o ensino, 

especialmente em relação à assunção da voz do aluno e ao trabalho colaborativo do professor, que 

sai da condição de avaliador e assume o papel de leitor e interlocutor, o que pode promover uma 

parceria entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Lejeune (2014) traz 

inúmeras contribuições para a análise da escrita subjetiva dos gêneros íntimos, apontados por 

Bakhtin (2003) como aqueles que mais permitem flagrar a autenticidade do discurso e dissolver as 

hierarquias entre os sujeitos da enunciação. 

 Nossa pesquisa foi desenvolvida com uma turma de 2ª série do Curso Técnico Integrado em 

Zootecnia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

no Campus Apodi, no período compreendido entre maio e julho de 2015. Os alunos compuseram 

diários de leitura durante a realização de uma sequência didática para o estudo do gênero discursivo 

conto. Foram trabalhados cinco contos da escritora ítalo-brasileira Marina Colasanti, a partir dos 

quais os alunos registraram suas expectativas, seus posicionamentos axiológicos, suas 

manifestações de afeto e sua compreensão do texto literário.  

 Neste trabalho, apresentamos as características do gênero diário de leitura, relatamos a 

experiência realizada no IFRN Campus Apodi e discutimos as implicações do uso desse gênero 
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como ferramenta para promoção do letramento literário e de uma escrita autoral no contexto do 

Ensino Médio. 

 

2. DIÁRIO DE LEITURA: SUBJETIVIDADE E AUTORIA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

  

Machado (1998) sugere o diário de leitura com um subtipo do gênero diário íntimo. Exclusivo 

da esfera privada, o diário íntimo desenvolveu-se a partir do século XIX, quando mudanças 

históricas e sociais, como a luta pela liberdade e igualdade de direitos dos indivíduos e o 

reconhecimento de sua identidade num contexto contraditório de exploração, levam os sujeitos à 

historicização de si mesmos, escrevendo sobre e para si, na busca de resolução de seus confl itos 

e de compreensão de seu próprio estar no mundo. 

 A prática diarista pode acontecer em âmbitos diversificados, abrangendo o discurso literário, 

o religioso, o sociológico, o científico e o educacional, além do discurso da vida privada de sujeitos 

anônimos. Há muitos modelos de diários, porém nenhuma regra de composição para cada um 

desses modelos: os sujeitos, à medida que escrevem, vão encontrando a sua forma particular de 

organização e expressão linguística. Os únicos traços invariáveis nesse gênero referem-se a uma 

escrita fragmentária e repetitiva, bem ao estilo do discurso interior (LEJEUNE, 2014).  

 A escrita original de um diário permite-nos flagrar, como numa fotografia, o momento exato 

da condição do ser que, naquele objeto simbólico, vê sua existência se perpetuar, embora, como 

podemos atestar, haja diários com fim programado. Aliás, a descontinuidade própria da escrita 

diarista, aliada aos objetivos traçados pelo sujeito que escreve, pode levar à elaboração de diários 

parciais (LEJEUNE, 2014), isto é, diários compostos em um certo período e centrados em uma 

experiência particular de vida, como os diários de viagem, de pesquisa, de retiro espiritual, de 

gravidez e os diários de leitura, foco de nossa pesquisa. 

 Os diários de leitura figuram como um espaço em que os sujeitos podem registrar suas 

experiências pessoais com outros textos, sejam eles acadêmicos, literários ou de outra natureza. 

Embora apresentem muitas das características dos diários generalistas, isto é, aqueles que 

acompanham o diarista durante um longo tempo de vida, os diários de leitura apresentam 

características formais e discursivas peculiares, uma vez que, ao contrário dos diários íntimos, 

pressupõem a existência de um destinatário empírico (o professor e/ou os amigos) no seu contexto 

de produção mais recorrente, a escola ou a universidade. 

 A estrutura composicional de um gênero discursivo, conforme Bakhtin (2003), está 

diretamente ligada ao seu estilo verbal. Sendo o diário de leituras originado do diário íntimo, é 

natural que preserve algumas de suas características formais e estilísticas, como as distintas formas 

de realização, seja por meio de citações literais do texto lido, seja pela topicalização de notas de 

leitura, seja por meio de uma escrita corrida, porém fragmentada e descontínua, à semelhança do 

discurso interior.  

 O sujeito, durante ou após a leitura de um determinado texto, literário ou não, registra suas 

impressões, suas reações afetivas, seus julgamentos acerca do conteúdo expresso pelo autor, de 

modo que constrói uma escrita subjetiva e sincera, por vezes confidencial, deixando entrever seu 

universo particular. Assim como acontece no diário íntimo, é comum a presença de enunciados 

incompletos e rupturas sintáticas, uma vez que, não sendo geralmente submetido aos processos 

de reescrita, que dão um acabamento maior ao texto, o diário reflete uma certa espontaneidade do 
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sujeito. O estilo verbal num diário de leituras assemelhar-se-ia, nesse sentido, à fala, guardadas as 

devidas particularidades. 

 De um modo geral, o conteúdo temático nesse gênero tem como característica intrínseca a 

manifestação da experiência pessoal do sujeito com o texto: são sentimentos, sensações, 

pensamentos e ações suscitados pela leitura, num tom intimista e de certa forma livre, se 

comparado a outros gêneros que circulam pelo contexto escolar, cujo objetivo também é verificar a 

leitura dos estudantes, como é o caso do resumo, da resenha e do seminário, mais padronizados e 

com menores possibilidades de inserção da subjetividade do diarista. 

 A perspectiva de desenvolver, no ambiente escolar, um gênero oriundo da esfera privada 

com uma estrutura menos rígida no que diz respeito aos aspectos formais e estilísticos parece atrair 

sobremaneira os estudantes, que encaram o processo de escrita e de socialização dos diários de 

um modo mais natural e instigante. Isso se deve às condições de produção do diário, que o 

configuram como um campo de liberdade expressiva e criativa, principalmente quando professores 

e colegas, interlocutores diretos dos diários de leituras, posicionam-se como leitores e 

colaboradores, não como julgadores da escrita dos alunos. Se, a princípio, um diário íntimo não 

apresenta um destinatário empírico – o sujeito escreve para si mesmo, apenas –, o diário de leituras 

destina-se, geralmente, ao público restrito da sala de aula, por isso, para preservar essa liberdade, 

é necessário que esses interlocutores se coloquem como parceiros de leitura, que auxiliam o sujeito 

a vivenciar melhor sua experiência com o texto. 

 É interessante notar que, embora definindo como público específico do diário de leituras o 

professor e os colegas de classe, os alunos parecem de vez em quando esquecer esses 

interlocutores e tomarem como o outro do processo comunicativo um interlocutor ideal, 

personificado no próprio diário, como atestam expressões que supõem o próprio diário como 

interlocutor direto, ou os próprios autores dos textos lidos, que entram no jogo da comunicação 

como se estivessem numa situação de conversa face a face, como sugerem diálogos em que os 

estudantes se dirigem a eles até mesmo de forma íntima. Em outros casos, há a pressuposição de 

um superdestinatário, na concepção bakhtiniana do termo, ou seja, o aluno projeta um destinatário 

idealizado, não concretizado, a quem se dirige ao longo de sua escrita.  

 Por esse viés, percebemos que o diário de leituras se constitui como meio de 

desenvolvimento intrapessoal, pois o sujeito, ao escrever sobre suas experiências pessoais, pode 

assumir um posicionamento exotópico, isto é, colocar-se fora de si mesmo a fim de analisar o que 

escreveu, num exercício consciente de leitura, interpretação e produção textual. Também se mostra 

esse gênero como meio de desenvolvimento interpessoal, uma vez que alunos e professores 

dialogam entre si sobre suas vivências com o texto literário, o que pode alterar os papéis sociais 

que tradicionalmente foram incutidos nesses sujeitos. 

 Os posicionamentos do sujeito no espaço dos diários de leitura apontam para o uso benéfico 

desse gênero no processo de interpretação e compreensão do texto literário, que, por apresentar 

uma construção inerentemente polissêmica e metafórica, permite uma multiplicidade de leituras que 

um texto científico ou acadêmico, por exemplo, não possibilita. O desenvolvimento de práticas de 

leitura como as que envolvem a escrita de diários de leitura propicia um vínculo mais sólido com o 

texto, especialmente quando o professor assume seu papel de mediador da leitura, questionando 

as colocações do aluno, apontando-lhe caminhos ainda não observados, dialogando com seus 

conhecimentos, enfim, instigando a assunção da autoria e adotando uma postura de interlocutor 

responsivamente ativo (BAKHTIN, 2003).  
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2.1 Diferentes perspectivas no trabalho com diários de leitura 

 

 Algumas pesquisas, decorrentes do trabalho precursor de Machado (1998), assinalam o 

diário de leitura como gênero adequado para o desenvolvimento de habilidades de leitura de outros 

gêneros, de quaisquer esferas de interação humana, uma vez que o objetivo maior na produção de 

um diário de leitura é realizar um diálogo reflexivo com o autor de um outro texto, assumindo um 

posicionamento ativo que busca, nessa interação, construir sentidos para aquilo que está sendo 

lido. 

 Seguindo os passos de Machado (1998), o trabalho de Casado Alves (2009) propõe uma 

análise da autoria a partir das marcas de subjetividade e do posicionamento dos alunos de uma 

turma de graduação em Letras diante de textos teóricos. Em sua experiência, a pesquisadora relata 

que a escrita diarista despertou a afetividade dos estudantes não apenas em relação ao formato do 

objeto, mas também ao seu conteúdo: os diários ganharam capas personalizadas; os registros, 

cores diferentes de caneta; as páginas, adesivos decorativos e outros recursos que demonstraram 

o tratamento estético e subjetivo dado ao material. A escrita, geralmente associada à dificuldade e 

ao desprazer, começava a adquirir um outro sentido, já que se prestava ao registro do mundo 

interior, das ideias e posicionamentos dos indivíduos.  

 Quanto aos aspectos de autoria observados por Casado Alves (2009), destacam-se a 

explicitação de uma responsividade ativa por meio do posicionamento dos alunos e a expressão de 

sua subjetividade diante da tarefa desafiadora de compor um diário a partir de textos acadêmicos, 

que muitas vezes geram dúvidas e inseguranças naqueles que estão em processo inicial de 

letramento acadêmico. 

 No contexto da sala de aula do Ensino Médio, destacamos o trabalho de Lima (2013), que 

focaliza as marcas de subjetividade que revelam os diferentes posicionamentos ideológicos de 

alunos em diários de leitura produzidos a partir do contato com textos da esfera midiática. A 

pesquisadora realizou, com o auxílio dos professores de língua materna de uma instituição pública 

de ensino, uma sequência didática para a produção de diários de leitura, a partir da qual os alunos 

registraram diariamente uma análise e um resumo de um texto retirado de revistas de circulação 

nacional. 

 Na análise feita em seu corpus, composto de dez diários de leitura, a pesquisadora constatou 

que a maioria dos jovens daquele contexto, apesar de terem muito acesso à informação, mostraram 

por meio de seus discursos uma certa dificuldade na aceitação das diferenças de valores, crenças 

e opiniões. A explicitação desse tipo de comportamento, segundo a pesquisadora, poderia nortear 

a prática pedagógica do professor no sentido de promover situações em que, além de dar espaço 

para a manifestação da voz do aluno, fosse possível orientá-lo para a convivência social e cidadã. 

Desse modo, o diário de leituras também aparece como instrumento capaz de propiciar a discussão 

de temas relevantes para a formação integral dos indivíduos no contexto escolar. 

 Direcionando o uso dos diários de leitura para a compreensão dos gêneros literários e o 

convívio íntimo com a linguagem artística, no contexto do Ensino Médio, Siqueira (2012) analisa a 

interdiscursividade, conceito relacionado ao dialogismo bakhtiniano, na produção de diários de 

bordo – outra nomenclatura utilizada para se referir aos diários de leitura, porém mais utilizada no 

campo das artes cênicas – de alunos-atores a partir do contato que eles tiveram com um roteiro 

teatral.  
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 Após a realização de oficinas de percepção corporal e jogos teatrais, o professor-

pesquisador passou a trabalhar um roteiro teatral que seria encenado num festival de teatro. 

Durante todo o processo, os alunos foram registrando suas experiências e reflexões nos diários, de 

modo que, ao final do projeto, pudessem vislumbrar a evolução de seu percurso enquanto atores e 

autores. A análise de três diários de bordo permitiu a observação das vozes alheias que se 

manifestaram no decurso da escrita, tanto em forma de intertextualidade como de 

interdiscursividade, como uma forma de compreensão das próprias práticas e vivências do aluno 

com o texto literário, o que possibilitou ao pesquisador a afirmação de que os diários auxiliam na 

construção de um discurso autoral.  

 Também no contexto do Ensino Médio e no trabalho com gêneros da esfera literária, 

apontamos a pesquisa desenvolvida por Souza (2007). Ao realizar uma intervenção didática para 

promover uma leitura interativa do texto literário, a pesquisadora alia o estudo do gênero discursivo 

conto à produção de diários de leitura, a fim de observar de que maneira este gênero auxilia no 

processo de compreensão e valorização da leitura literária, por parte do aluno, não apenas como 

fonte de informação, mas principalmente como meio de fruição estética. 

 A análise dos diários permitiu à pesquisadora observar que as reflexões dos alunos e seu 

crescente interesse pela leitura de contos revelaram indícios de um trabalho intrapessoal e 

interpessoal, uma vez que provocaram mudanças de comportamento nos jovens, e também indícios 

de um trabalho com as vozes sociais, já que na produção de enunciados os discursos alheios são 

marcantes, seja de forma explícita ou implícita, por meio do dialogismo. 

 Embora não tratando do tema da autoria de forma direta, o trabalho empreendido por Souza 

(2007) aponta caminhos para o uso de sequências didáticas com o gênero diário de leitura para a 

abordagem de gêneros literários, sejam eles em prosa ou poesia. Considerando a importância que 

a literatura exerce na formação humana dos indivíduos, aprimorando-lhes o caráter e a 

personalidade, é mister confirmar a utilização de diários de leitura para o aprofundamento do estudo 

da literatura, que somente faz sentido para o aluno quando dialoga com aquilo que há de mais 

íntimo nele, que são suas experiências pessoais. 

 Ao nos debruçarmos sobre esses trabalhos, percebemos que ainda há bastante espaço para 

a investigação da autoria a partir da escrita do aluno acerca de textos literários, de forma a auxiliar 

os professores de língua materna a orientar, numa abordagem discursiva, a leitura e a escrita no 

Ensino Médio. Ao esmiuçarmos o discurso do aluno, em busca da constituição da autoria, podemos 

refletir sobre nossa prática e elaborar estratégias para melhor conduzir os momentos de convívio 

com a literatura. 

 

2.2 Uma experiência de letramento literário por meio do diário de leitura 

 

 Usando como ponto de partida o gênero conto, proposto na ementa da disciplina de Língua 

Portuguesa para o 2º ano do Ensino Médio no IFRN Campus Apodi, instituição onde desenvolvemos 

a pesquisa, planejamos uma sequência didática em que relacionamos o estudo dos dois gêneros – 

diário de leitura e conto – e optamos por iniciar o trabalho com contos maravilhosos da escritora 

Marina Colasanti, nos quais percebemos elementos comuns às histórias desse gênero (tanto em 

relação às personagens quanto à presença do sobrenatural e à recorrência a uma linguagem 

simbólica), com um viés contemporâneo, perceptível pelas temáticas abordadas: condição feminina 

na sociedade, busca de identidade, relacionamentos familiares, idealização e realização do amor. 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

577 

Temas que, trabalhados na linguagem metafórica e simbólica da escrita literária, poderiam 

despertar o interesse pela leitura e ensejar discussões e análises pertinentes por parte dos alunos. 

 Inicialmente, realizamos um momento de leitura e posterior discussão acerca do conto A 

moça tecelã (COLASANTI, 1979), observando seus aspectos estruturais e linguísticos, 

relacionando-os aos conhecimentos prévios dos alunos. Esse contato inicial com a escrita da autora 

ítalo-brasileira configurou-se como gancho para o estudo do conceito de conto e da sequência 

narrativa (ADAM, 2011), predominante no gênero. Fizemos a leitura e a análise do conto Luz de 

lanterna, sopro de vento (COLASANTI, 1999), observando as marcas textuais relacionadas à 

sequência narrativa, especialmente aquelas referente ao tempo e ao aspecto verbal, explícitas nos 

textos por meio do uso de verbos do mundo narrado, em detrimento de verbos do mundo 

comentado.  

 Complementamos o estudo analisando as formas e expressões adverbiais, responsáveis 

pela localização espaço-temporal da narrativa e, por fim, adentramos no estudo da sequência 

descritiva, que em geral aparece nos contos com a função de caracterizar as personagens e suas 

ações, bem como os espaços onde a trama se desenrola. Discutimos de que maneira as sequências 

descritivas contribuem para orientar o leitor na percepção do projeto discursivo dos enunciadores, 

uma vez que elas conferem um caráter argumentativo ao texto. Por meio das escolhas lexicais, o 

escritor direciona o olhar do leitor no sentido de construir imagens, imbuídas de valor, das 

personagens, do espaço, do próprio enredo (ADAM, 2011). 

 Todas essas questões foram discutidas e estudadas em sala de aula como forma de 

preparar os alunos para a leitura dos contos posteriormente selecionados. Pressupúnhamos que, 

de posse desses conhecimentos, eles seriam capazes de perceber esses detalhes e nuances que 

sutilmente vão dando corpo à prosa literária. A proposta de escrita de diários de leitura veio logo 

em seguida ao estudo desses contos, como forma de registrar não apenas o processo de 

interpretação feito pelos alunos, mas também suas ideias e o diálogo que estabeleceriam com 

outras vozes – dos colegas, do professor, do autor do texto, entre outras. 

 Para dar início à escrita dos diários, abordamos primeiramente os conhecimentos prévios 

dos alunos acerca do gênero diário íntimo. Alguns relataram o costume de escrevê-los no início da 

adolescência, outros comentaram que já haviam assistido a filmes baseados em diários – Diários 

de motocicleta, O Diário de Bridget Jones, Diário de um banana –, e outros, entusiasticamente, 

discorreram a respeito da leitura do Diário de Anne Frank. Dessa maneira, a leitura e/ou escrita de 

diários íntimos não parecia se configurar como prática estranha entre eles.  

 Ao sugerirmos a escrita de diários de leitura, percebemos um interesse imediato por parte 

dos alunos. Disponibilizamos, por meio eletrônico, um arquivo com cinco contos escritos por Marina 

Colasanti, extraídos das obras Doze reis e a moça no labirinto do vento (2000) e Uma ideia toda 

azul (1979). Os contos intitulam-se Entre a espada e a rosa, A mulher ramada, Um desejo e dois 

irmãos, Como os campos e Entre as folhas do verde. 

 Destinamos cerca de metade da carga-horária da disciplina no primeiro bimestre (cerca de 

20 aulas) para a leitura dos contos e a escrita dos diários. Foram dadas as seguintes orientações, 

de modo que os alunos pudessem ter parâmetros para iniciar a sua escrita: 

 

1. Adquira um caderno para usar como diário de leitura. 
2. Personalize o seu diário, caso julgue necessário. 
3. Antes de comentar os contos, procure escrever sobre suas expectativas em 
relação à atividade que vamos desenvolver. 
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4. Procure fazer inferências a partir dos títulos e das informações dos contos. 
5. Indique o que achar mais interessante nos contos, tanto em relação à forma 
quanto ao conteúdo. Para isso, lembre-se de observar os detalhes. 
6. Exponha o seu ponto de vista sobre os contos, sobre as personagens e as ações 
realizadas por elas ao longo das narrativas. 
7. Procure relacionar os contos a experiências e/ou leituras que você já fez. 
8. Lembre-se de que o diário de leitura é um espaço de interação, portanto procure 
responder aos questionamentos e comentários que serão feitos pela professora. 

 

 Propusemos uma leitura individual, em casa, onde o aluno teria total liberdade de escrever 

suas impressões e comentários a respeito dos contos, seguida de momentos previamente 

marcados, nos quais, reunidos em pequenos grupos em sala de aula, eles poderiam conversar com 

os colegas sobre suas percepções e trocar ideias para que o olhar sobre os textos fosse ampliado.  

 Ao final da leitura de cada um dos contos, fazíamos discussões coletivas e os alunos 

entregavam os diários para que, durante o processo de escrita, pudéssemos também participar, 

como mais uma voz, dialogando, sugerindo, questionando as anotações por eles feitas, com o 

objetivo de possibilitar um contato mais íntimo com o texto literário. Tal posicionamento, aliado à 

escolha do gênero diário de leitura, permitiu aos alunos escreverem sem a pretensão de agradar ou 

impressionar a professora, que estava ali como leitora dos diários e mediadora entre os alunos e os 

contos, e não como uma avaliadora ou censora de sua escrita.  

 Assim, antes de os alunos se debruçarem sobre seus diários, estabelecemos claramente o 

objetivo da atividade e os destinatários reais de sua escrita – a professora e os colegas de classe –

o que contribuiu de forma decisiva para uma escrita mais espontânea e intimista. Após a leitura de 

todos os contos selecionados e o registro dos alunos, coletamos um total de 26 diários de leitura, 

porém, ao estabelecermos os critérios de presença de comentários dos cinco contos e volume 

textual entre 50 e 250 linhas escritas, constituímos um corpus de doze diários de leitura, a partir dos 

quais procuramos investigar os recursos utilizados pelos alunos para darem um tom autoral à sua 

escrita.  

 

2.3 Resultados 

 

 As fronteiras entre as formas explícitas e as formas interpretativas do discurso relatado 

mostram-se bastante tênues nos diários que analisamos. De fato, comparando-se as duas formas 

de inserção da voz do outro, em poucas ocasiões os alunos referiram-se ao discurso alheio de forma 

direta, explícita na superfície textual; na maior parte dos textos, visualizamos o outro de maneira 

diluída, pulverizada. Segundo Bakhtin (2003), é impossível demarcar a autoria em espaços 

específicos do enunciado, uma vez que, como podemos perceber a partir das análises realizadas, 

ao trazer a voz do outro para o seu texto, o sujeito ao mesmo tempo se posiciona, dialogando com 

essa voz e instigando o surgimento de outros enunciados. 

 Assimilando e reelaborando as vozes sociais, os autores dos diários fizeram uso de 

discursos provenientes, em sua maioria, da esfera cotidiana e da esfera religiosa. O saber 

fundamentado na experiência, isto é, na relação sensível do homem com a realidade à sua volta, 

transmitido através das gerações, é incorporado à estrutura discursiva e dialógica dos sujeitos. 

Nesse processo de simbiose discursiva, os enunciados produzidos no campo religioso exercem 

uma força relevante sobre os sujeitos. Seja por meio da oralidade, seja por meio da escrita ou de 

outros sistemas semióticos, o discurso religioso entrelaça-se ao discurso cotidiano, justamente 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

579 

porque, assim como o conhecimento empírico, o saber advindo da relação do homem com o 

sagrado é componente essencial para os indivíduos se reconhecerem como sujeitos, pertencentes 

a um grupo social, com ideologias similares. 

As formas de inserção da voz do outro, sejam explícitas, sejam interpretativas, revelam que, 

mesmo muitas vezes não havendo um trabalho consciente por parte dos alunos, eles se constituem 

como autores, pois manifestam, em seus enunciados, uma memória discursiva e efetuam escolhas 

lexicogramaticais. No caso dos diários de leitura, cujas características garantem a expressão da 

subjetividade de maneira espontânea, sem que haja uma preocupação dos sujeitos com a forma, a 

correção e a avaliação, a autoria mostra-se de um modo genuíno, flagrado em sua naturalidade, o 

que pode permitir ao professor de língua materna sistematizar um trabalho de produção autoral de 

textos a partir da expressão original dos alunos. 

 Constatamos, também, que os alunos manifestaram seu posicionamento e sua afetividade 

por meio de recursos linguísticos e enunciativos variados: substantivos, adjetivos, verbos e 

advérbios, locuções e expressões regionalistas, além de termos e ícones oriundos da esfera virtual. 

Expressaram sua opinião em relação à tarefa de compor um diário de leitura e ao próprio objeto 

diário, como também em relação aos contos, às personagens, ao enredo, e à própria escritora 

Marina Colasanti e seu estilo de escrita. 

 Assim, a autoria foi suscitada pela leitura dos contos maravilhosos lidos na sequência 

didática que desenvolvemos com a turma, manifestando-se por meio da inserção de vozes alheias 

e do posicionamento dos alunos por meio de palavras lexicais de cunho afetivo e axiológico. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir de nossas análises, vislumbramos as possibilidades de trabalho que os diários de 

leitura permitem realizar em sala de aula, especialmente no que diz respeito à assunção da voz do 

aluno, que encontra nesse gênero discursivo um espaço aberto para a expressão de seu mundo 

interior, construído no embate das diversas vozes com as quais tem contato ao longo de sua vida, 

e também no que se refere à organização de materiais didáticos para abordagem das questões que 

envolvem a inserção do discurso do outro e o posicionamento diante desse discurso como meio de 

desenvolver uma escrita autoral em contexto escolar. 

 O envolvimento com o objeto diário, na experiência que vivenciamos, auxiliou a 

desconstrução da imagem da escrita como uma atividade árdua e penosa, inserindo-a no campo 

do lúdico, o que contribuiu para a disposição dos alunos em realizar as tarefas propostas. Além 

disso, possibilitou um contato mais íntimo e diferenciado com o gênero conto maravilhoso, 

garantindo a continuidade e o aprofundamento do letramento literário desses estudantes. Ao 

permitir a expressão da subjetividade, o diário de leitura oportuniza uma espontaneidade singular 

na escrita, o que direciona os sujeitos à constituição de um discurso autoral.  

 Assim, sob a mediação do professor, acreditamos que a autoria possa ser evidenciada e 

tratada de maneira mais consciente e planejada pelo próprio aluno, no espaço de um diário de 

leitura e, consequentemente, em outros gêneros desenvolvidos na escola. Ao disponibilizarmos 

meios de acesso ao conhecimento dos variados recursos que a língua nos oferece para construir 

enunciados nos quais as vozes do outro apareçam de forma explícita ou interpretativa e os 

posicionamentos estejam mais marcados, os alunos terão condições de efetuar escolhas e realizar 
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um trabalho consciente com a língua, revelando juízos de valor, posicionamentos e afetividades em 

relação ao dizer do outro, o que é essencial para a construção da autoria. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudara influência da cultura sertaneja nordestina na arquitetura 
das edificações históricas do município de Pau dos Ferros. O município apresenta um conjunto arquitetônico 
que traz indícios do modo de vida e cultura do sertão, resultantes de uma herança, da época em que o 
processo de povoamento do interior do nordeste brasileiro, fomentou o aumento das atividades 
agropecuaristas, promovendo o surgimento das primeiras cidades e a construção de uma arquitetura 
tradicional que ainda remanesce, com seus traçados e tipologias construtivas. Nesta perspectiva, o estudo de 
caso investiga também as a formas de disposição dos espaços internos das edificações, sem a utilização de 
corredores, configurando socialmente os espaços internos, privilegiando os entes familiares, em detrimento 
de visitantes, a quantidade dos vãos de abertura de portas e janelas como forma climatização e a inserção 
de alpendres, de cunho cultural para recepção de visitas, visando à privacidade familiar. O percurso 
metodológico consistiu na revisão bibliográfica em fontes secundárias, como artigos científicos, dissertações 
de mestrados e pesquisa de campo na obtenção de dados empíricos com vistas ao alcance do objetivo 
proposto e consolidação do trabalho. Os resultados evidenciaram uma influência significativa da cultura 
sertaneja nordestina sobre as edificações de época, encontradas em diversos bairros do município. Como 
conclusão, na perspectiva arquitetônica e cultural, os poucos exemplares da arquitetura tradicional do sertão, 
carecem da inserção de políticas públicas preservacionista no resguardo da riqueza arquitetônica como 
memória social, patrimônio e identidade da cidade. 
Palavras-chave: Sistemas construtivos; Sertão; Tipologias; Memória da cidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste brasileiro, mas especificamente o semiárido, uma região caracterizada pelas 

condições climáticas holísticas durante a maior parte do ano, cujas temperaturas alcançam valores 

elevados e a escassez de chuvas é uma realidade. Com isso, alguns fatores implicam no surgimento 

dos paradigmas culturais voltados a esse povo. O semiárido nordestino teve seu processo de 

povoamento no decorrer do século XVII, por meio das sesmarias54 e a fertilidade de suas terras 

tornou-se uma ferramenta que alavancou a valorização econômica da região viabilizando as 

atividades pecuárias, abastecendo todo o território com carne bovina para alimentação, comércio 

da época e tração nos engenhos. Entretanto, para realização desses encargos era imprescindível 

a utilização de uma estrutura que torne o processo execução viável. Com isso, o fator econômico  

foi um indicador primordial para a arquitetura do semiárido. As edificações eram planejadas com a 

maior simplicidade possível, omitindo aspectos decorativos, resultando em uma tipologia 

arquitetônica característica do sertão, configurando-se como “influencia sertaneja”. 

                                                             
54 CASCUDO, Luís da Câmara. Op  cit p. 49. 

mailto:alexneves.2013@hotmail.com
mailto:Alexneves.2013@hotmail.com
mailto:wesleyazevedo151992@gmail.com


E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

583 

Neste sentido, o município de Pau dos Ferros localizado no “Alto Oeste” potiguar, teve sua 

tipologia arquitetônica induzida pelo modo de vida do sertanejo, visto que, a população do distrito 

carecia de recursos alimentares e tinha a agropecuária como principal atividade produtiva. A criação 

bovina e a plantação de algodão eram as tarefas predominantes no período em que a cidade 

passava pelo processo de povoamento, com isso a morfologia construtiva caracterizava-se 

predominante, na qual as edificações da época apresentaram características oriundas de aspectos 

culturais, que imprimia a identidade e resguardavam a memória, do povo. Desta forma, as principais 

questões da pesquisa são: Como a cultura sertaneja influenciou o modelo construtivo da arquitetura 

em Pau dos Ferros? Qual característica cultural mais predominante na arquitetura da cidade? 

Nesta perspectiva, o presente estudo de caso tem como objetivo compreender os fatores 

que se tornaram elementos da identidade e a memória de um povo em sua cultura, retratadas nos 

traços arquitetônicos das edificações de época da cidade. Por fim, espera-se que a pesquisa 

contribua para o fomento de políticas publicam culturais e patrimoniais com vistas ao tombamento 

e conservação de edificações que aglutinam valores arquitetônicos, culturais e memoriais da 

população pauferrense.  

 

2. CULTURA E PATRIMÔNIO EDIFICADO NO SERTÃO 

 

No século XVII, iniciou-se o povoamento do interior do Rio Grande do Norte. Potencializado 

pela distributividade do mercado açucareiro que vinha a se tornar a potência economia do nordeste, 

resultando na multiplicação de currais e desaparecimento dos indígenas interioranos. 

Pernambucanos e baianos viera, requerer sesmarias no sertão, mas poucos povoaram a região no 

princípio55. Lentamente, os sesmeiros pernambucanos fixaram-se no Seridó56 e voltaram, anos 

depois, trazendo família. Com isso, diante o início de povoamento, os habitantes obtiveram licença 

episcopal para ereção das capelas consolidando o aspecto religioso um fator suplementar e de 

suma importância para o firmamento habitacional, que foi otimizado, também, pela viabilidade 

vegetal regional que proporcionava a atividade pecuária e o autoconsumo, Andrade (1986). 

O clima semiárido e a vegetação da caatinga favoreceram o desenvolvimento da pecuária, 

não permitindo o surgimento de doenças no gado, fornecendo alimentos em abundâncias (na 

estação chuvosa) e dispondo de água suficiente nos cursos dos rios. Diante a demanda ocupacional 

advinda das sesmarias que retornaram a região com um aumento quantitativo de habitantes (suas 

famílias) se estalaram nas planícies do interior do sertão nordestino, influenciado primordialmente 

pela expansão das atividades açucareiras, na qual contribuíram para um direcionamento cultural e 

econômico voltado a atividade pecuária. 

Consequentemente a criação de gado foi introduzida na cultura do sertão, visto que o animal 

também foi distribuído juntamente com as sesmarias, pela alta funcionalidade no trabalho 

açucareiro por meio da força bruta utilizada na rotação dos moinhos. Portanto, o gado tornou-se 

uma figura característica do sertão nordestino. 

 

                                                             
55 CASCUDO, Luís da Câmara. Op cit. p. 49. 
56 O Seridó é um vasto trecho do Rio Grande do Norte, cortado pelo rio de mesmo nome de seus afluentes. 
Esta área é uma importante região do semi-árido nordestino, com particularidades muito especiais no que diz 
respeito à sua história, cultura e população. O Governo do Estado do Rio Grande do Norte (2000) caracteriza 
a região seridoense como sendo de vegetação baixa, de cactos espinhentos e agressivos, agarrados ao solo, 
de arbustos espaçados, em terra muito erodida e áspera, onde os seixos rolados existem por toda parte. 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

584 

[...] o número de colonos que, sem se descuidarem da lavoura nos vales frescos do 
agreste, vão penetrando no interior, em busca das vantagens compensadoras 
proporcionadas pela criação. E é do acentuado surto da indústria pastoril, por um 
lado, e, por outro, a necessidade de conter o gentil, em rebeliões frequentes, que 
há de vir, em breve, o povoamento dos sertões (LYRA, 1950, p. 27). 

  

O processo de povoamento do sertão teve outro fator primordial que excedeu um acréscimo 

significativo na ocupação territorial, o cultivo de algodão. Se mostrando um grão que tem o cultivo 

favorecido pelas condições climáticas do semiárido nordestino, essa plantação maximizou a 

implementação da pecuária na cultura do povo. Contudo, apesar da disponibilidade climática que 

se coagia com a criação bovina, o algodão potencializou a pecuária nordestina, já que, 

suplementava a criação do gado, pois os grãos tornavam-se alimento para os bovinos. Com isso, a 

pecuária viabilizou mais ainda o processo de povoamento. Como cita Andrade (1975), a lavoura de 

algodão ocupou lugar das pastagens para o gado. No entanto, antes de trazer prejuízos à pecuária, 

trouxe benefícios, pois o algodoeiro proporcionava alimentação suplementar. O gado alimentava-

se das sementes, já que o inicio só a pluma era comercializada, e feita a colheita, o gado era solto 

no algodoal, onde comia do algodoeiro. 

Portanto, a cultura do sertão nordestino contou com a pecuária como pilar primordial. 

Caracterizando assim, um povo religioso, pecuarista visando daí seu auto sustento e a visão 

mercadológica das criações e produtos resultantes. População sesmeira e que implantou suas 

atividades características no sertão nordestino, aglutinados pela viabilidade climática. Contudo, a 

morada sertaneja retratava grandes edificações com plantações aos arredores para cultivo e criação 

bovina e tornou-se as edificações características da região. 

 

Formou-se, assim, no sertão – Nordeste semiárido – uma sociedade pecuarista, 
dominada por grandes latifúndios cujos detentores quase sempre viviam em Olinda 
ou Salvador, delegando a administradores da propriedade a empregados, e nas 
quais havia sítios que eram aforados a pequenos criadores que implantavam 
currais. Era uma economia inteiramente voltada para um mercado distante, situado 
no litoral; para onde a mercadoria se autotransportava, em boiadas conduzidas por 
vaqueiros e tangerinos, por centenas de léguas (ANDRADE, 1995, p. 47). 

  

No decorrer do século XVII, o sertão norte-rio-grandense estava pontilhado de currais de 

gado, que tomaram o que antes era espaço dos índios57. Em muitos dos pátios de fazenda, 

formaram-se praças entrais de cidades sertanejas. Quase todas as sedes municipais, no interior do 

território potiguar, foram antigas fazendas de gado58. No entanto, a construção dessas edificações 

permaneceu em ápice durante o século XIX, na qual serviam para criação bovina e algumas 

possuíam engenhos de produtos destinado ao consumo e para aquecer o mercado do Seridó. Com 

isso as primeiras casas no Seridó, já apresentavam uma arquitetura característica, edificações 

holísticas sem requisitos arquitetônicos e estruturais visto que;   

 

Como todos os primitivos, o sertanejo não tem o senso decorativo nem ama 
sensorialmente a natureza. Seu encanto é pelo trabalho por suas mãos. Nisto reside 
seu manso orgulho de vencedor da terra. Só deparamos realizado um sertanejo 

                                                             
57 LOPES, F. M. Índios, colonos e missionários na colonização da Capitania do Rio Grande do Norte. Mossoró, 
Natal: Fundação Vingt-um Rosado, Instituo Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 2003. 
58 CASCUDO, Luís da Câmara. Op cit. p. 52-53. 
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extasiado ante a natureza quando esta significa para ele a roçaria vigente, a vazante 
florida, o milharal pendoado, o algodoal cheio de capulhos. A noção da beleza para 
ele é a utilidade, o rendimento imediato, pronto e apto a transformar-se em função 
(CASCUDO, 1934, p.29). 

 

Com isso, devido o desprezo de elementos construtivos e a formação de uma identidade 

arquitetura as edificações eram feitas à mão e os responsáveis só atenuavam ao conforto térmico 

e utilizavam de métodos rudimentares como colocar a fachada da casa de frente à nascente. 

Portanto, a evolução arquitetônica da casa de taipa para alvenaria foi lenta. Inicialmente passaram 

a construir de tijolos apenas, as frentes das moradas, permanecendo de taipa o restante da 

construção. Mas, por fim, prevaleceu a casa de alvenaria, que permitia edificações mais amplas, 

com cumeeiras mais altas, que favoreceu o aparecimento dos sótãos, etc (MEDEIROS, 1983). 

   

3. PAU DOS FERROS 

 

A cidade de Pau dos Ferros está situada no Rio Grande do Norte, localizada a 392 

quilômetros da capital Natal, na mesorregião do Oeste Potiguar. De acordo com o IBGE, 2015 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a área total do município é de 259,96 quilômetros 

quadrados, com população estimada em 29.954 habitantes. Atualmente a cidade representa 

expressões de sua sociedade, visto que os conceitos de caracterização acerca de uma devida 

região são maleáveis com o tempo, devido à variação do padrão da sociedade ao longo do tempo. 

Nessa perspectiva temporal, na análise da cidade de Pau dos Ferros-RN, ressalta-se a sua 

origem histórica, na qual é percebida que até o começo do século XVII o município consistia apenas 

de uma vasta área ainda inexplorada. Essa região foi caminho de trilha feita por vaqueiros e 

viajantes, os quais buscavam acesso à província do Ceará, seguindo o curso do rio Apodi, local 

onde existiam inúmeras árvores utilizadas pelos viajantes para alívio do calor e como ponto de 

atividade comercial, como vender e marcar gados. Estas árvores foram responsáveis pela 

denominação do nome da cidade de Pau dos Ferros, visto que os troncos das mesmas eram 

marcados com ferro em brasa para identificar as fazendas, a fim de torná-las conhecidas. A partir 

desses contextos históricos, focados na observação e na evolução da região, tem-se que durante 

o século XVII o pequeno povoado continuava a se desenvolver nos âmbitos mercantis, de pecuária 

e agricultura. Contudo, devido ao aumento das atividades produtivas na cidade, o espaço rural foi 

e continua sendo substituído pelo urbano, gerando consequentemente uma expansão urbana e 

aumento da demanda habitacional, devido à concentração populacional.  

Diante dessa percepção, focando o estudo no âmbito atual, percebemos que a cidade em 

questão obteve progresso ao passar dos anos e conta hoje, com uma grande remessa de prestação 

de serviços e comércio, agregando e servindo de polo para mais 16 cidades circunvizinhas, 

totalizando uma população de 116.160 habitantes englobados na região. Seguindo nessa linha, é 

importante destacar ainda que Pau dos Ferros conte com uma importante tradição cultural e social, 

caracterizada pelos tradicionais eventos que ocorrem na região, como a conhecida Feira 

Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar - FINECAP. Por 

outro lado, é de suma importância destacar que fazendo uma observação na cidade é possível 

perceber problemas relevantes de ordem social, como crescimento e habitação desordenados, a 

falta de infraestrutura, segregação e baixo índice de recursos hídricos.  
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Nesse sentido, é perceptível que esses fatores são diretamente influenciáveis no bem estar 

e conforto, consequentemente no desenvolvimento da sociedade, nos mais variados âmbitos, desde 

o social ao educacional, visto que a busca pela educação é um dos fatores mais influenciáveis no 

aumento populacional, levando-se em conta que a cidade possui várias universidades, públicas e 

privadas, assim como escolas do ensino básico e médio, propiciando a migração de pessoas de 

várias regiões para Pau dos Ferros, formando um aglomerado populacional. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para desenvolvimento deste trabalho, foram aprofundados estudos sobre o processo de 

povoamento do interior do Rio Grande do Norte com base em CASCUDO (1984), no intuito de 

compreensão da vida sertaneja. As fontes secundárias foram coletadas por meio de jornadas de 

campo na obtenção de material necessário com vistas ao alcance dos principais resultados. Após 

a sistematização de todo esse material e a análise presencial das edificações, foi identificada uma 

identidade arquitetônica das moradas sertanejas presentes no município com suas características 

tipológicas ocasionadas pela relação cultural da economia pecuária, que resultam em uma tipologia 

característica sertaneja.  

 

5. A ARQUITETURA EM PAU DOS FERROS 

 

Atualmente, com o avanço tecnológico o cenário civil se apresenta em contínua modificação 

resultando em uma busca por uma edificação cada vez mais eficaz termicamente e 

economicamente, diferentemente de séculos atrás, no qual as edificações eram erguidas burlando 

metodologias construtivas confiáveis sem estudos primários. Com isso, a modernidade tende a 

dissipar e exterminar cada vez mais os processos construtivos vernacular e os patrimônios que 

perduram na atualidade. Portanto, Pau dos Ferros apresenta uma arquitetura características atual 

com edificações de pequeno porte modernas com alvenaria e telhas cerâmicas.  

Contudo, o distrito conta com edificações que atualmente resguardam vestígios 

arquitetônicos advindos da influência sertaneja resultante dos processos metodológicos 

construtivos utilizados pelos primeiros moradores da região, resultando na resistência da cultura e 

da arquitetura local primitiva, agregando assim, valores culturais, arquitetônicos e da identidade do 

seu povo. A atividade pecuária no início do povoamento do sertão nordestino foi um fator primordial 

para escolha de uma tipologia construtiva que apresentava edificações com um número elevado de 

janelas, a inserção de alpendres e um pé direito com altura elevada era um método de amenizar a 

temperatura interna, aumentando a ventilação consequentemente tende a aumentar o conforto 

térmico da morada. Outro fator apresentado é a centralização dos cômodos familiares e enfatizar o 

alpendre como local de recepção de visitas e priorizando a privacidade familiar, conforme mostra 

as (figuras 01 e 02):  

 

  



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

587 

Figuras 01 e 02 - Edificações com apelderes. 

  
Fonte: Arquivo dos autores, (2016). 
 
Figuras 03 e 04 – Edificações com pé direito elevado 

  

Fonte: Arquivo dos autores, (2016). 

 

Figuras 05 e 06 – Edificações com fachadas contendo uma quantidade significante de janelas com dimensões 
elevadas 
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Fonte: Arquivo dos autores, (2016). 

 

Diante a análise das imagens, percebe-se que as edificações apresentam aspectos 

arquitetônicos advindos da cultura sertaneja e adentram na morfologia construtiva ainda presente 

no município. É nitido a presença de: a presença de alpenderes em algumas edificações, que é uma 

morfologia que esteve presente nas primeiras edificações da região, que representava o cômodo 

para recepção de visitas, implicando na interiorização dos comodos, priorizando a privaicidade 

familiar (figuras 01 e 02). O pé direito com uma altura elevada, principalmente das construções 

mais antigas, implicando em outro processo construtivo visando a diminuição da temperatura 

interna, consequentemente aumentando o comforto ambiental dos moradores, (figuras 03 e 04) e 

um número elevado de janelas de grande dimensão, resultando em uma visão ampla do exterior 

das casas, em uma ventilação e iluminação natural alavancada e a termperatura interna diminuida,  

(figuras 05 e 06);  Portanto, observa-se que a arquitetura pauferrense herda aspectos construtivos 

que foram implementados em suas primeiras edificações e ainda perduram nos processos 

construtivos atuais e ainda integram a arquitetura que agrega a cultura e história do seu povo, 

tornando-se patrimonios materiais de Pau dos Ferros. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante o atual quadro que se encontra as edificações, é nítida a utilização de aspectos 

construtivos advindos da influência cultural sertaneja na arquitetura do município de Pau dos Ferros. 

As edificações constituem uma identidade arquitetônica que induz a centralização dos ambientes 

internos e a preservação de um conforto térmico com omissão de detalhes decorativos. Com efeito, 

torna-se necessário um estudo inteligente e a inserção de políticas públicas para aglutinação dos 

processos metodológicos construtivos modernos com os arcaicos que decodificam a origem do 

povo do sertão resguardando o valor histórico e cultural das edificações. 
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Resumo: Nesse trabalho, objetivamos analisar as representações identitárias do sertão, em narrativas orais 
sobre os engenhos de cana de açúcar, no Alto Oeste Potiguar, considerando as relações entre memória, 
histórias de vida, contexto sócio-cultural. Pretendemos, ainda, estabelecer relações entre a identidade 
individual dos sujeitos e a identidade cultural do sertão, compreendendo a narrativização dos sujeitos como 
modo de representação identitária de seu grupo. Partimos do entendimento de que a cultura dos engenhos 
teve grande impacto nos modos de vida do povo nordestino e, desse modo, pensar na relação entre essa 
cultura e a identidade sertaneja se faz importante, na medida em que os engenhos estão em declínio e com 
eles, declina também parte importante da memória e da identidade cultural do sertão. Para essa análise, 
selecionamos duas narrativas de velhos com mais de 70 anos que vivenciaram e participaram ativamente da 
cultura dos engenhos, bem como de alguns membros de suas famílias que participaram das entrevistas. 
Essas narrativas foram coletadas no ano de 2014 e fazem parte do banco de dados da Pesquisa 
Representações identitárias em memórias do sertão: um estudo sobre a narrativização dos sujeitos no 
interior dos engenhos. Acreditamos, ainda, que com esse trabalho poderemos contribuir com a valorização e 
preservação da história e da cultura do sertão, através do registro de história dos engenhos, para a 
continuidade histórica e identitária da região. Para tanto, nos respaldamos nos estudos sobre a memória: 
Éclea Bosi (1994), Halbwacks (2006), entre outros, sobre identidade Pollak (1992), Hall (2008), Silva (2008), 
e sobre História Oral, Portelli (1997). 
Palavras-chave: Representação Identitária; Narrativas; Engenhos; Memória;  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Na atualidade, trabalhos que se voltam aos estudos da memória e das identidades culturais 

têm sido bastante recorrentes e, de certo modo, se tornaram uma área de estudos em destaque 

nas ciências humanas. Isso decorre, em grande parte, das mudanças que vêm ocorrendo nas 

culturas e nos modos de vida do sujeito moderno. As rupturas com a tradição e a criação de novas 

formas de interação humana transforma as culturas e as torna cada vez mais híbridas, conforme 

aponta Sarlo (2004). Desse modo, ao tentar reconstruir as identidades culturais arraigadas na 

tradição, muitos agentes culturais tentam encontrar saídas para a crise identitária que vive a 

sociedade em que se encontram. Os estudos sobre a identidade e das memórias históricas tornam-

se, portanto, uma porta de entrada para a compreensão do sujeito na sociedade global. 

Conforme aponta Hall (1997, p. 03) “a cultura global necessita da “diferença” para prosperar. 

[...] É, portanto, mais provável que produza “simultaneamente” novas identificações (Hall, ibid.) 

“globais” e novas identificações locais do que uma cultura global uniforme e homogênea.” 

Entendemos, assim, que os estudos voltados para a compreensão das identidades culturais na 

atualidade são imprescindíveis já que, com a criação de identidades novas, a nível global e local, 

há uma necessidade de entendimento dessas identidades, ainda pouco compreendidas. 

Partindo desse entendimento, objetivamos analisar as representações identitárias do 

sertão/sertanejo, em narrativas orais sobre os engenhos de cana de açúcar, no Alto Oeste Potiguar, 

mailto:edcarvalhoj@yahoo.com.br
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considerando as relações entre memória, histórias de vida, contexto sócio-cultural. De forma 

específica, pretendemos: (i) Identificar, descrever e analisar as marcas culturais atribuídas ao 

sertanejo e/ou ao sertão, em narrativas sobre os engenhos; (ii) Estabelecer relações entre a 

identidade individual dos sujeitos e a identidade cultural do sertão, compreendendo a narrativização 

dos sujeitos como modo de representação identitária de seu grupo; e, (iii) Contribuir para a 

valorização e preservação da memória e da identidade do sertão nordestino, especificamente, no 

que concerne a história dos engenhos nessa região, tendo em vista, as mudanças que tem ocorrido 

e as transformações ocasionadas pelas mudanças histórico-culturais advindas dos novos modos 

de organização sociocultural da atualidade. 

Desse modo, em nosso trabalho, observaremos um diálogo entre identidades arraigadas na 

tradição que são (re)elaboradas pelas memórias. Essas identidades, mesmo enraizadas no 

passado, são (re)lembradas e reconstruídas hoje, agora, pelos sujeitos com experiências e 

vivencias, de algum modo, influenciadas pela globalização.   

Para se compreender as chamadas identidades líquidas (BAUMAN, 2005), é preciso que 

compreendamos, primeiro, as mudanças identitárias que ocorreram nas tradições, nas culturas 

folclóricas. Por outro lado, é preciso ainda, que observemos que, mesmo nos contextos da 

globalização, muitas identidades culturais arraigadas na tradição, sobrevivem, mesmo que com 

mudanças ocasionadas por esses contextos. Precisamos entender, nesse viés, que nenhuma 

cultura e nenhuma identidade subsiste sozinha. As culturas dialogam constantemente.  

    

2. MEMÓRIAS DO SERTÃO, ENTRE A CULTURA E A VIDA 

  

2.1 Os inícios das andanças: o encontro entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa 

 

Desculpe se eu não respondi nada direito por que gente velho não se lembra muito 

das coisa. (D. Chiquinha) 

   

Ao trazer em seu escopo as vozes das pessoas simples, dos velhos, dos pobres, dos negros, 

enfim, das chamadas “minorias”, a História Oral põe em cena as histórias por trás da História e, 

desse modo, “ela tira do esquecimento aquilo que a História Oficial sepultou”. (TREBITSCH, 1994, 

p. 23, apud MENESES, 2005, p.25). Esses deslocamentos da História possibilitaram aos homens e 

mulheres de comunidades rurais (re)construírem os fatos históricos através de suas memórias, de 

suas vivências e das lembranças de sua comunidade. 

Em busca dessas histórias, e, particularmente, em busca das memórias individuais de cada 

homem e mulher que participou e/ou se tornou guardião das memórias dos engenhos no interior do 

Rio Grande do Norte, realizamos a pesquisa Representações identitárias em memórias do 

sertão: um estudo sobre a narrativização dos sujeitos no interior dos engenhos59 em que 

encontramos muitos velhos e jovens que foram meninos e meninas de engenhos, que foram 

mestres, que foram caldeireiros, que foram donos, enfim, que têm em suas memórias e em suas 

vidas, as marcas do trabalho árduo nos engenhos.  

                                                             
59 Essa pesquisa foi realizada em parceria com o Programa de extensão Raízes da Cultura Sertaneja 
(PROCULT), que coordenamos junto ao Museu da Cultura Sertaneja (MCS) do CAMEAM/UERN, nos 
semestres 2013.2, 2014.1 e 2014.2. No decorrer desse programa, visitamos muitas comunidades rurais do 
Território do Alto Oeste Potiguar (em torno de 10 cidades e 21 comunidades rurais) e, dessas visitas, que 
eram realizadas, geralmente, aos sábados, pela equipe da Pesquisa e do Programa. 
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A nossa busca pelas identidades culturais do sertão, na verdade, foi uma busca pelas muitas 

vozes caladas ao longo dos anos. Essas identidades estão bem próximas, logo ali, nos arredores 

dos 15 engenhos que catalogamos e visitamos. Ou, muito mais perto, elas estão nas lembranças 

da infância que encontramos nas histórias de nossos pais, avôs, tios, vizinhos e outros nordestinos 

que, de uma forma ou de outra, têm nas moagens uma herança cultural de seu povo.  

Essas lembranças precisavam ser registradas, observadas, analisadas, já que, sem esse 

trabalho de registro e análise, elas continuariam apenas como elemento de uma história ou de 

muitas histórias não contadas, de uma cultura que é viva na oralidade, mas, ainda, proscrita da 

escrita e dos estudos. E, nesse viés, as histórias ficam apenas à mercê da História.  

Em nossa pesquisa, propomos analisar narrativas de sujeitos com mais de 70 anos e outros 

mais jovens que ainda têm vivência com os engenhos. Porém, em nosso mapeamento, e em nossas 

visitas, encontramos um quadro de famílias inteiras que vivenciaram, cada um de seu jeito, as 

influências da cultura canavieira. Assim, entrevistamos em torno de 20 sujeitos, entre jovens e 

velhos, mas, para efeito de análise, nesse trabalho, selecionamos apenas dois colaboradores: Dona 

Chiquinha e Seu Raimundo Bento.  

As entrevistas foram realizadas nas casas ou nos engenhos em que os colaboradores 

vivenciaram as histórias narradas. Em suas casas ou nos engenhos em que trabalharam, os idosos 

e os jovens conseguem (re)lembrar em cada espaço, as experiências ali vividas. Conforme 

Halbwachs (2005, p.157) “Nosso ambiente material traz ao mesmo tempo a nossa marca e a dos 

outros”. Esses outros não são estranhos ou outros abstratos, são os outros que nos rodeiam 

cotidianamente. Em nossa casa, recordamos da nossa vida, mas lembramos dos irmãos, dos 

amigos de infância, dos vizinhos que ali estiveram. Desse modo, ao escolhermos esses ambientes, 

encontramos neles, não apenas o passado, o objeto deteriorado, mas as marcas da vida, as marcas 

da memória de quem lá viveu ou trabalhou. 

Em nossas andanças, encontramos homens e mulheres que encontraram na contação das 

histórias uma forma de afirmação de sua identidade. Dentre esses homens e mulheres está Dona 

Chiquinha, uma senhora de 76 anos de idade que nasceu e se criou no município de São Miguel/RN 

e desde a infância trabalhou nas moagens de seu pai e, depois, de seu marido.  

Esse encontro aconteceu no dia 26 de abril de 2014. Era um sábado. Manhã cedo. 

Encontramos d. Chiquinha em sua casa no sítio Pau Branco, município de São Miguel. Com um 

sorriso contagiante, fomos recebidos em sua casa e, depois, partimos rumo ao engenho, onde 

realizamos a entrevista. O engenho ficava no mesmo sítio e já estava desativado. Contudo, o 

espaço foi de suma importância para a (re)construção das memórias, como veremos adiante.  

Em nosso percurso, nos encontramos, ainda com seu Raimundo Bento, de 85 anos, Dona 

Antonia, de 82 e Ademar, de 62 anos, pai, mãe e filho, respectivamente. Também em um sábado, 

após uma noite chuvosa, nossa equipe partiu em busca das histórias dos filhos do sertão, dos 

sertanejos que trazem em suas memórias, as lembranças de um passado que traz as marcas de 

um povo que trabalhou, incansavelmente, na busca de condições dignas de sobrevivência. 

Esses velhos e jovens são sertanejos que, entre as décadas de 20 e 90, atuaram, 

anualmente, nas moagens.  As lembranças que vieram à tona quando os fomos entrevistar são 

mais do que resquícios do passado, que aparecem em forma de nostalgia, em forma de olhos 

marejados. Essas lembranças são a própria identidade desses sujeitos, são o elo entre o que eles 

foram, suas raízes, e o que são hoje. Eis, logo a seguir, as histórias de vida de sertanejos que são 

representativas das memórias e da identidade cultural de nossa região. 
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Vamos às lembranças de Dona Chiquinha e de Seu Raimundo Bento. 

 

2.2 Histórias que se cruzam, entre o passado e o presente: identidades sertanejas nos 

engenhos da memória 

 

Ouvir, eis a função primeira do pesquisador oral (PORTELLI, 1997). Ouvir, não apenas o 

que gostaria ou o que tenha planejado em seus roteiros de entrevista. Calar. Sentar para uma “boa 

conversa”, escutar o outro, não apenas como exercício de perceber uma “alteridade”, mas como um 

bom ouvinte, que ouve e fala apenas quando necessário. E, pode até ser que tenhamos o roteiro 

do início, mas a prosa só se torna boa, se deixarmos que entre em nossos ouvidos o que os 

informantes desejam narrar. Apesar dos objetivos traçados e da, muitas vezes, angustiante 

necessidade de “encurtar” o tempo da conversa, já que são muitos os afazeres da academia, é 

preciso que deixemos que o outro, aquele a quem denominamos colaboradores, informantes, etc. 

conte, conforme o fluxo da memória, as narrativas e os acontecimentos de sua história, da história 

de sua comunidade, de seu povo.  Como afirma Queiroz (1991, p. 7) “Embora o pesquisador sub -

repticamente dirija o colóquio, quem decide o que vai relatar é o narrador, diante do qual o 

pesquisador deve se considerar tanto quanto possível silencioso.”  

Das muitas histórias que escutamos, em sua grande maioria, sobre o trabalho nos engenhos, 

observamos a (re)construção de identidades arraigadas na família, nas memórias que remontam 

aos tempos do pais, dos avós, enfim. Dona Chiquinha inicia a narrativa contando como encontrou 

seu esposo e casou. Contudo, sua história já traz a relação direta com seu pai e com o trabalho nos 

engenhos. 

 

Fala 01 
[...] nasci, como diz a casa de papai era aqui encostadinha a esse engenho daquele 
lado ali porque derrubaram né ai só ficou os tijolo mesmo, nasci ali no dia 09 de 
julho de 37. (D. Chiquinha) 
 
Fala 02 
[...] fomo morar em Tabuleiro Grande pra lá de Pau dos Ferros ainda em 42 era o 
tempo de uma seca meia grande nera papai foi trabalhar no engenho do irmão dele 
tio chico Raimundo o pai de zé Raimundo lá de pau dos ferros [...]  (D. Chiquinha) 

 

Ao iniciar sua história, D. Chiquinha já traz elementos de uma identidade pautada nas 

relações de trabalho em engenhos. Na fala 01, observamos que, para iniciar a sua história no interior 

dos engenhos, ela lembra, em primeiro lugar, da casa onde nascera, da casa de seu pai. Mesmo 

que hoje seja “só tijolos”, ao apontar para lá e retomar esse espaço, ela dá fluxo à sua memória e 

nos mostra que sua identidade é fincada naquele chão, naquela terra em que estava a casa de seu 

pai e o engenho de seu marido. Aqui, observamos a importância dos lugares da memória, como 

afirma Pollak (1992, p.2-3) “existem lugares da memória, lugares particularmente ligados a uma 

lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal, mas também pode não ter apoio no tempo 

cronológico.” O engenho é mais do que um lugar que está em decadência, é o lugar das memórias, 

é o lugar onde surgem as lembranças do pai, da infância, das festas do período de moagens. 

Já na fala 02, ela retoma um dilema do sertanejo que vive imigrando por causa da seca. As 

moagens e o funcionamento dos engenhos dependiam, inteiramente, das chuvas sobre a terra. Sem 

a chuva, a cana não nascia e nem crescia e, desse modo, em tempos de seca, os engenhos não 
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funcionavam ou, se o faziam, era de modo bem tímido, sem que os donos ou arrendatários tivessem 

qualquer lucro com as moagens. Nesse sentido, quando d. Chiquinha traça a saga de seu pai para 

trabalhar em engenhos de outras regiões, (re)constrói uma identidade de um sertanejo imigrante, 

incansável, que vive em busca de sobrevivência numa terra seca, maltratada pela seca.  

Em um trabalho sobre a identidade nordestina na mídia, Baracuhy (2010, p. 172) observa 

que “o Nordeste brasileiro é representado através de vários símbolos culturais que compõem sua 

identidade, tais como: o cacto, que representa o Sertão (muitas vezes utilizado como símbolo da 

seca, pobreza nordestinas); a cachaça e a tapioca (símbolos gastronômicos); o chapéu de couro, 

dentre outros.” Em outras palavras, o nordeste, quase sempre tem uma identidade homogeneizada 

por símbolos que, muitas vezes, são apenas uma parte da tradição. A mídia, ao construir a imagem 

do nordeste e para tentar vende-lo como uma região de cultura diferente, “exótica”, retoma esses 

símbolos, mas o faz, silenciando os sentidos negativos, como é o caso da seca.  De um modo geral, 

essa identidade é construída em oposição aos sulistas, às regiões mais consideradas mais “ricas”. 

A imagem do nordeste é, ainda, muito ligada à seca e à miséria. 

O elemento da seca é retomado como parte da decadência dos engenhos na região em 

muitas narrativas que registramos. Contudo, nem sempre ela aparece com esses significados. Além 

de Dona Chiquinha que menciona a seca de 42, como um momento de grandes aflições para o 

sertanejo que precisava da chuva para fazer as moagens, seu Raimundo Bento nos mostra que, 

mesmo em ano de seca, fez uma moagem, a última. Vejamos:  

 

Fala 03 
A moagem foi a última moagem que a gente foi feita por aqui foi... foi até num ano 
que foi uma seca. (Seu Raimundo Bento) 

 

É interessante observarmos nesse momento que a seca aparece como parte da vida do 

sertanejo, mesmo que de uma forma que não seja para justificar a escassez e a falta de água. Na 

fala de seu Raimundo Bento, percebemos que a moagem foi realizada num ano de seca, o que nos 

mostra que essa referência serve para o sertanejo como demarcador de sua vida. Em outras 

palavras, a seca é parte constitutiva da identidade do sertanejo, demarcando suas ações, seu tempo 

de trabalho, suas formas de trabalho e sua relação com a terra. Quase sempre, nas muitas 

narrativas que coletamos, a seca aparece como esse elemento que faz parte das memórias do 

sertão, memórias que incorrem na construção de identidade de imigrante, como é o caso de D. 

Chiquinha ou, por outro lado, numa identidade de força e coragem, do sertanejo que faz moagem, 

mesmo que o tempo esteja adverso. 

Trazemos, assim, as palavras de Hall quando diz que “o significado surge, não das coisas 

em si — a “realidade” — mas a partir dos jogos da linguagem e dos sistemas de classificação nos 

quais as coisas são inseridas. O que consideramos fatos naturais são, portanto, também fenômenos 

discursivos. (HALL, 1997, p. 08). Ao referir-se às identidades como construções discursivas, Hall 

nos leva a pensar na forma como algumas identidades são forjadas ou inventadas. O sertanejo 

nordestino é, quase sempre, descrito ou visto como um sujeito que vive sofrendo por causa das 

grandes secas. A seca é a imagem mais vendida do nordeste e, de forma geral, numa perspectiva 

negativa.  

Nas falas acimas, vemos sertanejos que colocam na seca um significado bem divergente do 

apresentado acima. A seca não impediu a moagem e, do mesmo modo, não impediu que o pai de 

dona Chiquinha procurasse, em sua própria região, outros lugares onde fosse possível trabalhar 
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nos engenhos. Aqui, a seca serve para refletir identidades de sertanejos fincada em sua terra e na 

relação com o trabalho nos engenhos.  

Aqui, é interessante discutirmos os conceitos de autodefinição e identidade atribuída, trazidos por 
Munanga (1995, p. 66 apud. VIEIRA, 2010, p.20). Nas palavras desse autor, 

 
A definição de si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribuída) têm 
funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do território contra 
os inimigos externos, as manipulações ideológicas por interesses econômicos, 
políticos, psicológicos, etc. 

Para Munanga, a identidade que cada sujeito/comunidade constrói de si (o que ele chama 
de autodefinição) e a identidade que outros sujeitos/comunidades lhes atribuem (identidade 
atribuída) surgem como modos de confronto direto na proteção dos limites de um e de outro. Assim, 
a identidade que o sertanejo (re)constrói de si em referência a seca é diferente daquela propagada 
pelas mídias, já que, mesmo com muitos anos de secas, as moagens ainda aconteciam e a seca 
não o transformavam em um pobre coitado em busca do sul/sudeste, como ainda é recorrente na 
identidade atribuída. 

Nos engenhos, todos se envolviam em algum tipo de trabalho. Contudo, observamos que as 

funções desempenhadas por homens, mulheres e até crianças, eram diferenciadas, conforme cada 

um “podia”. Por se tratar de trabalho muito pesado, como apontam os colaboradores, era preciso 

que todos ajudassem, mas de acordo com o que podiam e, desse modo as tarefas eram divididas. 

Nesse contexto, a relação entre trabalho e diversão eram constantes, de modo especial para as 

crianças que, ao mesmo tempo em que trabalhavam, o faziam se divertindo, ao final do dia, com os 

bagaços da cana. Vejamos: 

 

Fala 04 
Ai pensa que não quando era no tempo das moagens dele lá eu, uma irmã minha e 
os meninos, Noé, José eram mais pequenos vai tudim, vai tudim   ninguém vai pagar 
o bagaceiro não, os meninos e quem vão tirar os bagaços, e nós que tirava os 
bagaços e espalhava todim na bagaceira e quando era de manhãzinha outro tava 
seco ele juntava tudim, carregue os bagaço pra perto da fornalha, e nós carregava 
todim no ombro butava lá perto da fornalha, nois trabalhemos pra danado. (D. 
Chiquinha) 
 
Fala 05 
Pra gente, pras crianças, pros menores não queimar ele segurava a cana e os 
outros vinham tirando [inaudível], com mais experiência, ajudava. (Celina) 

 

Nas descrições das falas percebemos o encantamento da memória vivida por meio da 

lembrança daquelas situações. As atividades das crianças parecem lúdicas, apesar de se tratarem 

de trabalhos braçais. Era o encantamento da região, ir ao engenho, desfrutar do ambiente quente 

por suas fornalhas e pelo aconchego de tanta gente em prol do mesmo serviço, fazer a moagem. 

Na fala 04, D. Chiquinha lembra que todos eram convocados para o trabalho, independentes das 

idades todos estavam dispostos a ajudar. Nem que fosse para a retirada do bagaço da cana, 

“limpando” assim o espaço, a garotada ajudava e se divertia ao mesmo tempo nos engenhos. 

A identificação com o trabalho e com a cultura da região era realizada durante a moagem, 

fosse ao atribuir atividades para os pequenos, permitir que eles acompanhassem todo o processo 

da moagem e/ou pela garantia da diversão e do “pagamento”, ao comerem um pouco da gamela, 

das frutas cristalizadas com o mel da rapadura ou poder comer das refeições feitas para os 

trabalhadores. Tudo isso era motivo para que as crianças se identificassem com o ambiente, tanto 
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que os senhores e senhoras que trabalharam em engenhos que entrevistamos, na maioria das 

vezes, começaram assim, como crianças que ajudavam a recolher o bagaço, ou meninos que 

brincavam nas extremidades dos engenhos, ou filhos/filhas de trabalhadores daquele ambiente 

canavieiro. É uma cultura passada de pai para filho, são identidades construídas a partir do espaço 

que esses sujeitos pertencem e vivem.   

São por meio dessas memórias que percebemos a relação do trabalho e também da família 

no ambiente do engenho, estabelecendo relações entre a identidade individual dos sujeitos e a 

identidade cultural do sertão, nos fazendo compreender a narrativização dos colaboradores como 

modo de representação identitária de seu grupo, especificando o seu território e a sua cultura. 

Lembrando-se do seu trabalho e das dificuldades enfrentadas durante toda a vida, indo muito além 

do que a história relativa a um ano e uma moagem específica. 

Montenegro (2007) já nos alerta para a importância do estudo das memórias de 

determinados grupos e/ou sujeitos, como modo de compreensão da realidade social. Para esse 

autor, o estudo das memórias individuais e/ou de determinados grupos, “atuam na determinação da 

compreensão do passado, presente e futuro” (MONTENEGRO, 2007, p. 15). E, nessa mesma linha 

de raciocínio, Hall (1997, p. 9), propõe que “devemos pensar as identidades sociais como 

construídas no interior da representação, através da cultura, não fora delas”.   

Nesses registros, observamos que a identidade da mulher sertaneja vem à tona. Apesar de 

as mulheres, quase sempre, mencionarem que seu trabalho no engenho se restringia a fazer as 

refeições, levar para os engenhos e puxar alfenins, Dona Chiquinha, mostra que ia além disso. 

Vejamos: 

 

Fala 08 
ai depois nós vinhemos, comecemos a pegar trazer tijolo, cimento, ai Denor 
impeleitou, acho que naquele tempo saiu quase por 200 e pouco num foi [inaudível], 
foi 200 reais parece. (Dona Chiquinha) 
 
Fala 09 
Eu vinha pra cá de manhazinha, bota no tacho Chiquinha, bota  ai um  melzinho no 
tacho, eu butava, ai ele o tacho tá bom de mexer, pois  demora ai que eu já vou 
mexer, eu ajudava muito a ele aqui, eu  fazia o comer pros trabalhador 
[alegria/emoção], mas nessas moagens dos outros eu não fazia não só, agora 
quando foi para levantar aqui mesmo eu dei uma trabalhada aprumada, porque era 
três vezes no dia que eu vinha aqui, deixar a merenda,  a meidia vinha deixar o 
almoço de tardezinha (D. Chiquinha) 

 

Às mulheres, como boas companheiras, deviam cuidar de toda a alimentação dos homens 

nos dias de moagens. De um modo geral, somente os homens poderiam trabalhar no serviço 

“pesado” do engenho. Contudo. Na narrativa que constrói sobre si, D. Chiquinha enaltece sua força 

de trabalho junto ao pai e ao marido. Além de cozinhar e puxar alfenins, observamos nas falas 08 

e 09 que essa mulher trabalhou desde a construção do engenho, trazendo os tijolos, até mexer o 

mel no tacho.  

Entendemos que “exilar a memória no passado é deixar de entendê-la como força viva do 

presente. Sem memória, não há presente humano, nem tampouco futuro. [...] A memória me 

interessa por que estou vivo aqui e agora. (MENESES, 2003, p. 185). Ao relembrar, Dona Chiquinha 

não apenas revive, mas (re)constrói o passado, o transforma, o ressignifica. Ela opta por contar sua 

vida, não apenas como uma mulher de dono de engenho ou filha de dono, mas como uma mulher 
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atuante, uma trabalhadora incansável. Ao reconstruir esses fatos, ela se emociona e, com isso, nos 

faz ver que o seu presente, em sua velhice, a memória atua como elo entre o seu passado e o seu 

presente, como uma teia que liga toda a sua vida. O engenho pode estar caindo, mas os seus dias 

de fogo aceso jamais se apagarão.  

Em consonância e/ou em atendimento aos nossos objetivos, observamos, até aqui, 

identidades de sertanejos e sertanejas que estão em constante relação entre si. As identidades, 

pelo que percebemos foram sendo construídas no interior de um grupo social, ou, no caso, familiar. 

Mesmo em suas especificidades, as identidades femininas (re)construídas até aqui, por exemplo, 

foram sendo moldadas conforme sua posição dentro do grupo. Mesmo que em alguns momentos, 

Dona Chiquinha atue fazendo trabalhos predominantemente masculinos, as atividades de fazer a 

comida e puxar alfenim devem ser realizadas e, portanto, é de sua responsabilidade fazê-las. Em 

nenhuma das narrativas observamos o contrário, isto é, homens fazendo comida ou puxando 

alfenins. 

Com outro olhar, observamos que Dona Chiquinha se emociona ao lembrar de sua história, 

do trabalho que teve nos engenhos e que, em sua narrativa, existe uma forte relação com o seu pai. 

Em muitos momentos, essa senhora retoma a figura do pai, observemos:  

 

Fala 12 
[...] nasci, como diz a casa de papai era aqui encostadinha a esse engenho daquele 
lado ali. (D. Chiquinha) 
 
Fala 13 
Era a festa, papai dizia assim: a festa de vocês pode ir tudim pro engem porque a 
festa ele matava porco, matava criação, vai tudo pra almoçar mais eu, tudo trabalha 
mais eu lá. (D. Chiquinha) 
 
Fala 14 
[...] ontem iterou 43 anos que ele faleceu, papai.  Ele morreu 25 de abril de 71 
trabalhamos, trabalhamos. (D. Chiquinha) 

 

Nas falas acima, observamos que, em muitos momentos, Dona Chiquinha se remete ao pai, 

relembrando, inclusive de sua morte. Mas, mesmo nesse momento, ela enfatiza a identidade do 

sertanejo que trabalha, que, mesmo diante da morte, não pára. Essa relação pode ser o fio condutor 

da identidade dessa sertaneja que não se eximiu do trabalho árduo realizado “apenas por homens”. 

Ela é como uma companheira do pai, que o auxilia e que, mesmo na morte, o eterniza em suas 

lembranças. 

Retomamos, aqui, as palavras de Menezes quando diz: “Sendo o trabalho da memória uma 

evocação do passado, ela tem a capacidade de reter e de guardar o tempo que se foi, salvando-o 

da perda total, porque o ato de lembrar conserva o que se foi e não retornará jamais. E isto se 

constitui como uma garantia de nossa própria identidade” [...] (MENEZES, 2005, p. 34). Ao relembrar 

de seu pai, Dona Chiquinha conserva a sua memória, o eterniza em sua narrativa. Mesmo 

consciente que o passado não volta, no momento em que lembra, essa senhora revive e dá vida 

àqueles que se foram, mas que estarão sempre vivos em sua memória. Ao remeter-se ao pai, ela 

(re)elabora sua identidade e enaltece a identidade de seu grupo familiar.  

Além dessa relação com o pai, vemos nas falas acima descritas, a construção identitária de 

um povo que trabalha, mas, mesmo no cansaço diário das moagens, faz a festa. Nas camadas 

populares, no interior do Nordeste, os tempos de moagens eram regados não apenas pelo trabalho 
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pesado e pela quentura dos engenhos. Durante o período que antecedia a fornalha acesa, havia 

todo um preparo dos engenhos e, do mesmo modo, uma matança de porcos, bois, carneiros para 

a “festa”. Dona Chiquinha, na fala 13, mostra que os tempos das moagens eram tempos de festa, 

em que todos da família e da comunidade se reuniam para trabalhar e comer.  

Um dos elementos muito presentes na cultura sertaneja é a mesa farta. Mesmo na pobreza, 

o nordestino é visto como um homem que tem sempre uma galinha, um porco, uma criação para 

matar e fazer para seus convidados. Em tempos de moagens era isso o que ocorria e o fato de ter 

tamanha fartura era considerado como uma festa, um momento de confraternização entre a 

comunidade e as pessoas que vinham participar ou apenas ver as moagens. Assim como Dona 

Chiquinha, Seu Raimundo Bento também lembra dessa diversão e, mais ainda, da preparação do 

engenho para o início da moagem. 

 

Fala 15 
A gente sempre se preparava com um porco, para aquela época, né!? Guardava 
aquele porco, um ou dois, cada um... eu engordava um e ele outro, porque o porco... 
quinze dias né!? Pra trabalhar... [inaudível] pra essas coisas... Tinha a gordura, era 
mais... né!?... Rendia mais. Depois que acabava aquele porco tinha uma criação, 
tinha uma coisa... a gente fazia a carne. (Seu Raimundo Bento) 
 
Fala 16 
Mas isso tudo tinha higiene, né!?. Quando era pra começar a moagem, ia limpar o 
engenho. Raspar aquelas ma... aquelas coisas tudo. As fôrmas da rapadura eram 
de madeira. Você queria fazer a rapadura maior, você mandava fazer aquela fôrma 
maior. Mas tudo antes de começar a moagem tinha que butar aquilo tudo de molho, 
aquelas...caldeiras. Pra amolecer aquele sujo, que tinha aquela coisa, pagava uma 
pessoa para raspar tudim, deixar tudo limpinho. E ali a rapadura era feita desse jeito. 
Né!? (Seu Raimundo Bento) 

 

Assim como dona Chiquinha, Seu Raimundo Bento traz em sua narrativa as lembranças da 

festa que se tornava o período da moagem. Nas duas narrativas, mesmo que o foco recaia sobre a 

identidade de sertanejos que trabalhavam de sol a sol, aqui, eles relembram dos momentos de 

festa, em que matavam bois, galinhas, criação, etc. para dar de comer aos trabalhadores e ao 

pessoal que vinha, as vezes de longe, para as moagens. Observamos que “a memória individual só 

deve ser vista “como uma construção social, que varia em função do lugar que se ocupa e do ponto 

de vista que se adota” (CUNHA, 2005, 76-77).  

Nesse sentido, as memórias desses sujeitos, mesmo que não pertençam a um mesmo grupo 

familiar, retomam lembranças que fazem parte da identidade cultural do sertão nordestino. As 

moagens ocorriam, geralmente, seguindo-se uma mesma organização. Em todos os lugares e com 

todos os sujeitos entrevistados observamos que acordar ainda madrugada, trabalhar de forma 

exaustiva, receber curiosos e compradores, fazer a matança de bichos para alimentar trabalhadores 

e todos os que aparecessem, faz parte de uma história que a História não contou.  

Na fala 16, Seu Raimundo relembra de todo o cuidado que tinham na preparação do 

engenho para as moagens. Talvez por ser o dono do engenho, esse colaborador reforça a ideia de 

que todo o trabalho era conduzido de uma forma planejada e cuidadosa e que, para funcionar, o 

engenho precisava está nas melhores condições de uso.  

Nas narrativas escutadas, vemos, muito mais do que sabemos sobre as culturas canavieiras 

contadas nos livros de História. Aprendemos que: o menino de engenho tange os bois e brinca na 
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bagaceira, as mulheres e meninas puxam os alfenins, os cambiteiros trazem a cana no lombo dos 

animais, o “pé-de-engenho” bota a cana na engenhoca, os caldeireiros mexem o caldo nos tachos, 

o botador de fogo acende e mantém a fornalha acesa e o Mestre dá o ponto da rapadura.  

Como é costumeiro, o sertanejo (re)cria sua identidade conforme suas práticas cotidianas. 

Diante disso, a cada função exercida no engenho, os homens recebem nomes típicos que 

(re)controem a identidade dos trabalhadores de engenhos da região. O pé-de-engenho, os 

cambiteiros, os caldeireiros são nomes que nem sempre são conhecidos e citados por todos os 

colaboradores, mas, pela maioria deles. No caso de seu Raimundo Bento, por exemplo, ele o 

conhece como Tronqueiro. Vejamos a fala abaixo:  

 

Fala 17 
[...] Agora a moagem era... cortava a cana, carregava em burro. E... a moagem era 
mena (sic!) gente. Pra... pro trabalho. Tinha uma pessoa pra butar no engenho [faz  
o gesto que a pessoa faz para colocar a cana na máquina], chamava-se o 
tronqueiro... da cana. Quem butava a cana no engenho. E aí, aquela garapa descia. 
Lá tinha uma fornalha bem grande. Umas caldeiras de ferro bem grande [abre os 
braços indicando o tamanho das caldeiras], ali ia passando... uma caldeira pra outra. 
Um fogo, muito fogo... uma fornalha com muito fogo. Ia apurando aquela garapa até 
formar o mel. E do mel engrossar pra fazer a rapadura. Né!? A rapadura é... [inclina-
se na cadeira e abre os braços gesticulando] pra terminar de completar a... 
[inaudível]... o mel, engrossar... era num tacho grande, de bronze. Naquele tacho 
tinha uma gamela de madeira, de madeira bem grossa... Mas isso tudo tinha 
higiene, né!? (Seu Raimundo Bento) 
 
Fala 18 
Eu fazia... eu carregava cana. Cortava a cana. Eu só nunca trabalhei nesse negócio 
de de... de butar cana no engenho. Porque era um serviço muito... muito... pra uma 
pessoa muito esperta. Eu num era mole, mas não gostava não. (Seu Raimundo 
Bento) 

 

Para Le gof “a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades de hoje (LE GOF, 1994, p. 476, grifo do autor)”. Ao relembrar de como eram feitas as 

moagens, seu Raimundo Bento o faz através de uma memória pautada na experiência. Sua 

memória reconstrói o passado e, ao mesmo tempo, constrói para o pesquisador uma identidade de 

um sertanejo que não foge à luta, já que, mesmo nunca tendo “Butado a cana no engenho”, ele 

“num era mole” (Fala 18). A memória atua, portanto, na construção da identidade desse e dos 

demais sujeitos entrevistados.  

Um fator interessante nas narrativas é que, apesar de muitos engenhos ainda estarem 

ativos, mas com pouca produção ou terem sido desativados, em sua grande maioria, na década de 

90, o motivo apontado, quase sempre pela decadência não é a seca ou somente ela. Para os 

colaboradores, o declínio decorre pelo fato de as pessoas não terem mais coragem para trabalhar 

e terem a ajuda do governo, como percebemos nas falas abaixo. 

 

Fala 20  
Porque nesse tempo era um pessoal que tudo trabalhava muito. Era gente 
acostumado (sic!). A gente já falava aquelas pessoas, aquelas mulér (sic!) que era 
acostumada a rapar a mandioca [faz gesto com as mãos do movimento de raspar], 
era as que a gente levava, né!? Hoje não tem mais quem saiba nem... rapar uma 
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mandioca. Porque era muito difícil, pegava no amanhecer do dia, de cinco horas... 
muitas vezes ia até as cinco horas da tarde. O dia todinho sentada.” (Seu Raimundo 
Bento) 
 
Fala 21 
Hoje tem muita ajuda do governo. Às vezes alguém diz que não, mas eu vejo que 
tem, né!? Qualquer coisa procura aaa... [ajeita-se na cadeira e continua falando] 
Naquele tempo nem na saúde quase num tinha ajuda.” (Seu Raimundo Bento) 

 

Nas falas acima, observamos nas falas de dois velhos que se situam numa tradição de 

sertanejos que trabalharam muito, que tinham coragem para enfrentar as moagens e farinhadas. 

Aqui, há uma representação identitária do nordestino destemido, do nordestino de coragem, cuja 

bravura estava em enfrentar jornadas de trabalho intensas, do nordestino que não se curvava diante 

do trabalho pesado, do nordestino que acordava na madrugada para acender a fornalha e dar vida 

ao engenho, do nordestino que, mesmo após um dia de trabalho pesado, ainda ia para o “arrasta 

pé” das casas de farinha, do nordestino que, mesmo na velhice ainda trabalharia, caso fosse 

preciso. Há uma identidade construída na relação entre o passado e o presente, entre a tradição e 

a modernidade.   

O sertanejo da tradição é descrito, nas falas acima, como o homem de coragem, o homem 

que era acostumado ao trabalho. Essa é uma identidade de si. Seu Raimundo Bento e Celina 

(re)controem uma identidade de seu povo, através da imagem que têm de si, daqueles que 

participaram, juntamente com eles, das moagens e das farinhadas. Em oposição, constroem uma 

representação identitária de um sertanejo mais “preguiçoso” na atualidade, que vive com a ajuda 

do governo e, por isso, não quer mais trabalhar, não tem mais coragem para plantar a cana e fazer 

a rapadura.  

Entendemos que diálogo com outras identidades nem sempre se dá sob forma harmônica. 

Mesmo que pareça contraditório, a identidade revela, mais do que uma identificação, muitas 

diferenças (cf. SILVA, 2008). Ao (re)construírem uma identidade de sertanejos fortes, corajosos, os 

colaboradores se colocam em oposição ao outro sertanejo, da atualidade, o sertanejo que “não tem 

coragem para trabalhar”. Nesse sentido, a identidade revela muito mais uma diferença de si com o 

outro, um outro que é oposto a si.  

De uma forma geral, nas narrativas dos colaboradores, existe um grande saudosismo 

daquele tempo em que as moagens davam mais vida ao sertão. Vejamos 

 

Fala 24 
Eu sinto é saudades mesmo, e se fosse pra eu fazer eu fazia muita. [Inaudível] e 
[risos]. (Dona Chiquinha) 
 
Fala 25 
Vem saudades véi [risos] porque a gente achava tão bom né, naquela luta da gente 
tudo junto, muito bom. (Dona Chiquinha) 
 
Fala 26 
Da saudades também né, eu passava aqui sai vai embora, mas o que resta da gente 
é isso aqui, o futuro tá escuro e o presente é complicado [risos], as coisas boas 
sempre ficam no passado. (Antonio) 
 
Fala 27 
Quando a gente fica velho tem saudade de quando é novo.” (Seu Raimundo Bento) 
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Se fôssemos analisar, minuciosamente, cada fala de nossos colaboradores, teríamos 

elementos para perceber que, cada sujeito revive os tempos idos, os tempos de moagens. 

Vislumbramos pelas falas até aqui analisadas, as sensações, as emoções, o cansaço. A memória 

tem a capacidade de nos fazer reviver determinados momentos, nos faz sentir os cheiros da gamela 

no tacho, nos faz voltar ao passada e ver os as mulheres puxando os alfenins, o entardecer nos 

engenhos cheios de gente chegando para prosear e comer um pedaço de alfenin, as danadices dos 

meninos correndo pela bagaceira; as borbulhas dos caldeirões fervendo, a quentura do interior dos 

engenhos.  

Bosi afirma que “as lembranças que ouvimos de pessoas idosas têm assento nas pedras da 

cidade presentes em nossos afetos, de uma maneira bem mais entranhada do que podemos 

imaginar. (BOSI, 1994, p. 441)”. Nas palavras saudosas de nossos colaboradores, velhos ou jovens, 

revivemos um sertão cheio de homens e mulheres trabalhando de sol a sol. Revivemos, pelas 

lembranças dos velhos e dos não tão velhos assim, a infância. E, mesmo que sejam lembranças 

deles, elas acabam se tornando um pouco nossa, como se lá estivéramos quando crianças. 

Para concluirmos, trazemos apenas mais duas falas de Dona Chiquinha. Vejamos:  

 

Fala 28 
Desculpe se eu não respondi nada direito por que gente velho não se lembra muito 
das coisa. (Dona Chiquinha) 
 
Fala 29 
Agora vamo esperar vocês vim aqui outra vez pra eu tá viva pra eu contar histórias 
pra vocês de novo. [Risadas] (Dona Chiquinha) 

 

Na fala 28, Dona Chiquinha se coloca como uma “velha que não lembra muito das coisas”. 

Ela tem consciência dos lapsos da memória trazidos pela idade avançada. Mas, na fala 29, ela 

demonstra que tem muito o que contar, tem muitas histórias para nos contar “outra vez”. Essas duas 

falas nos fazem perceber que essa colaboradora, mesmo com a memória fragilizada pelo tempo, 

quer continuar narrando sua história, suas histórias. Ela tem consciência que, na sociedade atual, 

em sua velhice, ela tem a função de lembrar, de trazer para a geração atual, os conhecimentos do 

passado, da tradição.  

Em sua última fala, Dona Chiquinha nos faz refletir sobre a identidade dos sujeitos na velhice. 

Depois de construir uma identidade pautada no trabalho diário, no companheirismo e no cuidado 

com o pai, a mãe e a família, aqui, ela mostra sua identidade atual. Ela se coloca como uma 

representante de sua comunidade, de sua família. Ela tem consciência da brevidade da vida, mas, 

enquanto viva, ela quer continuar contando história, narrando a sua história e preservando a 

identidade cultural de sua região. 

 

3. CONCLUSÃO  

 

Para finalizar, concluímos que: 

Nas histórias sobre os engenhos os sujeitos entrevistados, velhos ou mais jovens, (re)constroem 

identidades individuais, mas sempre em referência ao seu grupo familiar, comunitário. Há um jogo 

dialético entre as identidades do grupo e as identidades pessoais; 
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A representação identitária do sertão, nesse viés, se dá através do elo que se estabelece entre as 

histórias dos sujeitos e sua relação com o ambiente e a cultura sertaneja. Aliás, as próprias histórias 

individuais são representativas da história do povo nordestino que, diariamente, enfrenta o sol, a 

chuva, as secas, os invernos trabalhando e transformando a árdua lida, em “brincadeiras”, “em 

festa”; 

A memória desses sujeitos atua como elemento indispensável na construção da identidade cultural 

do sertão, uma vez que, pelas lembranças, a cultura e a história são (re)elaboradas no presente. 

Além disso, a memória individual se situa no seio da memória coletiva do sertão e, desse modo, 

“[...] não detém do passado senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver na consciência  do 

grupo que a mantém” (HALBWACKS, 2006, p. 102). 

Desse modo, nosso trabalho traz contribuições significativas para os estudos das 

identidades culturais, em especial, em sua relação com a memória e com a tradição. E, de modo 

especifico, contribui para o registro e preservação das histórias em torno de fatos histórico e 

culturais do sertão.  
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Resumo: A preservação da memória urbana é algo de singular importância para um povo, visto que isso 
exprime uma valorização cultural no que se refere à identidade e a história. Essa relevância se manifesta, 
muitas vezes, na preservação através de tombamentos. O Rio Grande do Norte tem poucos bens tombados 
e isso é algo preocupante, pois não há no estado uma conscientização política na preservação do patrimônio 
edificado e isso se revela através das descaracterizações constantes de prédios, que mesmo não tombados, 
são históricos. O caso é ainda pior no interior, em que o investimento é menor, assim como a conscientização, 
dessa forma marcos importantes são destruídos, juntamente com a identidade de um povo. Este estudo 
mostra o processo de desvalorização da memória e do patrimônio histórico edificado, especificamente da 
cidade de Pau dos Ferros. 
Palavras-chave: Memória urbana; Patrimônio histórico; Preservação cultural. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A história de uma cidade está imbricada nas relações socioespaciais e culturais que 

perpassam pela concretude do cotidiano constituída ao longo do tempo. O patrimônio cultural, 

considerando suas dimensões históricas, sociais e arquitetônicas tem como representante maior 

dessa dimensão, a memória urbana, impregnada nas experiências antepassadas e presentes da 

sociedade, que de certo modo, traduzem em linhas gerais sua representação simbólica. Apesar do 

sentido amplo, podemos considerar como patrimônio histórico todos os bens materiais e imateriais, 

construídos por civilizações passadas, que carregam características e valores culturais. Os 

elementos que constituem um patrimônio são dados de memória, que permitem que o passado 

interaja com o futuro, para assim transmitir conhecimento e identidade cultural. Sendo o patrimônio, 

algo de tamanho significado no meio social, é importante que aconteça uma manutenção no seu 

estado físico e uma desaceleração de sua degradação, na valorização do estado de conservação 

(GHIRARDELLO, 2008). 

A memória se põe como razão principal na ideia de patrimônio histórico, pois ela é um fator 

de identidade humana, e que por isso resguarda heranças culturais. Sendo assim, o patrimônio 

histórico e a memória urbana vão além da ideia de preservação da história, lançando-se no 

entendimento da identidade das gerações passadas e das atuais, o que gera reflexões profundas 

sobre transformações urbanas, sociais, geográficas e econômicas. 

Por sua vez, a identidade de uma cidade muitas vezes se perde pela falta de zelo com seus 

monumentos históricos, e essa destruição da memória vem acontecendo na cidade de Pau dos 

Ferros, localizada no “Alto Oeste” potiguar nos últimos anos quinze anos, sobretudo porque o 

município passa por um processo de expansão urbana, estimulado principalmente pela força do 
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capital mobiliário na região. Essa ideia de modernização, atrelada ao viés progressista e sem 

preocupação com a memória edificada, descaracteriza prédios históricos, destruindo a identidade 

e memória da cidade.  

Pau dos Ferros surgiu, emancipado politicamente, em 1857, mas mesmo assim tem uma 

história anterior a isso, ligada intimamente com sua formação católica e sua principal igreja, uma 

vez que, sua primeira capela fora edificada há cem anos antes, quando a pequena povoação teve 

sua categoria elevada. A religiosidade sempre esteve ligada a cidade e isso se mantém até hoje, 

no entanto o prédio histórico da “Igreja da Matriz60” é um dos maiores exemplos de agressão à 

memória da cidade, primeiro porque ela não consta nos bens tombados pelo município, além disso, 

recentemente houve uma reforma que descaracterizou tanto seu interior quanto sua fachada, em 

que houve modificação para adição de uma segunda torre. 

A descaracterização da Igreja de Nossa Senhora da Conceição não é um fenômeno isolado, 

pois existem vários os casos, como o da Praça Monsenhor Caminha, a Praça José Lopes Chaves, 

o Mercado Público Municipal - este quase foi demolido - e vários outros, que em meio ao processo 

de crescimento da malha urbana, vem sofrendo constantes problemas quanto à proteção do 

patrimônio cultural edificado. Abreu (2012) afirma que o cotidiano urbano brasileiro vê-se invadido 

por projetos, que discutem sobre restauração e preservação dos mais diversos vestígios do 

passado, no entanto vê-se que em Pau dos Ferros, a ideia de preservação ainda é uma falácia.  Os 

bens materiais têm de serem tombados, para que seja identificada, sua importância como 

patrimônio e quando isso não é feito, os fatores econômicos exercem pressões sobre a memória 

edificada, tendo os prédios reestruturados, reformados, demolidos, perdendo sua função na 

memória e identidade cultural do povo. Importa mencionar que no tocante a preservação e resgado 

do patrimônio cultural edificado, ainda não existem meios e instrumentos jurídicos municipais para 

salvaguardar esse patrimônio e tampouco a materialização de políticas públicas locais para a 

efetivação da proteção do patrimônio. 

Nesta perspectiva, partindo da importância da preservação da memória urbana e o processo 

de descaracterização da memória edificada em Pau dos Ferros, este trabalho em como objetivo 

fazer uma reflexão sobre a memória urbana e patrimônio cultural edificado da cidade, abrindo um 

parêntese sobre as legislações no estado e no município, observando a situação dos prédios 

históricos e trazendo para o campo de discussão social, acadêmica e política, a perda da identidade 

e memória arquitetônica e urbana do povo pauferrense. 

 

2. PATRIMÔNIO CULTURAL EDIFICADO NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Desde o início do século XX, a busca de soluções para impasses da preservação urbana 

vem sendo debatida por arquitetos e antropólogos em congressos internacionais onde propuseram 

diretrizes e recomendações presentes nas Cartas Patrimoniais. (PELEGRINI, 2006). Em 1933, o 

Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, conceituou a Carta de Atenas, se referindo à 

valorização da arquitetônica de imóveis e a discussão a respeito de património histórico. Segundo 

Nigro (2001), a Carta de Atenas, foi o primeiro documento de grande relevância que leva em 

consideração a necessidade de salvaguardar o patrimônio edificado de sua destruição, ou seja, 

                                                             
60 Igreja de Nossa Senhora da Conceição. 
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essa carta foi um grande marco, no que se refere à noção da conservação e a restauração dos 

monumentos históricos. 

O pensamento de preservação do patrimônio está geralmente associado aos tombamentos, 

visto que essas ações visam preservar os bens de valor histórico, cultural e arquitetônico. O primeiro 

tombamento ocorrido no território do Rio Grande do Norte aconteceu com o Forte dos Reis Magos, 

na capital do estado, Natal, em 1949. O Forte dos Reis Magos é um exemplo que caracteriza bem 

a preservação do patrimônio no Rio Grande do Norte, tanto por ter sido o primeiro a ser tombado, 

quanto por ter ocorrido apenas após um grave processo de degradação de sua estrutura, como 

afirma Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2016). Desde o tombamento 

do forte, sob a jurisdição do IPHAN, foram tombados 47 bens, em nove municípios do estado, 

números baixos se comparados a Minas Gerais, em que o instituto protege mais de cinco mil 

edificações, sendo este o estado com mais bens tombados. 

A pouca proteção sob os bens do estado é evidenciada em crônicas como a do estádio João 

Cláudio de Vasconcelos Machado, popularmente chamado de Machadão. Inaugurado em 1972, o 

edifício era o maior estádio do Rio Grande do Norte e terceiro do Brasil, foi descartado para dar 

lugar a projetos de cidade-sede da copa do mundo de 2014, “sem que se promovesse qualquer 

discussão sobre sua importância simbólica e patrimonial para a cidade” (VELOSO, VIEIRA, 2010). 

Crônicas como essa mostram como a preservação da memória urbana é pouco valorizada no 

estado, faltando assim à consciência de que o novo não implica a destruição do passado e a 

memória inscrita no espaço. Apesar de casos como o do estádio “Machadão”, a cidade revela uma 

figura bivalente quando tenta recuperar, através de planos e programas públicos, o bairro da 

Ribeira. Fazendo parte da consolidação da capital do estado, a Ribeira serviu de abrigo para 

edifícios comerciais e culturais, tendo seu apogeu durante a Segunda Guerra Mundial, em que foi 

instalada uma base aérea norte-americana na região, como afirma Veloso (2011), esse fato 

incentivou o fluxo de dinheiro, assim como construção de portos e outras obras de infraestrutura e 

cultura, tais quais teatros, hotéis e etc. A mesma guerra que depositou capital no bairro, quando 

acabou, retirou-lhe montantes de investimentos que enfraqueceram seu comércio e a preservação 

de sua estrutura. Só no fim do século XX e início do XXI foi que surgiram tentativas de revitalizar a 

região, através de campanhas públicas que estimulavam o uso habitacional do lugar, até que em 

2010 o IPHAN realiza o tombamento desse sítio histórico de Natal e instituí uma série de projetos 

de recuperação estrutural do bairro.  

O tombamento certamente ajudou a Ribeira a se reestruturar, no entanto Veloso (2011) 

observa que na prática as ações realizadas pelo instituto foram pontuais e realizadas em tempos 

distintos, mas que, mesmo assim, surtiram efeito, logrando êxito quanto ao estímulo ao uso 

residencial. Deve-se observar que a recuperação da Ribeira é um projeto progressista, que tenta 

respeitar a memória, mas ao mesmo tempo tenta criar novas oportunidades econômicas, 

corroborando um desenvolvimento sustentável entre passado e presente, mas que essa visão não 

se aplica a todos os projetos, sendo a memória apagada quando o fator econômico aparece, 

evidenciando a falta de tato do estado na hora de tratar sobre preços e valores.  

Se na capital, que existem requisições e um trabalho em cima do patrimônio histórico, além 

de um maior investimento financeiro, há a destruição da memória sob o olhar do IPHAN, no interior 

a situação é caótica. De todos os bens tombados pelo IPHAN no estado nenhum ultrapassa a faixa 

litoral, sendo Acari a exceção, que distam 201 km da capital (IPHAN, 2016). Cidades importantes 

historicamente, como Portalegre e Mossoró, por exemplo, não tem nenhum bem protegido, o que 
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evidencia o descaso com a história das cidades interioranas.  A lei que regula o tombamento de 

bens no estado do Rio Grande do Norte é a Lei Nº 4475, de 03 de outubro de 1978. Por definição 

do documento, os patrimônios histórico e artístico do estado são constituídos de bens que se situem 

em seu território, que mereçam proteção especial de poder público por seu “valor histórico, 

arqueológico, científico, cultural ou artístico [...]”. A importância de uma lei que regulamente o 

tombamento de um bem é a de resguardar o patrimônio, alienando o bem ao estado e sancionando 

penalidades a transgressão do patrimônio. O Artigo 4 da Lei, estabelece o funcionamento do 

tombamento, atribuindo a responsabilidade ao Secretário de Educação e Cultura, que segue a 

legislação federal do assunto. O parecer sobre o cancelamento de um tombamento também é 

através da legislação federal. Ao mesmo tempo a lei realiza a diferenciação entre os tombamentos 

de ordem estadual e federal. 

Quanto às jurisdições do tombamento, a Secretaria de Educação e Cultura administra e 

controla a conservação, desapropriação e tombamento de bens. O Conselho Estadual de Cultura 

atua como órgão de consulta e a Fundação José Augusto intervêm como entidade executora, que, 

de acordo com o artigo 10, é a responsável pelo aval de auxílios a construções de qualquer 

monumento no território estadual. 

 

3. EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE 

As cidades interioranas do Rio Grande do Norte passaram por um processo de ocupação 

durante o período colonial que as ligaram intrinsecamente a cultura portuguesa. A própria fundação 

da dessas cidades está relacionada diretamente a esse período, sendo assim, carregam 

características culturais de seus colonizadores, os Portugueses. Sendo Portugal uma nação ligada 

à religião católica, durante a ocupação das Américas, a construção de igrejas era uma das primeiras 

preocupações ao se fundar uma vila, se tornando um dos mais importantes edifícios da região, 

como coloca (DE MEDEIROS, 2010 p. 23): 

 

Nos séculos XVI e XVII, com os jesuítas, beneditinos, franciscanos e carmelitas, foi 
na arquitetura conventual e monástica que se erigiram as obras mais significativas 
da nossa arquitetura, e aquelas que melhor expressam os aspectos históricos, 
econômicos e sociais de nossas cidades.  

 

Durante a formação do núcleo urbano, havia o edifício da igreja como eixo do povoado, o 

que muitas vezes serviam para delimita-los geograficamente. Assim, o templo religioso, se tornava 

um símbolo a memória popular e, portanto, patrimônio histórico.  Mossoró, segunda maior cidade 

do estado, teve sua origem a partir de um povoado, surgido em 1772, que se concentrava em torno 

de uma capela, a de Santa Luzia, que inclusive dava nome ao povoado, como afirma Silva (2011). 

O munícipio de Pau dos Ferros também tem associação com Igreja Católica, visto que advindo de 

fazenda, o conglomerado populacional constrói uma capela em 1738. Como se pode notar, as 

igrejas são um dos maiores patrimônios históricos das cidades interioranas do Rio Grande do Norte. 

Porém também são os edifícios que mais perdem suas características por conta de reformas, 

levando consigo a identidade cultural de um povo e empobrecendo o ambiente urbano.  

Outro legado urbanístico-arquitetônico que vem desaparecendo são as estações ferroviárias 

do Rio Grande do Norte. Elemento dinamizador na modernização do estado durante a transição do 

século XIX para o XX, as linhas férreas seriam de conexão entre as cidades, revolucionando o 

espaço geográfico. De acordo com Medeiros e Ferreira (2008), existiam três linhas ferroviárias, 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

607 

construídas respectivamente em 1881, 1906 e 1912, passando por 28 cidades do estado. As 

desativações da maior parte das linhas férreas do Rio Grande do Norte deram novas utilidades das 

estações ferroviárias.  

Medeiros e Ferreira (2008) afirmam que algumas cidades, como Frutuoso Gomes, 

transformaram, a estação em museu e biblioteca municipal, outros exemplos são São José do 

Mipibu, que se transformou em restaurante, e ainda outras como Nova Cruz, que transformaram 

suas estações em Casas de Cultura. 

As estações ferroviárias dessas cidades causaram um impacto social, econômico e urbano, 

tanto que, povoados como o de Epitácio Pessoa conseguiram poder para se desmembrar de outros 

municípios, e nesse caso específico, da cidade de Angicos em 1938.  Contudo, o povoado de 

Epitácio Pessoa (hoje Pedro Avelino), que deve sua emancipação, em parte, ao crescimento da 

economia que a ferrovia trouxe, tem a sua velha estação abandonada, se deteriorando, juntamente 

com a identidade da cidade, sendo que este não é um caso isolado.  

 

4. PAU DOS FERROS, MEMÓRIA URBANA E RESGATE HISTÓRICO 

 

Pau dos Ferros (figura 01) passa por um processo de perda da sua memória urbana, 

representada pelo patrimônio cultural edificado da cidade. Dantas (2014) argumenta que “a 

aglomeração humana que deu origem a Pau dos Ferros está diretamente associada ao comércio, 

sobretudo à feira livre que, juntamente com o mercado público municipal, constituem-se as primeiras 

referências dessa atividade nesse espaço”. Sendo o mercado público municipal uma das principais 

referências à história da cidade, assim como a identidade gentílica pauferrense, uma reforma na 

sua estrutura é algo que deve ser discutido, tamanha sua importância, porém a reforma do mercado 

público municipal de Pau dos Ferros inicialmente tinha como pretensão a total demolição da 

estrutura, como atesta Pau dos Ferros (2016):  

 

A obra precisou passar por uma reformulação de projeto logo no início da sua 
administração, pois o anterior (da gestão passada) não obteve aprovação da Caixa 
Econômica Federal, porque previa a demolição total da estrutura. 

 

A intenção de destruir um patrimônio histórico da cidade só foi freada graças a não liberação 

do dinheiro federal, o que evidencia a falta de consciência do valor edifício tem por parte da gestão, 

assim como uma visão progressista dos governantes da cidade que excluiriam a história de um 

povo levando em consideração apenas o progresso pelo progresso. A crônica do “Machadão” é 

ainda mais triste que a do mercado público municipal de Pau dos Ferros, visto que este foi 

descartado, mas há muitos “Machadões” no interior do estado, afinal, são várias as reformas que 

destroem a memória.  
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Figura 01: Localização de Pau dos Ferros – RN. 

 
Fonte: Adaptado de Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento- LAGEO/UERN, 2016. 

 

Em Pau dos Ferros várias praças foram completamente remodeladas, tais quais a Praça 

José Lopes Chaves, popularmente chamada de “Praça do N”, e a Praça Monsenhor Caminha, esta 

importantíssima, localizada no centro da cidade, teve toda a sua estrutura modificada, perdendo 

identidade, como o palanque em que discursaram gestores e opositores ao regime militar, assim 

como vários sindicalistas. Essas praças históricas foram remodeladas conforme o padrão de todas 

as outras praças construídas, algo que exemplifica bem a ideia do progresso pelo progresso. 

Essa remodelagem não é algo atual para a Praça Monsenhor Caminha, visto que já teve 

várias outras remodelagens com visões progressistas, como é colocado por Holanda (2011). 

Construída ao lado da Igreja da Matriz e em frente do Mercado Público de Pau dos Ferros, a obra 

de 1942, popularmente chamada de “Praça da Matriz”, que faz referência a sua localização (ao lado 

da Igreja da Matriz), serviu de ponto de encontro popular, além de palco para manifestações 

culturais, como apresentações musicais da banda de música municipal. Em 1972, ocorreu sua 

primeira remodelagem devido a um viés progressista, pois o trânsito de veículos crescia e no projeto 

original não havia escoamento para o tanto de veículos. “Remodelagem” é uma palavra modesta, 

já que a praça original fora quase que completamente demolida. Na nova praça residia o palanque, 

uma concha acústica, com os dizeres “A praça é do povo como o céu é do condor”.  

Uma nova reforma foi feita entre 2008 e 2009, sendo modificada tanto para unificar a praça 

(que era repartida em duas partes), quanto para tentar melhorar o estacionamento de veículos e o 

trânsito. Assim como a passada, essa reforma modificou completamente sua estrutura, inclusive 

retirando a praça do povo, pelo menos a concha acústica e os seus dizeres, colocando em seu lugar 

um semicírculo inexpressivo, que serve de palco improvisado para os raros eventos culturais da 

cidade. Apesar das constantes mudanças estruturais, a popular “Praça da Matriz” sempre serviu de 

ponto de encontro depois das missas, sendo então um centro de convivência que não teve sua 

utilização usurpada com as constantes mudanças. Essa identidade católica da sociedade 

pauferrense é característica cultural desde sua fundação, visto que nome oficial homenageia um 

vigário da paróquia de Pau dos Ferros, o que só reforça a identidade e formação católica da cidade.  
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Essa identidade católica da cidade é ligada à sua formação, afinal, quando a cidade se 

emancipou politicamente em 1856 da cidade de Portalegre, a Igreja da Matriz de Nossa Senhora 

da Conceição já existia há 100 anos. A construção dessa igreja está diretamente associada a 

formação da cidade, sendo historicamente ligada a identidade e cultura da população, portanto é 

um bem material histórico da cidade, contudo esse edifício não consta na relação de bens tombados 

do município, como se pode notar pelo (quadro 01).  

 

Quadro 01: Monumentos Tombados em Pau dos Ferros. 

Patrimônio Histórico Tombado em Pau dos Ferros 

Obelisco (marco/coluna) construído, no ano de 1956 (17 de dezembro), em 
comemoração ao centenário do município de Pau dos Ferros e ao bicentenário da 
freguesia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Situado na Rua Praça da 
Matriz, Centro, na Praça Cônego Manoel Caminha Freire; 

Prédio sede da Prefeitura de Pau dos Ferros, construído no ano de 1929, na gestão 
do Ex-Prefeito Francisco Dantas de Araújo. Situado na Avenida Getúlio Vargas, 1323, 
Centro; 

Grupo Escolar Joaquim Correia, atual Casa de Cultura Popular Joaquim Correia, 
construído por Joaquim José Correia, no ano de 1911, em virtude do decreto nº 234 
de 10 de novembro de 1910. Situado na Rua Praça da Matriz, 157, Centro. 

Mercado Público Municipal Antônio Soares de Holanda. Prédio construído no início do 
século XX. A denominação do mercado público de Pau dos Ferros se deu através da 
Lei Municipal Nº 898/02 de 19 de junho de 2002. Situado na Rua Praça da Matriz; 

Quartel da Polícia Militar de Pau dos Ferros, criado em 1938 e inaugurado em 1941.  
Situado na Rua Joaquim Torquato, 1092, Centro. 

Fonte: Lei Municipal Nº 901, de 02 de julho de 2002. 

 

O não tombamento da Igreja da Matriz fez com que, uma reforma em 2011, por problemas 

no forro, assim como no madeiramento, destruísse todo o interior do prédio, de forma que não houve 

preocupação em preservação, descaracterizando seu interior, tanto no teto, quanto no piso. O lado 

de fora do monumento foi reformado também, inserindo azulejos em seu entorno, o que não condiz 

com a sua estrutura original. Apesar da reforma descaracterizar parte da edificação, seu estilo 

arquitetônico foi mantido.  

Independente de alguns traços que ainda lembram o passado serem mantidos, outra enorme 

descaracterização foi a construção de uma segunda torre na igreja, que sempre contou com uma. 

Na historiografia local não há nenhum indício de que a igreja foi construída com as duas torres, 

apesar de existir um mito popular de que existia no projeto inicial. Diferentemente da Praça e da 

Igreja da Matriz, os bens tombados pelo munícipio conseguem manter sua estrutura inicial, com 

algum esforço, a exemplo do Mercado Público Municipal supracitado. No entanto, alguns são mais 

bem protegidos, mantendo sua estrutura inicial, a exemplo do “Centro Cultural Joaquim Correia”, 

rebatizado em 2015 de “Casa de Cultura Popular Joaquim Correia” após uma reforma. Hoje o prédio 

histórico abriga a biblioteca municipal “Manoel Jácome de Lima”, assim como a SECULT (Secretária 

Municipal de Cultura e Turismo), seguindo a tendência de reutilização de espaços históricos para 

outros fins.  

A casa da cultura de Pau dos Ferros é o único bem tombado no município pelo Governo do 

Estado, no dia 06 de agosto de 2006 (FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, 2013). O prédio, mesmo 

tombado, só teve um resguardo maior 7 anos depois, quando foi realizado uma reforma que 

recuperou parte de sua estrutura que estava em ruinas.  
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A história do “Grupo Escolar Joaquim Correia” começa nas primeiras décadas do século 

XX, quando, por decreto do estado, passa a ser a primeira escola da cidade. Segundo atesta Neta 

(2011), a escola ofertava o ensino elementar masculino e feminino, tendo sido inaugurado em 

janeiro de 1911, em setembro do mesmo ano o ensino infantil misto começou a ser ofertado. O 

Grupo Escolar formou gerações, ensinando a ler, escrever, contar, contribuindo para a formação 

cultural, social e intelectual da sociedade pauferrense. Hoje o prédio abriga a biblioteca municipal, 

fato costumeiro, visto que em 1938 o prédio abrigava uma das primeiras bibliotecas da cidade, com 

800 volumes doados pelo Instituto Nacional do Livro. 

Patrimônio histórico da cidade de Pau dos Ferros, Casa de Cultura Popular Joaquim Correia 

tem uma importância na identidade do povo de forma sublime. Carregando hoje um palco no formato 

de miniteatro, em que ocorrem apresentações culturais, o prédio mantém a ideia original, a de servir 

de palco para as ideias, debates, discussões, formando culturalmente a população. 

Nesse contexto, a importância de salvaguardar patrimônios edificados, por meio do 

tombamento, se põe como fator principal para preservação da memória urbana. São muitos o caso 

de devastação cultural no estado, pois, não existe uma conscientização de a respeito da 

preservação. A Casa de Cultura Popular Joaquim Correia, de Pau dos Ferros, é um bem tombado, 

e ela permanece com sua estrutura original, enquanto edifícios como a Igreja da Matriz, são 

reformados de maneira inadequada no que se refere a preservação do seu estado inicial. Outro 

exemplo seria o Mercado Público de Pau dos Ferros, que quase foi completamente a baixo para 

construção de um modelo completamente diferente do original com influências modernas dos 

grandes centros. É importante, portanto, ressaltar que prédios antigos - mesmo não sendo tombado 

- tem importância histórica, e sem uma consciência do poder público e da sociedade, esses são 

descaracterizados através de reformas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Manter a memória urbana é algo de extrema importância para valorização cultural, sendo os 

patrimônios históricos edificados partes da história e da identidade cultural de um povo. Porém, ao 

mesmo tempo em que essa importância vem aumentando com o contexto histórico atual, vários 

gestores, em uma política que só tem em mente o progresso pelo progresso, destroem, por vezes, 

a memória de um povo. O caso de Pau dos Ferros, em que a cidade tem relação histórica e 

econômica direta com o mercado público e mesmo assim quase teve sua memória destruída por 

uma gestão, evidencia o descaso público com a identidade da população. Claro, o caso de Pau dos 

Ferros não é isolado, ou coisa de interior, situações progressistas como a descaracterização do 

estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado (o popular “Machadão”) de Natal, para servir de 

projeto para a Copa do Mundo de 2014, certamente demonstra isso.  

Outro ponto a ser tocado é a importância de tombamento de bens, o que realmente 

salvaguarda a memória urbana. Os exemplos da destruição de patrimônio histórico que não são 

tombados no estado são muitos, afinal não há uma conscientização de preservar a memória. 

Enquanto a Casa de Cultura Popular Joaquim Correia, de Pau dos Ferros, é exemplo em manter a 

memória, esse paradigma, infelizmente, só ocorre por seu tombamento, enquanto prédios não 

tombados, mas que certamente tem sua importância histórica, são reformados e destruídos, sendo 

totalmente descaracterizados, como foi o caso da Praça Monsenhor Caminha, que teve sua 

estrutura destruída e reformada mais de uma vez. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de estudo o Campus Avançado da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (UERN) em Pau dos Ferros e suas contribuições para a região do Alto Oeste Potiguar, 
desde sua criação em 1976 até os dias atuais. Este texto objetiva recuperar acontecimentos relativos à criação 
do Campus Universitário e analisar, em documentos e em discursos de ex-servidores, alguns elementos 
relacionados à história e ao pioneirismo da UERN em Pau dos Ferros, considerando sua vanguarda científico-
educacional nessa região do semiárido nordestino. Os aportes teóricos e metodológicos do trabalho advêm 
da Nova Retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014), de Souza (2010), dos estudos de Maia (1990), 
Dantas (2016), Dantas e Santos (2016) e dos diplomas jurídicos da própria Instituição de Ensino. Para tanto, 
o trabalho desenvolve pesquisa documental com estudos de diplomas jurídicos, trabalhos de conclusão de 
cursos, relatórios, entre outros, além de analisar recursos de presença e valores hierarquizados que 
constituem discursivamente o Campus nas narrativas dos depoentes/oradores. Assim, os resultados apontam 
para a valorização do ensino superior na região, as dificuldades enfrentadas e a persistência das pessoas 
envolvidas para a consolidação do Campus, além de um avanço considerável para toda a região do Alto 
Oeste Potiguar. 
Palavras-chave: CAMEAM/UERN; Discursos; Ensino Superior; Memórias; Pau dos Ferros. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo recuperar acontecimentos da história da criação de um 

Campus Universitário, os avanços mais significativos e analisar alguns elementos relacionados ao 

pioneiríssimo da UERN em Pau dos Ferros, na região do Alto Oeste Potiguar, no semiárido 

brasileiro. Essa região vem sendo marcada por poucos investimentos na área educacional e se 

apresenta como uma das mais pobres do Brasil, por isso, considerando o contexto da época de sua 

criação, década de 1970, a chegada da UERN à pequena cidade de Pau dos Ferros se apresenta 

também como algo pioneiro e que poderia impulsionar o desenvolvimento da cidade e região. Nesse 

período, os grandes centros concentravam a educação superior brasileira e as cidades menores 

ainda lutavam para oferecer o ensino normal (hoje o que hoje chamamos de ensino médio).  

A luta pela implantação de Campus Avançado da UERN em Pau dos Ferros revela a vontade 

e a articulação de um grupo em contribuir com o desenvolvimento da cidade e região, uma vez que 

mailto:giltonssouza@gmail.com
mailto:maríliacavalcanteppge2016@gmail.com
mailto:corrinhacordeiro@gmail.com
mailto:lorraineanjo@hotmail.com
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essas pessoas, cientes de que a educação era o melhor caminho para alcançar esse objetivo, 

buscaram meios técnicos, políticos e apoio da sociedade da época para obtenção do pleito que 

defendiam (MAIA, 1990).  

Para fazer a pesquisa para esse estudo, trabalhamos com dados documentais e com 

entrevistas (depoimentos) feitas a pessoas que fizerem ou fazem parte do Campus, que aqui foram 

analisadas como corpus que traz sentidos e memórias sobre o Campus da UERN em Pau dos 

Ferros. Assim, os depoimentos aqui analisados são partes constitutivas do corpus de pesquisa 

institucional “Os discursos que constituem o CAMEAM/UERN: das vozes de gestores às vozes dos 

segmentos acadêmicos e comunidade” (SOUZA, 2010), cujo trabalho está ligado à linha de 

pesquisa “Estudos de Processos Argumentativos”, do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino 

de Texto (GPET), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos 

Ferros. 

Grande parte da história sobre a criação da UERN em Pau dos Ferros também pode ser 

conferida na monografia de especialização intitulada “A interiorização na Universidade Brasileira: 

considerações sobre a experiência no Campus Avançado de Pau dos Ferros”, de autoria de Maria 

Elisa de Albuquerque Maia (MAIA, 1990), disponível na Biblioteca Pe. Sátiro Cavalcante Dantas, do 

próprio Campus. Essa monografia tornou-se referência principal para esse trabalho. Além dessa 

referência, fazemos pesquisa documental, com ênfase em alguns diplomas jurídicos que oficializam 

e/ou autorizam o funcionamento de cursos de graduação e pós-graduação no Campus.  

O trabalho ainda adota um aporte teórico advindo da Nova Retórica ou Teoria da 

Argumentação no discurso (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014) para as definições de 

hierarquização de valores e recursos de presença, assim como para interpretar a argumentação 

presente nas análises dos excertos dos depoimentos das pessoas que fizeram parte e/ou 

presenciaram a criação e implantação do Campus. 

O presente trabalho está organizado em cinco seções, articuladas entre si: a introdução, que 

mostra em linhas gerais a proposta do trabalho; uma seção sobre o Campus Avançado, subdividida 

cronologicamente, considerando o surgimento, os aspectos da história, o pioneirismo, e fechando 

com alguns dados atuais. Uma seção de apontamentos teóricos acerca de processos 

argumentativos como hierarquização de valores e recursos de presença, à luz da Nova Retórica; 

uma seção das análises realizadas em alguns depoimentos e, por fim, a conclusão, na qual 

retomamos dificuldades inicias, as lutas e persistências da comunidade acadêmica para conduzir o 

Campus a dimensão e importância que ele tem hoje para Pau dos Ferros e região. 

 

2. O CAMPUS DA UERN EM PAU DOS FERROS COMO OBJETO DE ESTUDO  

 

Nessa seção abordamos um panorama histórico relacionado ao Campus da UERN na 

cidade de Pau dos Ferros, a partir da sua criação, mostrando por meio de pesquisas documentais 

e de diplomas jurídicos, a iniciativa, a oficialização, o trabalho, as vitórias e os avanços 

consolidados.  

 

2.1 O surgimento do Campus 

  

Em 04 de maio de 1976, o Presidente da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte 

(FURRN), Laplace Rosado Coêlho, mediante Portaria nº. 048/76 – GP/FURRN, cria grupo de 
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trabalho para realizar levantamento das possibilidades de instalação de um Campus Avançado da 

URRN em Pau dos Ferros. A partir desse momento, conforme registro de Maia (1990, p. 114), “a 

Comissão inicia seus trabalhos em busca de informações e dados junto à Prefeitura Municipal, com 

o objetivo de referendar a solicitação que procuravam”. 

 Conforme descreve Maia (1990), a Comissão realizou diversos contatos, incluindo visitas, 

juntamente com o Reitor da URRN, à época o professor Elder Heronildes da Silva, a fim de conhecer 

os prédios escolares e bibliotecas existentes. Nesse período, foi também realizada “uma pesquisa 

junto ao alunado interessado nos diversos cursos da Universidade” (MAIA, 1990, p. 103). Todas as 

diligências tinham o propósito de comprovar a necessidade e as condições para criação do Campus 

Avançado em Pau dos Ferros. 

Assim, no dia 27 de setembro de 1976, o Conselho Universitário da URRN realiza reunião 

extraordinária para apreciar o projeto de criação do Campus Avançado de Pau dos Ferros, sendo, 

segundo Maia (1990), aprovado por unanimidade. No dia seguinte, 28 de setembro de 1976, o 

prefeito da cidade de Mossoró, Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia, assina o Decreto nº. 15/76 que cria 

o Campus Avançado de Pau dos Ferros. 

 

2.2 Aspectos da história e do pioneirismo da UERN em Pau dos Ferros 

 

Após estudos realizados, foi observado que a cidade de Pau dos Ferros, no ano de 1976, 

apresentava-se adequada para instalação de um Campus Universitário. O parecer levou em 

consideração a estrutura da cidade, a preocupação das autoridades municipais em resolver os 

problemas sociais, via melhoria da educação e, de forma geral, vislumbrava-se Pau dos Ferros 

como um polo de desenvolvimento regional, considerando sua localização geográfica (MAIA, 1990). 

Após ser criado, o Campus Avançado de Pau dos Ferros chega trazendo alegria e esperança 

para os filhos do Alto Oeste Potiguar que não tinham condições de estudar nos grandes centros. 

No entanto, a satisfação não foi plena, pois o ensino não era gratuito, as instalações das salas de 

aulas não eram as mais adequadas e os professores eram profissionais com formações diversas, 

que ministravam aulas sem a especificidade da formação e ensino na área destinada para cada 

curso. Nos cursos ofertados, Ciências Econômicas, Letras e Pedagogia, os professores 

apresentavam formações diversas, como médicos, advogados, veterinários, engenheiros e 

pedagogos, aproveitando-se da condição de profissionais formados, de nível superior, com 

residência na cidade (MAIA, 1990). 

Ainda segundo Maia (1990), as dificuldades para instalação do Campus e funcionamento 

dos cursos foram muitas. Podemos verificar, nos excertos apresentados em depoimentos dos 

oradores, que o funcionamento das aulas acontecia em mais de uma escola, em localidades 

diferentes da cidade, assim como a secretaria do Campus funcionava em local distinto e distante 

do local das aulas, o que dificultava a comunicação e a interação entre os cursos e a administração 

do Campus. Mas não havia só dificuldades. A vontade de aprender e de ter uma formação de nível 

superior superavam os entraves e faziam o Campus avançar. 

Após a formação da primeira turma, a região do Alto Oeste Potiguar conhecia seus primeiros 

profissionais, filhos da terra e aqui formados. A formação desses profissionais aqui possibilitou que 

alguns deles passassem a atuar nas escolas e nos cursos do Campus, formando, assim, um quadro 

de docentes com mais profissionais graduados nas áreas específicas de cada curso. É necessário 
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mencionar que os avanços foram graduais e vieram como consequências de lutas, desafios e muita 

perseverança. 

Entre as grandes lutas travadas no período de implantação do Campus, está a da conquista 

pela sede própria, fato que aconteceu, segundo Maia (1990), em agosto de 1983. A construção 

dessa sede reuniu, em um único local, a direção do Campus e os três cursos existentes – Ciências 

Econômicas, Letras e Pedagogia –, fortalecendo a concepção de um campus universitário. Outra 

grande luta deu-se pela estadualização da FURRN, que aconteceu em 1987 (UERN, 2016), sendo 

que, a partir desse momento, a universidade ganhou autonomia didático-científica, o ensino passou 

a ser gratuito e o corpo docente pôde organizar com vista a construir uma carreira docente; e, anos 

depois, em 1993 (UERN, 2016), veio o reconhecimento como universidade, pelo MEC, outra vitória 

que permitiu à UERN e aos seus Campi iniciarem um crescimento e busca por consolidação do 

ensino, extensão e pesquisa. 

Ainda nos anos 90, conforme constam nos arquivos da UERN (UERN, 2016), o Campus de 

Pau dos Ferros vem sediar, como Polo 3, o Programa de Formação Profissional para Educação 

Básica (PROFORMAÇÃO), um convênio entre UERN, Prefeituras Municipais e Governo do Estado. 

Esse programa foi de grande relevância para o Alto Oeste Potiguar, pois ofereceu formação, através 

do curso de Pedagogia e Ciências Biológicas, a profissionais que atuavam nessas áreas sem a 

formação específica. 

Em 1995, pela Portaria n.º 1912/95 – GR-FURRN o Campus Avançado de Pau dos Ferros, 

atualmente nominado de “Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

(CAMEAM), nome dado em homenagem à professora que participou diretamente da criação e foi a 

primeira diretora desse Campus, registra, em suas memórias, grandes lutas e avanços.  

Em 2003, em função de grande mobilização e trabalho árduo de uma equipe de professores, 

liderados pela profa. Maura Cavalcante Morais de Sá (então Diretora do Campus) e pelo professor 

Gilton Sampaio de Souza, Coordenador do Fórum de Implantação de Novos Cursos do 

CAMEAM/UERN, envolvendo comunidade acadêmica, classe política, empresarial e sociedade em 

geral, foi autorizada a criação e implantação de quatro novos cursos: Administração, Educação 

Física, Enfermagem e Geografia. Essa conquista possibilitou a busca pela ampliação do espaço 

físico do Campus, ampliação do número de docentes e formação de um quadro de profissionais 

para sala de aula e de atuação acadêmica nos cursos supracitados, na região polarizada por Pau 

dos Ferros (SOUZA, 2010).  

 Esse período da história do Campus traz marcas de lutas e conquistas no âmbito acadêmico 

que foram precedidas por embates políticos e ideológicos que marcaram uma nova fase no 

processo de consolidação do CAMEAM como universidade, momento em que surgem com maior 

visibilidade ações de pesquisa, de extensão e do movimento estudantil.  

No quadro 01, podemos visualizar: os nove cursos de graduação com oferta regular, os cinco 

com oferta especial em parceria com o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR), que foi instituído pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 (BRASIL, 

2009). Além dos cursos de graduação, o CAMEAM/UERN tem ofertado, nas duas últimas décadas, 

diferentes cursos de pós-graduação lato sensu, em 2016 oferendo três cursos de especialização. O 

quadro também apresenta as conquistas na área da Pós-Graduação strito sensu, o que 

discutiremos logo após os dados apresentados. 
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Quadro 01 – O CAMEAM/UERN em cursos de graduação e de pós-graduação em 2016 

 
Fonte: Dantas (2016). Dados apresentados na Semana de Planejamento do CAMEAM (2016.1) 

 

O CAMEAM/UERN também se destaca pelo pioneirismo com relação à Pós-Graduação, 

pois, no ano de 2008, aprovou, conforme Parecer CNE/CES Nª 28/200861, o Programa de Pós-

Graduação em Letras (PPGL), com a oferta do curso de Mestrado Acadêmico em Letras, vinculado 

ao, na época, Departamento de Letras do CAMEAM/UERN. Em 2013, veio a criação do Programa 

de Mestrado Profissional em Letras em rede nacional (PROFLETRAS62), vinculado ao 

Departamento de Letras Vernáculas do Campus. Em 2014, em outro trabalho coletivo de 

professores e técnicos, o CAMEAM aprovou, de acordo com o Parecer CNE/CES Nº 58/200863, o 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), com oferta do Curso de Mestrado Acadêmico em 

Ensino, vinculado ao Departamento de Educação. Já em 2015, conforme resultado registrado na 

159ª Reunião do CTE-ES64, foi aprovado o Programa de Pós-Graduação em Planejamento e 

Dinâmicas Territoriais no Semiárido (PLANDITES), com oferta do Curso de Mestrado Acadêmico, 

vinculado ao Departamento de Economia do Campus. Essas aprovações consolidaram o 

CAMEAM/UERN como referência no ensino superior na região do Alto Oeste Potiguar e ampliaram 

seu horizonte de atuação acadêmica. Essas conquistas e avanços na Pós-Graduação stricto sensu 

tornaram o Campus mais visível e atrativo para outros lugares, extrapolando os limites da região do 

Alto Oeste Potiguar e alcançando outros estados do Nordeste.  

 Um grande marco acadêmico para o CAMEAM/UERN, de acordo com Dantas e Santos 

(2016), ocorreu no ano de 2015, em que o Campus registra uma de suas maiores conquistas: a 

aprovação de um curso de doutorado, na área de Letras. Mais uma vez, pioneiramente, em função 

dessa conquista da UERN, Pau dos Ferros passa a ser conhecida como a menor cidade do Brasil 

a oferecer um curso de Doutorado, aprovado pela CAPES. Esse também foi um passo importante 

para a UERN que, até então, não apresentava, em nenhum de seus campi, um curso de doutorado 

elaborado, aprovado e ofertado pela própria instituição. 

                                                             
61 Fonte http://propeg.uern.br/ppgl  
62 Fonte http://propeg.uern.br/profletras  
63 Fonte http://propeg.uern.br/ppge  
64 Fonte http://propeg.uern.br/plandites  

http://propeg.uern.br/ppgl
http://propeg.uern.br/profletras
http://propeg.uern.br/ppge
http://propeg.uern.br/plandites
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Abaixo, na Figura 1, uma imagem do CAMEAM atualmente, com destaque para sua fachada 

frontal e construção de nova sede para a Biblioteca, em andamento.  

 
Figura 01 – Imagem frontal do CAMEAM/UERN em 2016. 

UERN em Pau dos Ferros: ano de 2016. 

 
Fonte: Foto do arquivo pessoal do professor Gilton Sampaio de Souza (Cedida). 

 

   Com este trabalho, deixamos registrados os principais documentos jurídicos para a criação 

do Campus Avançado de Pau dos Ferros, ação enriquecedora para a cidade e a região do Alto 

Oeste Potiguar e modificadora de todo panorama econômico, social e cultural da citada região.  É 

necessário registrar que esses são apenas alguns dos avanços alcançados, não sendo possível 

fazer um apanhado de todas as realizações do CAMEAM nesses 40 anos de existência e 

persistência. Entretanto, é preciso deixar explícito que essas conquistas foram árduas e contaram 

com a atitude ousada de vários grupos, cada um em sua época histórica, mas todos em prol do 

crescimento e valorização do Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAMEAM/UERN).   

O CAMEAM, conforme apresentamos, com sua sede na cidade de Pau dos Ferros, no Alto 

Oeste Potiguar, fronteira com os Estados do Ceará e Paraíba, ofertando 22 cursos (graduação e 

pós-graduação) exerce influência que extrapola os limites do estado e desempenha papel 

importante na formação de recursos humanos no Rio Grande do Norte, mas sobretudo na região 

do miolão do semiárido nordestino.  

 

3. APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 

Neste tópico, apresentaremos, sucintamente, alguns aspectos teóricos da Nova Retórica 

que permitem compreender e interpretar discursos dos depoimentos de ex-servidores do CAMEAM. 

 

3.1 A Nova Retórica 

 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), a Nova Retórica abre caminhos para a teoria do 

conhecimento e possibilita um olhar interessado nos textos escritos com suas variadas formas, 

conservando “a ideia mesma de auditório, que é imediatamente evocada assim que se pensa em 

discurso” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 7), pois é preciso ter consciência que todo 

discurso, seja ele escrito ou falado, terá um alvo, um auditório que poderá aceitar ou não as ideias 

defendidas. 

Nesse norte, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 4) reforçam que “o objetivo dessa teoria 

é o estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às 

teses que se lhes apresentam ao assentimento”, ou seja, é preciso convencer o auditório. 
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No estudo da Nova Retórica, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) relatam os acordos que 

visam à adesão de auditórios particulares. Entre eles, podemos citar os valores e as hierarquias de 

valores. Os valores podem ser equiparados aos fatos e são verdades relacionadas a uma 

determinada época e como tal podem ser substituídos por outros valores. Na argumentação os 

valores são classificados como abstratos (relacionados a sentimentos) ou concretos (vinculados ao 

ente vivo). 

Ainda na argumentação, podemos destacar os recursos de presença que proporcionam 

visibilidade aos acontecimentos que o orador apresenta ao seu auditório. Assim, o orador organiza 

os elementos em seu discurso, sempre iniciando com a tese principal, e vai aos poucos inserindo 

outros elementos que demonstram a presença para a conquista do auditório. Segundo Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014, p.136),  

 

Toda argumentação supõe, portanto, uma escolha, que consiste não só na seleção 
dos elementos que são utilizados, mas também na técnica de apresentação destes. 
As questões de forma se mesclam com questões de fundo para realizar a presença.  
 

Nesse sentido, a escolha dos elementos e das técnicas, pelo orador, tem um valor ímpar no 

discurso. A realização da presença é demarcada por meio de exemplos para apresentar a 

veracidade e visibilidade do que está sendo exposto.  

 

4. ANÁLISE DE DEPOIMENTOS SOBRE O CAMPUS 

 

Nessa seção, enfatizamos, neste trabalho, os valores e os recursos de presença existentes 

nos depoimentos de pessoas que fizeram e fazem parte desse processo de criação e pioneirismo 

do CAMEAM/UERN. São utilizados depoimentos de uma servidora do quadro técnico administrativo 

e duas servidoras do quadro docente, aqui identificadas como ST01 e SD02 e SD03, que se 

aposentaram vinculadas ao Campus e que atuaram como colaboradoras da pesquisa. 

 

Excerto 1: 

 

[...] No Tarcísio Maia quando comecei à noite, quem abria o colégio e quem fechava tudo era eu. De lá, 
quando apertou que a secretária era lá em cima no 31 de março, quando foi depois lá pediram lá Dona Maria 
Eliza alugou uma casa ali na Quintino [...].  Lá essa secretaria veio pra ir e eu toda vida zelava lá o Tarcísio 
Maia e a secretária ali embaixo, quem fazia era eu. [...]. (ST01) 

 

A oradora ST01 (servidora técnica um), no excerto 1, relata seu envolvimento como 

servidora do Campus e evidencia as responsabilidades inerentes ao seu trabalho, como podemos 

verificar em “quem abria o colégio e quem fechava tudo era eu”. Assim, apresenta as dificuldades 

quanto ao funcionamento das aulas em local separado da secretaria da instituição. Cabe mencionar 

que a oradora não coloca essa dificuldade como obstáculo para desenvolver o seu trabalho, mas 

apresenta seus valores vivenciados a partir da implantação de um universo acadêmico na cidade 

de Pau dos Ferros. 

Vemos que, no discurso sob análise, os valores concretos estão evidenciados, colocando-

os no topo da hierarquia de valores, quando a colaboradora (também chamada de oradora nesse 

trabalho) apresenta a instituição, ou seja, o “colégio”, pois ainda não ex istia um campus com sede 

própria.  
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Verificamos, ainda, que, para dar visibilidade ao seu discurso, a oradora apresenta os 

recursos de presença organizando os seus argumentos. Vemos, assim, que, para marcar a 

presença ao longo do discurso, por exemplo, a oradora menciona o nome do local que funcionavam 

as aulas da instituição (na época, Letras, Ciências Econômicas e Pedagogia) e a secretaria, bem 

como nomes de pessoas que faziam parte do Campus Avançado. 

 

Excerto 2: 

 

Começaram com uma escolinha pedra azul, que Dona Maria Eliza era a diretora. Ai lá em cima parece que 
não deu certo, ela arrastou tudo aí pro campus. Ai de dia funcionava, quando era de noite aí era nós que ia. 
Ai eu comecei a ir pra lá. Quando eu comecei a ir pra lá já tava as salas já tudo. Nesse tempo reunimo tudo. 
A gente trabalhava de mais, o que era de aluno para vir fazer vestibular. Nós ia arrumar as salas de aula. Era 
tudo numerada as salas de aula. [...] (ST01) 

 

Nesse excerto, a oradora destaca o início da implantação do campus, colocando em 

evidência o nome de “Maria Eliza” por ter sido a responsável pela idealização e criação do dessa 

instituição de ensino em Pau dos Ferros. Para tanto, aborda, em seu discurso, o surgimento de 

novas salas e o funcionamento das atividades no mesmo lugar. 

Ainda nesse excerto, apresentam-se os valores concreto e abstrato, ou seja, quando a 

oradora faz vinculação à pessoa de Maria Eliza (valor concreto da pessoa no topo da hierarquia), à 

escolinha e ao campus, está retratando o valor concreto. Como a argumentação do ser humano 

não versa simplesmente sobre valores concretos, a oradora mobiliza também, em seu depoimento, 

valores abstratos como a simplicidade, pois ressalta, de forma positiva, o aumento do trabalho pela 

grande procura dos alunos pelo vestibular. 

Assim, como técnicas para a seleção de seus argumentos, a servidora/oradora usa os 

recursos de presença, sendo estes responsáveis por dar visibilidade aos fatos apresentados em 

seu discurso. Vemos que, para marcar a presença em seu discurso, a oradora mostra, não em 

quantidade, mas na forma de falar, a grande procura pelo vestibular como em “o que era de aluno 

para vir fazer vestibular”.  

 

Excerto 3: 

 

[...] Nesse espaço acadêmico, vivenciei o ensino, a pesquisa e a extensão da UERN, sempre guardando as 
devidas proporções de um campus recém instalado. [...] A UERN exerceu, assim, uma importância muito 
grande nesse processo em que me fiz professora. Ao lado desse meu desejo de crescimento profissional, a 
UERN também passava por dificuldades. O campus não dispunha de sede própria, e as aulas funcionavam 
em diversas escolas públicas da cidade, muitas vezes o setor administrativo localizava-se em outro prédio, o 
que dificultava o funcionamento [...]. (SD01)  

 

Em seu depoimento, a oradora SD01 (servidora docente um) desenvolve sua argumentação 

com um paralelo entre valores concretos e abstratos, demonstrando clareza e emotividade em suas 

recordações sobre sua vivência no Campus da UERN em Pau dos Ferros. De modo a narrar e 

explicar claramente ao seu interlocutor sobre sua experiência com a instituição, sobretudo no 

aspecto das dificuldades enfrentadas, ela se utiliza de recursos de presença, trazendo, assim, à 

perspectiva imaginativa do ouvinte argumentos que conseguem fazê-lo perceber os detalhes da 
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situação narrada. Tais recursos podem ser constatados a partir do trecho “o campus não dispunha 

[…]” até o final do exceto. 

O valor concreto “campus recém instalado” justifica a ideia de superação mais adiante 

demonstrada pela oradora em seu depoimento quando relata que se tornou professora; 

paralelamente a isso, a oradora ainda traz em sua argumentação o valor abstrato “importância” que 

a instituição de ensino exerceu no percurso acadêmico necessário para se tornar professora, sendo 

que esse valor vem ser corroborado, mais à frente, pelo também valor abstrato “crescimento 

profissional”. Campus universitário e profissionalização assumem importância na hierarquização de 

valores trazidos pela oradora. O conjunto desses valores argumentativos revelam a importância 

pessoal e profissional que o Campus da UERN em Pau dos Ferros proporcionou a essa servidora, 

o que, por si, demonstra a valorização socioeconômica e profissional que essa Instituição de Ensino 

Superior trouxe às pessoas que vivem na região do Alto Oeste Potiguar e, em especial, para a 

oradora, em função de sua formação e atuação como profissional. 

 

Excerto 4: 

 

[...] O Campus Avançado da UERN, implantado em Pau dos Ferros em 1976, tem, portanto, papel relevante 
na história do desenvolvimento da comunidade acadêmico-científica nacional, dada a velocidade com que, 
nesses pouco tempo de existência já conseguiu titular milhares de profissionais para o mercado, por meio de 
cursos de graduação [...]  pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Conta com um projeto de implantação do 
programa de doutorado. [...] É o maior patrimônio intelectual que temos para garantir a qualquer cidadão 
potiguar um ensino público, gratuito e de qualidade que o torne capaz de, pelo caminho da formação, atuar 
na sociedade e contribuir para o desenvolvimento de outros cidadãos. E o CAMEAM tem comprovado isso. 
[...] (SD02)  

 

Nesse excerto de depoimento, a oradora SD02 traça um breve relato histórico, cultural, 

econômico e social sobre o papel do CAMEAM/UERN no ramo das atividades acadêmico-científicas 

a nível nacional. Podemos perceber o seu discurso marcado por valores abstratos que revelam um 

sentimento de valorização e importância do CAMEAM na visão da oradora. O CAMEAM adquire 

papel fundamental para toda região, no topo dos valores. Para ela, o Campus oferece o “maior 

patrimônio intelectual” possível ao ser humano, no caso o curso de doutorado. Os valores abstratos 

trazidos pela oradora reforçam a presença dos valores concretos também destacados na fala da 

servidora, estando, ambos, no topo da hierarquia traçada por ela. Assim, como valores concretos, 

podemos destacar, por exemplo, os trechos: “O Campus Avançado da UERN, implantado em Pau 

dos Ferros em 1976” como sendo um valor concreto; “já conseguiu titular milhares de profissionais 

para o mercado, por meio de cursos de graduação [...], pós-graduação lato sensu e stricto sensu”. 

Como valores abstratos, noções como “papel relevante na histórico”, “É o maior patrimônio 

intelectual”. 

Nesse espaço discursivo da oradora, podemos verificar, ainda, a utilização de recursos de 

presença para dar mais contundência a seus argumentos, como, por exemplo, “Conta com um 

projeto de implantação do programa de doutorado [...]”, “pelo caminho da formação, atuar na 

sociedade e contribuir para o desenvolvimento de outros cidadãos. E o CAMEAM tem comprovado 

isso [...].” 

Assim, a oradora desenvolve seu depoimento com elementos argumentativos valorativos, 

de modo a convencer seus interlocutores da importância, a nível nacional, da presença do 

CAMEAM/UERN na região semiárida do Alto Oeste Potiguar. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Nesse trabalho sobre o Campus da UERN em Pau dos Ferros: da criação à consolidação 

do campus da UERN no Alto Oeste Potiguar, procuramos apresentar e discutir situações que 

mostram desde a criação do Campus Avançado de Pau dos Ferros, passando por pesquisa 

documental e depoimentos que descrevem cada avanço, cada conquista, até chegar à consolidação 

do Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM/UERN como vemos 

hoje, com oferta de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Os estudos 

documentais e os depoimentos proporcionam encontros com discussão e estudos da cultura, da 

memória e da identidade presentes no território do semiárido. 

Os documentos apresentados fazem uma cronologia da luta pela criação do 

CAMEAM/UERN, das conquistas mais recentes, destacando o pioneirismo que envolve o Campus 

e seus profissionais que utilizaram a situação inicial de cidade pequena, distante dos grandes centos 

e de pouco desenvolvimento, para buscar o crescimento e o desenvolvido via educação. 

Os discursos trazidos pelas três colaboradoras da pesquisa apontam as dificuldades dos 

primeiros anos, passando para as conquistas e envolvimentos iniciais até chegar ao discurso que 

enfatiza a importância ímpar do CAMEAM nessa região, realçando os valores de cada momento, 

de cada conquista e reforçando essas falas com os recursos de presença que imprimem uma maior 

visibilidade aos acontecimentos.  

Portanto, as lutas e conquistas aqui apresentadas em documentos e narradas em 

depoimentos de pessoas que também fizeram parte da história de criação do Campus são registros 

históricos e documentais que marcaram aquele grande momento. Ressaltamos que, nessas quatro 

décadas de existência, foram muitas lutas e conquistas que tornaram esse Campus pioneiro em 

muitos aspectos e o consolidaram como centro de ensino superior de referência no semiárido 

nordestino.  
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58. OS ÍNDIOS TAPUIAS PAIACUS DE APODI EM DOCUMENTOS DOS SÉCULOS XVII E 

XVIII: ARGUMENTAÇÃO EM DISCURSOS HISTÓRICOS SOBRE ÍNDIOS DO OESTE 

POTIGUAR 
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Resumo: O objetivo do estudo é analisar os processos argumentativos em documentos históricos que tratam 

dos índios Tapuias Paiacus do Apodi. A base teórica para análise se apoia nos pressupostos da Nova 

Retórica, que é atualmente conceituada como teoria da argumentação no discurso. Os procedimentos 

metodológicos adotam os princípios da pesquisa descritivo-interpretativa na análise de um corpus, que é 

constituído de três documentos históricos: duas cartas e uma certidão, com datas que oscilam entre os anos 

de 1688 a 1704. Tais documentos foram encontrados, como anexos, na publicação de Lopes (2003). Os 

resultados encontrados indicam que as teses centrais dos documentos são ancoradas em todo o ideário da 

colonização, ancoradas por argumentos associados às ideias de domínio do colonizador sobre o os índios 

Tapuias. Os auditórios das cartas são particulares, apenas o da certidão é caracterizado como um auditório 

universal. Além disso, esse trabalho traz dados que podem contribuir para os estudos da história, da memória 

e da cultura das populações que vivem hoje às margens do Rio Apodi-Mossoró, não somente na Lagoa do 

Apodi, e que poderão contribuir a investigações de diferentes áreas do conhecimento 

Palavras-chave: Argumentação; Documentos históricos; Índios Tapuias; Séculos XVII e XVIII.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Abordam-se neste trabalho aspectos textuais argumentativos relacionados com a história 

dos índios Tapuias Paiacus, grupo que habitava as terras do Pody65 (Apodi). O termo Tapuias 

Paiacus é explicado por Pires (2002), com base em definição feita pelos Tupis, como aquele que é 

selvagem, o bárbaro, os inimigos contrários. Pode ser também identificado como o nome de uma 

das classificações dadas pelos portugueses aos povos ameríndios, dividindo-os em dois grandes 

grupos: os Tapuias e os Tupis. Estes ocupavam os litorais e as matas tropicais; aqueles, os 

interiores e a caatinga, e falavam uma língua travada. Os Tapuias que viviam no Rio Grande do 

Norte pertenciam à tribo Tarairiu. Estes se subdividiam em diversos subgrupos, entre os quais estão 

os paiacus de Apodi, os pains, os janduí, os monxorós, canindés, entre outros.    

A abordagem deste tema como objeto de estudo desse trabalho se dá pelo fato de que 

estudar a temática indígena possibilita compreender a cultura e a formação da identidade de nossa 

região e do Brasil como um todo, assunto pertinente para todas as ciências humanas e também 

para o ensino de língua da cultura e de língua portuguesa nas escolas. Em termos acadêmicos, é 

um ponto que tem se evidenciado em algumas instituições, porém de forma muito tímida. Essa 

timidez acadêmica nos estudos indígenas em geral é tão evidente que, socialmente, ainda não se 

admite a possibilidade da existência de índios, isto é, de pessoas que estejam ligadas à 

                                                             
65 Primeiro nome de Apodi, ao qual o historiador apodiense Nonato Mota descreveu a atribuição do sentido 
como sendo “coisa firme”.  
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descendência de povos tapuias, sejam estes paiacus ou de outros grupos, como jandui, pain, 

monxorós ou canindés, quando na verdade os relatos pautados nas memórias pessoais de muitas 

famílias originárias da região indicam a presença de remanescentes dessas identidades tapuias nas 

regiões das ribeiras do rio hoje conhecido por Apodi-Mossoró.  

Documentos antigos indicam a forte presença do povo tapuia em todo o contexto do sertão, 

em especial envolvendo a região de Apodi, onde ocorrera a missão jesuíta ligada à colonização, 

denominada pela coroa portuguesa de “Ribeira do Apodi”, na qual se incluíam as terras desde o 

Pody a Serra dos Dormentes, situada hoje no município de Portalegre. 

Nesses documentos, é possível perceber, pela forma como são escritos, como foi norteado, 

organizado e executado todo o processo de colonização das terras do sertão, em especial de toda 

a região do Oeste Potiguar. Tanto as narrações quanto as descrições, e em especial as 

argumentações construídas nos discursos documentais, são passivas de interpretações que 

revelam a forma exterminadora dos povos antigos da região.  

Considerando o exposto, a temática é deveras importante para ser estudada nas 

universidades e fora delas, e poderá grandes contribuições para o entendimento de como se formou 

e ainda se revela nas identidades coletivas, a região denominada de Oeste Potiguar, no semiárido 

nordestino. E quando se refere à forma como são construídas as sequências do discurso, o teor 

das teses, pode perceber-se como é revelado o pensamento europeu com relação aos povos que 

habitavam o sertão semiárido potiguar. Por isso, problematiza-se a argumentação construída em 

discursos de documentos antigos, nos quais possamos encontrar explicações sobre as técnicas 

argumentativas utilizadas nesses textos, buscando construir os sentidos que podem fazer melhor 

compreendermos a história dos povos indígenas, que foram os primeiros habitantes destas terras. 

Algumas questões problematizadoras da temática podem favorecer ainda mais a compreensão do 

foco desse estudo: como a temática é abordada discursivamente nos documentos? Em que tempo 

e para qual auditório o discurso e a argumentação foram direcionados? Em síntese, quais teses e 

como elas são construídas nos discursos sobre os índios Tapuias Paiacus do Apodi em documentos 

oficiais dos séculos XVII e XVIII?  

O objetivo desse estudo é analisar os processos argumentativos em documentos históricos 

que tratem da temática dos índios Tapuias Paiacus do Apodi, que se localizam na Chapada do 

Apodi, região do Médio Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. De forma específica, a pretensão 

é identificar e analisar, em documentos históricos, e articulando as memórias, sentidos e histórias 

desses índios, as teses e o auditório ao qual se dirigiam os oradores dos discursos, na época. Essas 

teses e auditórios serão analisados sob a perspectiva da Nova Retórica, tendo como base os 

estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002), de Souza (2008), entre outros. Além disso, este 

trabalho é parte dos estudos desenvolvidos na linha de pesquisa “Estudos de Processos 

Argumentativos”, do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET), da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros e, também, no Programa 

de Mestrado Profissional em Letras em rede nacional (PROFLETRAS), Unidade Pau dos Ferros. 

O corpus selecionado para esta análise é constituído de 09 excertos extraídos de três 

documentos históricos que estão referenciados pelo livro de Lopes (2003), que também os coloca 

como anexos, sendo esse livro publicado pela Fundação Vingt-um Rosado em Parceria com o 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Para cada documento, três excertos são 

analisados. Os documentos constam primeiramente de uma Carta extraída por Lopes (2003) do 

Arquivo Histórico Ultramarino – Lisboa/ Portugal, Caixa RN-1, sem data, escrita por Joseph Lopes 
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Ulhoa e endereçada ao Rei de Portugal na data de 22 de março de 1688; o segundo documento, 

também extraído do mesmo arquivo, código 257, fl. 127v./128-22/05/1703, trata-se de uma Carta 

enviada ao Ouvidor Geral da Paraíba, o Desembargador Christóvão Soares Reymão, sem definição 

de autoria; o terceiro documento, da mesma origem dos anteriores, é uma Certidão concedida ao 

Padre Jesuíta Manoel Diniz, por Luiz de Souza. 

O estudo é de metodologia descritivo-interpretativa, partindo da análise de parte dos 

excertos onde se identifica o auditório como também as teses desenvolvidas no processo 

argumentativo dos documentos. Está está estruturado em quatro seções: a introdução, que se 

encerra aqui; as orientações teóricas que norteiam o estudo, momento em que se apresentam os 

fundamentos da Nova Retórica; a parte da análise dos documentos, que se analisa o corpus definido 

para o estudo, com ênfase nas teses presentes nos discursos e nos auditórios a que se dirigiam; e, 

por último, faz-se as considerações finais, com retomadas dos principais elementos do trabalho e 

apontamentos para outros estudos.  

 

2. ORIENTAÇÕES TEÓRICAS: A ARGUMENTAÇÃO RETÓRICA 

 

A argumentação pode ser entendida em sua totalidade como algo formado por partes 

argumentativas presente no desenvolvimento de um determinado discurso, seja este oral ou escrito. 

E como os discursos se manifestam em textos, ela pode ser de forma simples, definida como uma 

tecitura de argumentos (LAZAROTTO, 2009).  

Na atualidade, a argumentação no discurso é representada pelo Tratado da Nova Retórica, 

escrito por Chaim Perelman e Olbrechts-Tyteca no ano de 1970. Neste trabalho, os referidos 

autores retomam a Retórica antiga, desenvolvida por Aristóteles recuperando os conceitos de 

orador, auditório; porém, fazem uma aplicação às funções de qualquer discurso, sem limitá-la às 

situações de debates judiciários, deliberativos e epidícticos, como eram compreendidos na Grécia 

Antiga (SOUZA; COSTA, 2009).  

Na sua concepção mais atual, se apoiando na leitura do Tratado, Souza (2008) conceitua a 

argumentação como uma ação humana implicadora no convencimento, validando a defesa de uma 

opinião. E para que isso se efetive é preciso que aconteça uma interação entre alguém que produz 

o discurso, denominado de orador e alguém que recepciona e escuta e compreende, ou seja, um 

auditório, em situações reais de uso da linguagem.  

Nessa compreensão, a argumentação somente se materializa a partir de uma situação de 

interlocução (SOUZA, 2008). Firma-se no processo de convencer, argumentar e persuadir como 

prática social e por isto envolve elementos especiais, os quais se constroem a partir de fundamentos 

ligados aos interesses, aos valores culturais, sociais, políticos, econômicos, dentre outros que se 

pautam na história, memória e identidade de cada produtor ou interlocutor.  

Com base nessa definição, a argumentação tende a ser construída ao longo da ocorrência 

discursiva e o seu objetivo será atingido quando houver convencimento ou persuasão. Fala-se em 

alternância dos fenômenos pelo fato de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002) definirem de forma 

diferente o ato de persuadir do de convencer. Para eles chama-se a argumentação é persuasiva 

quando consegue atingir um auditório particular e, convincente, quando quer obter a adesão de todo 

ser racional. 

Por isso os autores se ocupam em definir o auditório como “o conjunto daqueles que o orador 

quer influenciar com sua argumentação” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2002, p. 22). Além 
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disso, eles fazem uma classificação do auditório, dividindo-o em três tipos: o auditório universal, 

formado por homens adultos e normais; o auditório formado no diálogo pelo interlocutor a quem se 

dirige e o auditório constituído pelo próprio sujeito, quando ele delibera ou figura as razões de seus 

atos (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2002).   

O que se pode depreender de toda essa discussão sobre a argumentação é que um dos 

seus principais objetivos é aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu 

assentimento, como situam Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002). E mesmo compreendendo que 

existem a universalidade e a particularidade do auditório, discussões e debates podem ser dirigidos 

a um único ouvinte; isto ocorre muito nos debates e discussões que ocorrem nas conversas 

cotidianas.  

Pode-se perceber, portanto, que no processo argumentativo é parte essencial a existência 

de um processo de construção de sentidos lógicos. E nisto parece se envolver outros elementos 

que se unem para constituir a totalidade do discurso argumentativo. Souza e Costa (2009) 

pressupõem que se em um discurso a argumentação atinge o seu objetivo é porque a defesa foi 

constituída de todos os elementos que estão envolvidos no ato de argumentar.  

 

O êxito ou não do discurso depende da maneira como ele é defendido, por isso é 
preciso termos em mente que o ato de argumentar é um processo que envolve uma 
tese (logos) a ser defendida pelo orador, a imagem que esse orador faz dos 
interlocutores/auditório (pathos) e para o qual dirige seu discurso; e, ainda, a sua 
própria imagem (ethos), visando à credibilidade (SOUZA; COSTA, 2009, p. 3).  

 

Como se pode notar, o processo argumentativo é constituído primeiramente de uma tese 

que é defendida pelo interlocutor direcionada a um auditório, ou seja, alguém produz um discurso 

destinado a outrem que se dispõe a interagir o que é defendido na tese, isto é, a ouvi-lo ou lê-lo. Na 

construção de uma tese, o orador se firma sempre na defesa de “ideias, opiniões e se utiliza, de 

forma consciente ou inconsciente, de estratégias argumentativas que estão condizentes com o seu 

propósito comunicativo” (SOUZA; BESSA, 2011, p. 306).  

As técnicas argumentativas também fazem parte da abordagem do Tratado da 

Argumentação. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002), são atividades necessárias porque 

para argumentar é necessário ocorrer uma pré-disposição dos interlocutores de fazerem acordos 

no ato da construção dos discursos. “Em nosso mundo hierarquizado, ordenado, existem 

geralmente regras que estabelecem como a conversa pode iniciar-se, um acordo prévio resultante 

das próprias normas da vida social” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2002, p.17).  

 

Esse acordo estará presente tanto no início quanto no desenvolvimento da 
argumentação e estará ligado ao que é presumidamente admitido pelos ouvintes, 
ou seja, o orador precisa ter em mente um auditório que partilhe dos mesmos 
valores (WYSOCKI, 2009, p. 257). 

 

Souza e Bessa (2011, p. 306) informam que as técnicas argumentativas são usadas com o 

objetivo de “convencer seu(s) interlocutor(es) da pertinência ou validade de sua(s) tese(s)”. Vale 

ressaltar que no entendimento da Nova Retórica, as estratégias são chamadas de técnicas 

argumentativas. As técnicas têm diversas funcionalidades na produção de um discurso e em 

especial quando se trata da defesa de uma tese. Há sempre aquela que têm a função axial (central), 

que é ancorada por outras que lhe dão sustentabilidade. 
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Quem discorre sobre essa divisão das teses é Ide (2000). Para este autor, quando se define 

a tese central entende-se que esta tem a função de “proposição (uma frase) que formula 

precisamente o que diz o texto (e, de maneira mais geral, o que diz a inteligência em face da 

realidade), tendo em vista enunciar o verdadeiro ou o falso” (IDE, 2000, p. 51).  Segundo Souza e 

Bessa (2011, p. 307), diante dessa compreensão é possível afirmar que essa tese central “se 

articula à própria temática do texto, cuja defesa se dá por meio de vários tipos de argumentos”. Mas, 

o principal elemento norteador da compreensão de uma tese é que esta se formula a partir de uma 

pergunta, ou seja, ela visa responder a uma problemática. Por isso, a possibilidade de existência 

de uma tese central que responde a um problema geral. Na constituição dos argumentos é que 

podem surgir as teses de adesão inicial, as quais se vinculam aos aspectos argumentativos, que 

podem ser denominados axiais ou de ancoragem.  

Ao final, o que se pode concluir é que a argumentação, diante das definições da Nova 

Retórica é constituída a partir de uma tese central, constituída a partir de uma problemática que 

também se constitui como genérica. Sendo assim, essa centralidade da tese significa seu passeio 

por todo o corpo de uma peça argumentativa. Ao considerar que o desenvolvimento de técnicas 

argumentativas é uma atividade que caracteriza o processo de construção do discurso, e 

entendendo que os documentos históricos relacionados à existência dos Tapuias Paiacus do Apodi, 

bem como de fatos e massacres vivenciados por esses indígenas no processo de colonização, 

analisam-se neste estudo as teses e os auditórios constituídos em documentos históricos sobre 

esse grupo indígena.  

 

3. A ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO EM DOCUMENTOS SOBRE OS ÍNDIOS TAPUIAS 

PAIACUS  

 

Ao considerar que no processo argumentativo o interlocutor destina-se ao seu auditório, 

utilizando-se de ideias e opiniões, com base em técnicas argumentativas, conscientes ou sem total 

consciência de seus usos, mas sobretudo defendendo teses sobre as temáticas em pauta. Nos 

documentos históricos que foram primeiro que esclarecem a existência dos Tapuias na “Capitania 

do Rio Grande”, especialmente no Documento I, no qual consta uma carta que tem como 

destinatário o Rei de Portugal, no ano de 1688, pode-se iniciar uma análise que identifica essas 

teses observando um dos seus primeiros excertos apresentados a seguir. 

 

Excerto 1 – Introdução à tese central 
 

Fonte: Excerto extraído da Carta Joseph Lopes Ulhoa ao Rei de Portugal (1688). 

 

No excerto acima pode-se identificar que o trecho está direcionado a construir argumentos 

que apresentam a tese central do documento que é “apresentar ao Rei um caminho mais suave” 

para dominar os Tapuias, pois, ao que parece os colonizadores estavam tendo dificuldades para 

atingir esse objetivo.  
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E como é também afirmado por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002), quando falam dessa 

classificação das teses, não há somente uma tese sendo sustentada por argumentos dentro de um 

dado discurso. Existem as teses de ancoragem, as quais auxiliam na construção dos argumentos 

que validam a tese central. Neste sentido, apresenta-se um excerto do Documento 1 que pode ser 

identificado como parte da constituição de uma das teses de ancoragem que é “os Tapuyos 

Jandoin66 não têm aldeia e por isso são difíceis de aplicar o domínio, tanto o meio da indústria 

quanto com armas e castigos”.  

 

Excerto 2 – Tese de ancoragem 
 

Fonte: Excerto extraído da Carta Joseph Lopes Ulhoa ao Rei de Portugal (1688). 

 

Seguindo as anotações de Perelman; Tyteca (2002), mesmo o excerto se constituindo em 

uma tese de ancoragem, no limite do seu âmbito há uma tese central: “Os Tapuyas são instáveis, 

escorregadios, difíceis de dominar”. Portanto, nesse fragmento pode-se observar a tese e 

ancoragem com relação à tese principal da carta, mas em se tratando do âmbito argumentativo do 

próprio trecho há uma tese central, ancorada por outras teses: “eles são diferentes, não têm aldeias 

fixa e se sustentam de qualquer fruto da natureza”.  

Vale acrescentar que no corpo do texto, o interlocutor dá continuidade às teses de 

ancoragem da tese central, focalizando argumentos que são justificativas para que haja uma forma 

mais suave de dominar os Tapuias e acentua a defesa de que pelo uso das armas é impossível e 

inconveniente, o que se configura como mais uma tese que ancora a principal. O terceiro excerto 

que parece se configura como ancoragem da tese central, mas que ao mesmo tempo, em sua 

estrutura se identifica, tanto teses centrais quanto de ancoragem é o que pode ser ido a seguir.  

 

Excerto 3 – Teses de ancoragem à tese central. 

 

Fonte: Excerto extraído da Carta Joseph Lopes Ulhoa ao Rei de Portugal (1688). 

 

No fragmento, vê-se que a tese central é propor uma solução para o domínio dos Tapuias. 

E, para isso, a proposição descreve o tal “caminho suave” indicado. Como se pode observar, este 

caminho se constitui de ancoragens baseadas nas situações e temor dos índios; a questão da terra 

                                                             
66 Leia-se no português atual Tapuias Janduí. 
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para a lavoura, a doutrinação cristã, dentre outras atitudes que se constituem ‘os caminhos suaves’ 

que são citados como parte da tese principal do discurso.  

No final da carta, pode-se perceber a retomada da tese central apresentada no primeiro 

excerto, através de uma conclusão na qual o autor do discurso apresenta o que espera de sua 

defesa com relação ao problema enfrentado pela coroa com relação ao domínio dos Tapuias.  

 

Excerto 4 – Tese de ancoragem final da tese central. 
 

Fonte: Excerto extraído da Carta ao Desembargador Christóvão Soares Reymão. 

 

Percebe-se que a ideia mais pertinente deste excerto é a de que a sua proposição seja algo 

que possibilite o sucesso da ação com relação ao domínio dos Tapuias.  

Em síntese, a tese defendida pelo autor deixa claro o cenário de guerra que era vivenciado 

entre portugueses e índios Tapuias na capitania do Rio Grande do Norte, em especial aos grupos 

que ocupavam a região Oeste e Seridó do Estado. Os Tapuias Janduí, tanto ocupavam as regiões 

da Chapada e do Vale do Apodi como do Vale do Assú (LOPES, 2003).  

No que diz respeito ao auditório do discurso analisado, pode-se perceber o tipo particular, 

constituído pelo próprio autor do discurso e seu destinatário, o Rei de Portugal. Como se sabe, 

segundo Perelman; Tyteca (2002) essa configuração de auditório caracteriza-se pelo diálogo entre 

o produtor do discurso e seu interlocutor, deliberando as razões dos seus atos. O autor da carta faz 

isso de forma muito clara em todo documento.  

No segundo documento, que consta de uma carta ao Ouvidor Geral da Paraíba, uma vez 

que a colonização do sertão nordestino se iniciou por este Estado e se estendeu ao Ceará e Rio 

Grande do Norte, os excertos que permitem depreender as teses constitutivas da argumentação no 

texto são três. 

 

Excerto 4 – Tese central do discurso. 
 

Fonte: excerto extraído da Carta ao Desembargador Christóvão Soares Reymão. 

 

A leitura do excerto apresentado permite compreender que a tese central de toda a carta 

está definida nesta parte do texto. A finalidade das colocações feitas pelo autor é justamente a 

defesa da ideia de que o Desembargador, que se constitui o auditório particular, da mesma forma 

que ocorre no documento 1, obedecendo aos pressupostos do Perelman; Tyteca (2002), deve 

cumprir a lei de divisão de terras entre os Tapuias, e somente com estes. 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

631 

Ao dá ciência da obrigatoriedade da lei, em outras partes da carta pode-se perceber teses 

de ancoragem para os argumentos que esclarecem a necessidade da correspondência. A 

intepretação permite concluir que até a emissão desta carta a lei não estava sendo totalmente 

cumprida e outros agrupamentos indígenas estavam participando das repartições de terra. Para 

fundamentar a tese de cumprimento obrigatório da lei, o produtor do texto diz o seguinte no excerto 

5:  

 

Excerto 5 – Tese de ancoragem da tese central. 
 

Fonte: excerto extraído da Carta ao Desembargador Christóvão Soares Reymão. 

 

É visível a defesa da ideia de que somente os índios das aldeias Tapuias e os que se 

chamam de cabouclos podem participar da repartição da légua de terra. Esta se torna a tese central 

do excerto e que ao mesmo tempo dá sustentação à tese central de toda a carta.  

Enquanto isso, no excerto 6, observa-se as teses que se constituem como defesa referente 

aos castigos que devem ser sofridos pelos indígenas se por acaso não aceitarem as condições 

impostas por essa lei.  

 

Excerto 6 – Tese de ancoragem da tese central. 
 

Fonte: Excerto extraído da Carta ao Desembargador Christóvão Soares Reymão. 

 

A ideia de render os índios que não quiserem ser aldeados conforme a referida lei é bem 

clara no início do excerto, sendo uma tese de ancoragem do argumento em favor do castigo pela 

não obediência à lei instituída pelos colonizadores. Outra tese que serve de ancoragem à principal 

é o reforço dado à informação de execução da lei de 23 de novembro de 1700, tornando repetitiva 

a ideia central de que somente os Tapuias do sertão estariam aptos a participar da repartição legal. 

No documento 3, distintamente dos dois primeiros documentos, o discurso é constituído de 

uma certidão expedida a um dos padres da Companhia de Jesus, ao que é dada a condição de 

recebedor da honra, mas o auditório neste caso se torna caracterizado como universal, dada a 

possibilidade dessa certidão ser lida por qualquer interlocutor. Portanto, neste caso não se pode 

definir de forma exclusiva o referido auditório, apesar de o discurso registrado ter um destinatário 

específico. A tese central do referido documento é construída ao longo do texto que tem por objetivo 

justificar as honras que são merecidas pelo Padre Jesuíta Manoel Diniz; e o excerto 7, demonstrado 

a seguir é o que mais deixa evidente esta tese:  
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Excerto 7 – Tese central do discurso. 

 

Fonte: Excerto extraído da Certidão expedida ao Pe. Manoel Diniz, em 1704. 

 

A tese central se sustenta exatamente no trecho em que se lê: “devendo-se por todas as 

razões a seu único singular zelo as grandes utilidades [...] para o serviço de Deus como de sua 

magnitude [...]”. Defende-se neste trecho a ideia da importância de certificar o merecimento do 

padre pelo trabalho feito na Companhia, constituindo assim a tese central defendida em todo o texto.  

Em outras partes da referida certidão pode-se notar trechos que justificam essa tese, 

construindo-se assim várias teses de ancoragem aos argumentos que a validam. O excerto 8 é 

destes:  

 

Excerto 8 – Teses de ancoragem 
 

Fonte: Excerto extraído da Certidão expedida ao Pe. Manoel Diniz, em 1704. 
 

No excerto 8 é possível lê várias partes nas quais se veem teses que justificam a honra 

concedida ao padre. Uma delas é que a missão do Padre Manoel Diniz foi conveniente no “rancho 

da nação Payacú do mayoral chamado Mel de Abreu da Lagoa do Podi [...] pela Sua Magde [...]”. 

Este fragmento do excerto revela uma ancoragem na importância dada à missão dos jesuítas no 

auxílio aos colonizadores.  

Vê-se no mesmo excerto a referência ao Sargento Mor José de Morais Navarro que se 

situava nos sertões da Ribeira do Apodi, a fim de investir cada vez mais na conquista das terras. E, 

para isso, a missão dos padres era de referência bastante conveniente. Em outro excerto, 

consumam-se mais algumas teses de ancoragem, referendadas nas ações desenvolvidas pelo 

padre Manoel Diniz quando do comando das mudanças de desaldeamento dos Tapuias de Apodi 

para outras localidades. No Excerto 9, pode-se observar isso.  
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Excerto 9 – Tese de ancoragem. 
 

Fonte: Excerto extraído da Certidão expedida ao Pe. Manoel Diniz, em 1704. 

 

Uma das teses validadas neste trecho, mesmo de forma implícita é a de que os grupos que 

acompanharam as mudanças dos Tapuias de Apodi para as aldeias que eram constituídas a partir 

da repartição das terras em outros lugares, passaram por vários momentos difíceis, seria uma forma 

de justificar a pertinência da tese central sobre a honra merecida diante do mérito.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desse estudo proporcionou a constatação de que em todos os documentos 

históricos há registros acerca da existência dos índios Tapuias Paiacus e das constantes fugas e 

retiradas, mediante processo de colonização que se iniciou no século XVII, na Capitania do Rio 

Grande do Norte. As teses centrais analisadas nos processos argumentativos das cartas enviadas 

ao Rei de Portugal e ao Ouvidor Geral são validadas por ancoragens que sustentam a ideia fundada 

no domínio português sobre as etnias que já existiam na Ribeira do Apodi quando o colonizador 

apareceu. 

Na certidão concedida ao padre Manoel Diniz, fica evidente que a tese central busca a 

justificativa de honra ao mérito pelas dificuldades vivenciadas pela Companhia de Jesus ao 

doutrinar as tribos que habitavam o lugar naquela época. Os produtores do discurso deixam 

evidente a condição de dominador, enquanto os índios Tapuias Paiacus assumem a posição de 

grupos humanos em processo de dominação. Tanto que alguns dos trechos da argumentação se 

fundamentam na ideia de cumprimento às leis instituídas pela coroa portuguesa. As normas ditadas 

evidenciam a imposição linguística, religiosa e o adestramento como pressupostos do domínio como 

se os índios não tivessem uma identidade humana.  

Em suma, atentando para o objetivo do trabalho, as teses levantadas nos textos são 

destinadas a auditórios particulares e universais.  As duas cartas, uma destinada ao Rei e a outra 

ao Ouvidor Geral têm auditórios particularizados, voltados para o comando da colônia. A certidão 

concedida ao Padre é um discurso voltado para o auditório universal.  

Quanto às perspectivas do estudo no sentido de auxiliar o entendimento sobre a temática 

da história indígena e dos discursos voltados para esta, foi bastante pertinente. As teses analisadas 

permitiram relacionar as ideias centrais do texto com a constituição de aspectos pertinentes á 

memória e a identidade dos Tapuias Paiacus, de forma que se atente à constituição dos processos 

argumentativos como consoantes com os objetivos do colonizador. 

 Por fim, esse estudo traz dados que contribuem diretamente para compreender os discursos 

e os poderes em textos do século XVII e XVIII, mas também para compreender os motivos de alguns 

séculos depois os índios terem perdido as terras e terem muitas de suas aldeias e grupos étnicos 
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sido destruídos, inclusive com grandes chacinas, por colonizadores e pelas missões jesuíticas. Além 

disso, esse estudo traz dados que podem contribuir para os estudos da história, da memória e da 

cultura das populações que vivem hoje às margens do Rio Apodi-Mossoró, não somente na Lagoa 

do Apodi, e que poderão contribuir a investigações de diferentes áreas do conhecimento. 
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Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo o Açude 25 de Março, localizado no bairro Riacho do 
Meio, em Pau dos Ferros, desde sua criação no final do século XIX até os dias atuais. O texto tem como 
objetivo analisar discursos produzidos por trabalhadores do século XX em entrevistas que eles tratam de 
experiências de vida, de trabalho e de lazer, vinculando-os ao Açude 25 de Março. A fundamentação teórica 
deste trabalho recorre a pressupostos sobre memória coletiva e individual, de Halbwachs (1990), e a noções 
de recursos de presença, da Nova Retórica, com base em Perelman e Olbreschts-Tyteca (2014). Para tanto, 
constituiu-se o corpus desta pesquisa por excertos de discursos (falas) de dois senhores e de três senhoras, 
todos com mais de 70 anos e que residiam às margens do Açude 25 de Março, em meados do século XX. O 
texto escrito está amparado em pesquisa de campo e documental, com interpretação dos discursos desses 
senhores e senhoras, observando como as memórias individuais e coletivas sobre o Açude 25 de Março são 
construídas e como os entrevistados utilizam os recursos de presença para organizarem a argumentação de 
seus discursos e relatos. Os resultados revelam a importância das atividades desenvolvidas e dos modos de 
vida de meados do século XX, nas localidades próximas ao Açude 25 de Março e ao Riacho do Meio, para 
os senhores e senhoras entrevistados, cujas vidas são constituídas e se misturam com as histórias do Açude 
e do próprio bairro. 
Palavras-chave: Açude 25 de Março; Alto Oeste Potiguar; Memórias; Pau dos Ferros. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em Pau dos Ferros, na região do semiárido brasileiro, marcada por grandes estiagens que 

provocavam fome, sede e mortes, foi construído o primeiro açude, na hoje conhecida por região do 

Alto Oeste Potiguar. O Açude 25 de Março, que surge para trazer água para a então Vila de Pau 

dos Ferros, ainda no Brasil Imperial, traz também desenvolvimento, esperanças ao povo e se torna 

fator preponderante para a constituição e crescimento do bairro Riacho do Meio, às margens do 

Açude 25 e da própria vila de Pau dos Ferros. Alguns dos efeitos desse açude sobre as pessoas 

estão nas memórias e discursos que são objeto de estudo deste trabalho. 

 Em regiões do semiárido brasileiro, já no século XIX, era comum a construção de açudes e 

barragens públicas na tentativa de se prevenir contra a escassez de água em períodos não 

chuvosos. A construção de reservatório de água, a exemplo do Açude 25 de Março, atraiu muitas 

pessoas às suas margens, formando povoados e comunidades que viam a localidade como um 

lugar para viver, como oportunidade de trabalho e como meio para se produzir o sustento de suas 
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famílias. A sobrevivência às margens do Açude 25 de Março proporcionou às famílias que ali 

residiam, e ainda residem, várias experiências e acontecimentos que fundamentam muitas histórias 

de vida. Essas histórias se constituem mediante lembranças individuais imbricadas às memórias 

coletivas de um povo, contemplam desde o trabalho árduo, como os das lavandeiras, dos 

vazanteiros e de criadores de animais, passando pelo abastecimento de água e pela resistência à 

seca, até os momentos de diversão e lazer nos banhos de açude. 

 O objetivo desse trabalho é analisar discursos produzidos por trabalhadores do século XX, 

todos com mais de setenta anos de idade, que tratam de experiências de vida, de trabalho e de 

lazer, vinculando-os ao Açude 25 de Março. Em especial, interessa-nos interpretar, nos relatos e 

nas memórias de senhores e de senhoras, como essa memória se constrói, se individual se coletiva, 

e os recursos de presença que as constituem. Para tanto, realizamos, com esses colaboradores, 

entrevistas, em áudio e vídeo, gravadas em suas próprias residências, no ano de 2016, mediante 

consentimento de cada um deles, que após serem informados sobre os objetivos da pesquisa e 

feitos todos os esclarecimentos possíveis, também assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). As entrevistas foram também autorizadas e acompanhadas por familiares e, 

como forma de valorização às histórias de vidas dessas pessoas, ao encantamento e à beleza que 

elas dão aos discursos e às suas histórias no momento das entrevistas, optamos por não omitir 

suas identidades e suas histórias, registrando o nome de cada uma delas, com todo respeito à 

integridade pessoal e como cidadã, ao lado do excerto do discurso que de cada uma utilizamos. O 

corpus da pesquisa é constituído por trechos de entrevistas de dois senhores e de três senhoras, 

todos com mais de 70 anos e que residiam às margens do Açude 25 de Março, em meados do 

século XX. Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa “Estudos de Processos 

Argumentativos”, do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET), da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros e, também, à linha de 

pesquisa “Discurso, Memória e Identidade”, do curso de mestrado e doutorado, do Programa de 

Pós-Graduação em Letras da UERN. 

Neste trabalho, além dos nomes reais dos entrevistados, trazemos os codinomes de como 

eles são conhecidos na comunidade em que residem. Esse procedimento é possível dentro dos 

princípios éticos da pesquisa por História Oral, mediante autorização dos próprios entrevistados, 

conforme diz Silveira (2007). Posposto ao primeiro, outro critério que nos permite divulgar os nomes 

dos colaboradores é o próprio conteúdo das entrevistas, que não constrange, em sentido algum, o 

entrevistado, pessoas da comunidade ou autoridades. Assim, por considerarmos esses senhores e 

senhoras colaboradores da pesquisa como essenciais para o resgate da história do Açude 25 de 

Março, achamos por bem referenciá-los como verdadeiros autores das memórias e discursos sobre 

o Açude 25 de Março, corroborando para a construção da identidade deste importante reservatório 

de água.  

Colaboraram para essa pesquisa as senhoras Adelcina Pontes do Nascimento (vulgo Dona 

Adelça), Cíça Maria da Conceição (Dona Ciça Preta), Francisca de Souza Rêgo (Dona Francisca) 

e Maria do Socorro Rêgo (Dona Baía), e os senhores Joel Pereira da Silva (Seu Joel) e Milton 

Bezerra da Silva (Seu Milton). Dona Adelcina, de 80 anos, reside no bairro Riacho do Meio desde 

criança, é aposentada e trabalhou como professora na escola pública do bairro, construiu família e 

participa de grupos religiosos da comunidade. Dona Ciça Preta, de 101 anos, depois de ter ficado 

órfã de pais, veio para o Riacho do Meio ainda criança, morar com suas tias. Ainda hoje reside no 

bairro. Mulher negra, nascida no momento em que o país ainda vivia com o ranço da escravatura, 
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trabalhou em roças, vazantes, engenhos, casas de família e na lavagem de roupa para garantir o 

sustendo de seus filhos, que os criou sozinha. Dona Francisca, de 77 anos, nasceu na localidade 

em que hoje é o Riacho do Meio, viveu toda sua infância e adolescência no bairro, até se casar, 

ainda jovem, com Seu Milton e ir morar às margens do açude, no sítio Lagoinha, onde criou sua 

família e vive até hoje. Dona Baía, de 79 anos, nascida no Riacho do Meio, tem sua história familiar 

toda vinculada ao bairro, desde quando este ainda era zona rural, com poucas residências. 

Aposentada como professora da rede pública, atuando como secretária geral da escola do bairro. 

Hoje reside no sítio Lagoinha, zona rural e às margens do Açude 25 de Março. Seu Joel, de 81 

anos, agricultor aposentado, paraibano, que veio para Pau dos Ferros, especificamente para o 

Riacho do Meio, ainda jovem, trabalhar nas Frentes de Emergência (trabalho coletivo propiciado 

pelo governo em épocas de estiagens). Fixou residência no bairro, construiu família e nele vive até 

hoje. Seu Milton, de 75 anos, portalegrense, aposentado como agricultor, veio para o sítio Lagoinha 

ainda adolescente morar com seu avô. Neste sítio, às margens do Açude 25 de Março, trabalhou 

em vazantes e criação de animais, tirando todo o sustento da família das águas e vazantes. Vive 

até hoje no mesmo lugar.    

Para a fundamentação teórica desse trabalho, recorremos aos pressupostos sobre memória 

coletiva e individual, de Halbwachs (1990), e à noção de recursos de presença, da Nova Retórica, 

com base em Perelman e Olbreschts-Tyteca (2014). Para desenvolvermos a metodologia da 

pesquisa, apoiamo-nos nas orientações de Silveira (2007) sobre História Oral, e para escrever o 

percurso histórico do açude 25 de março, recorremos a fontes de história do município de Pau dos 

Ferros, tais como Freitas (1956) e à Revista Comemorativa do Bi-centenário da Paróquia e 

Centenário do município de Pau dos Ferros (1956). 

Este trabalho, além das considerações iniciais, é constituído por cinco outros tópicos. 

Primeiro, fazemos um breve histórico sobre o Açude 25 de Março. Logo após apresentamos os 

fundamentos teóricos sobre memória e sobre os recursos de presença. As análises vêm em 

seguida, ordenadas pelas categorias empíricas, a saber: o açude e a produção de alimentos; o 

açude e as lavandeiras; o açude e o abastecimento de água; o açude e o lazer; e o açude e as 

secas. As considerações finais retomam todo o trabalho, enfatizando os principais resultados. 

 

2. O AÇUDE 25 DE MARÇO 

 

Para entendermos o contexto histórico-social, bem como o espaço físico e geográfico em 

que se davam os acontecimentos narrados pelos colaboradores da pesquisa, apresentamos, nas 

figuras 01 e 02, imagens do Açude 25 de Marco, e fazemos, logo após, uma síntese da história da 

construção desse importante para Pau dos Ferros e toda região. 
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Figura 01 – Imagem aérea do Açude 25 de Março (2010). Parte baixa da foto, Riacho do 

Meio; ao fundo, centro de Pau dos Ferros e serrote do Jatobá. 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Franskin Leite (cedida). 

 

Figura 02 – Imagem da parede do Açude 25 de Março com reservatório quase seco (2016). Ao 
fundo, o bairro Riacho do Meio. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Gilton Sampaio de Souza. 

 

A primeira ação administrativa para a construção do Açude 25 de Março ocorreu ainda no 

Brasil Império, em 1888, com encontros e discussões em ruas da Vila de Pau dos Ferros. Segundo 

dados históricos, no seguinte, “a Câmara municipal, em sessão de 26 de abril, dirigiu-se ao 

Presidente da Província, expondo a situação angustiante dos habitantes” que enfrentavam a falta 

d`água, em virtude dos sucessivos anos de seca na região e, para resolvê-la, sugeria “a construção 

de um açude nas proximidades da vila no lugar denominado Riacho do Meio” (REVISTA 

COMEMORATIVA DO BI-CENTENÁRIO DA PARÓQUIA E CENTENÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAU 

DOS FERROS, 1956, p 25).   

Segundo essa mesma fonte, os trabalhos de construção foram iniciados em 1889 e no ano 

de 1894, já no Brasil republicano, foram intensificados, com a construção da parede. Nesta época, 

para a construção, já tinha sido eleita uma comissão formada pelo Juiz de Direito da Comarca, pelo 

presidente da intendência67 e pelo Coletor de Rendas Estaduais, da época. Essa comissão foi 

responsável por firmar junto ao empreiteiro da época, em 02 de outubro de 1895, um acordo que 

                                                             
67 Intendência – Após a Proclamação da República, em 1889, foram criadas as intendências municipais, 
responsáveis pelo poder executivo municipal. 
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consistia em concluir no ano seguinte a parede do açude já iniciada, o que não ocorreu, e somente 

em 1897, o açude foi inaugurado, no dia 25 de março, de onde veio, portanto, a origem do nome. 

Em 1915, em virtude de uma grande seca, o Governo Federal iniciou o aumento da parede do açude 

e o incorporou ao Patrimônio da União.  

 Segundo Freitas (1856, p. 39), esse açude “encontra-se no Riacho do Meio, justamente na 

confluência dos riachos: do Meio e da Lagoinha, nos arredores da cidade”. Essa descrição 

compreende a faixa territorial que ocupa o açude. Na época da construção do 25 de Março, o Riacho 

do Meio era tido como local distante da sede, de Pau dos Ferros, onde habitavam famílias menos 

privilegiadas economicamente, e foi sua localização, na confluência dos riachos, que determinou a 

construção do açude que chega até ao sítio Lagoinha.  

 Nas margens do 25 de Março, nestas localidades, além das famílias que já habitavam, 

outras se instalaram. O açude, conforme narram os colaboradores da pesquisa que origina esse 

trabalho (LIMA, 2016), foi o cenário onde se desenvolveu a luta pela subsistência, mediante coleta 

de água para as pessoas e animais, plantação das frutas e verduras e trabalho duro das lavandeiras. 

“Além da utilização de suas terras marginais para plantio de “vazantes”, serve de principal fonte de 

abastecimento d´água à população citadina. É muito piscoso.” (FREITAS, 1956, p. 40-41). Nas 

palavras de Freitas, vemos a riqueza trazida pelas águas, que matam a sede da população, 

pincipalmente; produzem alimentos no seu entorno e abrigam muitos peixes, provendo, assim, 

várias necessidades da população. 

Em 1942, também em virtude de uma seca, foi feita a primeira pavimentação em pedra, na 

lateral interna da parede do Açude 25 de Março, sendo reconstruída em 1951, pela administração 

municipal, o que trouxe de volta o patrimônio para o município (REVISTA COMEMORATIVA DO BI-

CENTENÁRIO DA PARÓQUIA E CENTENÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, 1956, p 

90).  

   

3. MEMÓRIA INDIVIDUAL E MEMÓRIA COLETIVA 

 

Com base nos estudos de Le Goff (2013), podemos definir memória como uma capacidade 

humana responsável pelo armazenamento de lembranças do passado, de experiências vividas por 

um indivíduo ou grupos sociais. Isto é, a memória faz parte de um conjunto de funções psíquicas, 

através das quais o homem pode atualizar como informações passadas. Atualmente, existem várias 

teorias e pesquisas que se propõem aos estudos acerca da memória, desde aquelas desenvolvidas 

na área da saúde, que tentam explicar neurologicamente o funcionamento das lembranças e das 

doenças relacionadas a elas, até as pesquisas desenvolvidas nas ciências sociais e humanas, que 

tentam explicar as mudanças e os modos de vida dos grupos sociais por meio de suas memórias 

individuais e coletivas, conceitos que explicitaremos no decorrer deste tópico. 

Tomando o pressuposto de que para se lembrar de algo é necessário que haja a presença 

de um acontecimento e de alguém que esteve envolvido nele é que Halbwachs (1990) define a 

noção individual da memória. Para o sociólogo, a memória individual se dá quando há a participação 

de uma pessoa, seja como autor ou ouvinte, de um fato que aconteceu no passado e que esse 

participante consiga guardar e relatar o ocorrido. Assim, temos a memória individual como uma 

capacidade de armazenamento de informações que são relatadas com base no ponto de vista de 

um determinado indivíduo.  

 De acordo com Halbwachs (1990, p. 54) 
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Um homem, para evocar seu próprio passado, tem frequentemente necessidade de 
fazer apelo às lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que 
existem fora dele, e que são fixados pela sociedade. Mais ainda, o funcionamento 
da memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras 
e as ideias, que o indivíduo não inventou e que emprestou de seu meio. Não é 
menos verdade que não nos lembramos senão do que vimos, fizemos, sentimos, 
pensamos num momento do tempo, isto é, que nossa memória não se confunde 
com a dos outros.  

  

Deste modo, segundo o autor, tanto a memória individual quanto a memória coletiva 

dependem uma da outra, já que a memória individual assimila todas as contribuições externas, que 

são proporcionadas pela memória coletiva, para que sejam preenchidas todas as lacunas das 

lembranças, tornando-as lembranças mais exatas. Ou seja, a memória individual é construída e 

influenciada pela memória coletiva, uma vez que é necessário recorrer às palavras e ideias 

(re)vividas pelo grupo social. Isso porque não é preciso haver apenas os testemunhos das 

memórias, é preciso que haja concordância entre as lembranças apresentadas por um e por outro 

para que possa ser construída uma base comum. 

Percebemos, pois, que Halbwachs (1990) apresenta uma nova perspectiva para a noção de 

memória, expondo os traços sociais que a compõem. Para esse sociólogo, mesmo que seja uma 

lembrança particular, ela sempre se remeterá a um grupo, pois o indivíduo sempre estará 

interagindo em sociedade e, assim, será uma memória coletiva, mesmo que se trate de evento que 

somente um indivíduo participou, uma vez que suas lembranças também estarão enraizadas a 

outros diferentes contextos. 

Neste sentido, a construção da memória é uma combinação de várias outras memórias de 

grupos diversos, dos quais um indivíduo participe e sofra influências (LEAL, 2012), seja em grupo 

de trabalho, amigos, escola ou em família. Dessa forma, o indivíduo será participante de ambas as 

memórias – individual e coletiva –, isso devido ao funcionamento da memória individual não ser 

possível sem a busca de referências no seu ambiente. Dessa forma, a memória coletiva se 

apresenta como força subjetiva, profunda, ativa, penetrante, oculta e invasora que nos constitui e 

modifica a forma que vemos no mundo. Eclea Bosi (1994), autora da obra Memória e Sociedade: 

lembranças de velhos, diz que lembrar é reviver, refletir, refazer, não no que diz respeito à mera 

repetição dos fatos, mas reviver o que se passou, acrescentando intensidade, emoções, novas 

experiências, refletir sobre o que são e o que serão - e seus grupos sociais -, refazer-se, 

apresentando seus valores e crenças. “Uma lembrança é um diamante bruto que precisa ser 

lapidado pelo espírito” (BOSI, 1994, p. 25), sem o trabalho do reviver, refletir e refazer em sociedade, 

ela seria meramente uma imagem fugidia. 

    

4. A NOVA RETÓRICA, A ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO E OS RECURSOS DE PRESENÇA 

 

A Nova Retórica é uma proposta teórica desenvolvida por Perelman com colaborações de 

Olbrechts-Tyteca, em que os estudos da argumentação são realizados com base em pressupostos 

aristotélicos como, por exemplo, na noção de dialética. Na Nova Retórica (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014), os autores propõem, como questão central de toda argumentação, 

os elementos e os recursos argumentativos de que faz uso orador para convencer o ouvinte da 

validade de suas teses. Para eles, todo orador visa à adesão de seu auditório à tese defendida, já 
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que “é em função de um auditório que qualquer argumentação se desenvolve” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 6). 

Em linhas gerais, com base na teoria que fundamenta a proposta deste trabalho, 

destacamos a categoria de recursos de presença que são utilizados na argumentação para dar mais 

sustentação aos argumentos empregados. Esses recursos podem apresentar-se ora como uma 

história fictícia ou real, ora como elementos ou objetos quaisquer que possam impressionar, causar 

algum impacto nas percepções do auditório sobre o que defende o orador. 

Assim: 

 

A presença atua de um modo direto sobre a nossa sensibilidade. É um dado 
psicológico que, como mostra Piaget, exerce uma ação já no nível da percepção: 
por ocasião do confronto de dois elementos, por exemplo, um padrão fixo e 
grandezas variadas com os quais ele é comparado, aquilo em que o olhar está 
centrado, o que é visto de um modo melhor ou com mais frequência é, apenas por 
isso, supervalorizado (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 132). 

 

Esses recursos de presença devem atuar na argumentação do orador como elementos 

argumentativos capazes de modificar, fortalecer ou comprovar a tese defendida pelo orador, 

atuando na percepção do auditório como um dado que sobreleva os argumentos centrais do 

discurso. Portanto, considerando os objetivos pretendidos com este trabalho, ressaltamos os 

recursos de presença evidenciados nos excertos de depoimentos de idosos trabalhadores do século 

XX sobre memórias do Açude 25 de Março em Pau dos Ferros. 

 

5. O AÇUDE 25 DE MARÇO SE FAZ PRESENTE EM MEMÓRIAS DE TRABALHADORES DO 

SÉCULO XX 

 

 Para a análise do corpus, fazemos recortes dos discursos que permeiam as entrevistas, das 

quais trazemos excertos, organizados em categorias empíricas advindas das memórias desses 

trabalhadores, a saber: o açude e a produção de alimentos; o açude e as lavandeiras; o açude e o 

abastecimento de água; o açude e o lazer; e o açude e as secas. 

 O primeiro excerto é uma lembrança da senhora Maria do Socorro Rêgo, Dona Baía, de 79 

anos, conforme apresentado no quadro a seguir: que fala da produção de alimentos, plantações 

de frutas e o cultivo de cana de açúcar às margens do Açude 25 de Março.   

 

Quadro 1: Memórias de Dona Baía sobre a produção de alimentos 

O AÇUDE E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 

Dona Baía 

Lá no açude 25 de março, devido as vazantes que tinham no açude, tinha muita 

banana, plantavam, consumiam e sempre vendiam banana. Essas frutas 

caseiras mesmo, goiaba, manga... E mamãe mandava [...] comprar muita 

banana lá. Tinha plantio de cana, porque a gente rodeava assim pela estrada, aí 

passava pela vazante, pela beira da cerca. Aí pra cá, pro lado da parede, era a 

vazante de cana.  

 

 É possível perceber, nas memórias de Dona Baía, que em torno do Açude 25 de Março, em 

meados do século XX, era um local de grandes plantações de frutas e vazantes de cana-de-açúcar. 

Podemos notar que a colaboradora deixa claro que não fazia parte da produção, mas que comprava 
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as frutas, apontando, que na época, na localidade, havia o cultivo das plantações tanto para o 

consumo próprio dos agricultores, quanto para a comercialização na comunidade.   

 Vemos também, nas memórias de Dona Baía, utilizando-nos de uma terminologia de 

Halbwachs (1990), o entrelaçamento da memória individual com a memória coletiva, uma vez que, 

ao lembrar-se das plantações de frutas e vazantes de cana-de-açúcar, ela utiliza da memória 

individual, mas quando diz que “E mamãe mandava nós comprar muita banana lá”, Dona Baía insere 

no contexto do acontecimento outro individuo, que por meio de afetividade e vínculo familiar, resgata 

outras lembranças necessárias para o testemunho, configurando, assim, uma memória coletiva, 

pois deixa de ser um testemunho que parte de um determinado ponto de vista e passa a ser uma 

memória que recorreu às imagens de outro indivíduo, neste caso, de sua mãe, para reforçar e 

ilustrar o evento. 

 Ainda sobre o primeiro excerto, podemos notar que, para ilustrar sua memória e reforçar a 

tese de que havia muita produção de frutas nas margens e por trás da parede do Açude 25 de 

Março, Dona Baía diz que “Tinha plantio de cana, porque a gente rodeava assim pela estrada, aí 

passava pela vazante, pela beira da cerca. Aí pra cá, pro lado da parede, era a vazante de cana”. 

Dessa forma, a colaboradora recorre aos recursos de presença quando descreve pontualmente o 

ambiente e narra acontecimentos, citando objetos e personagens, ao mesmo tempo em que traz as 

imagens de como era o espaço em que as narrativas aconteciam. 

 O segundo e o terceiro excerto fazem parte, respectivamente, das memórias da senhora 

Ciça Maria da Conceição, Dona Ciça, de 101 anos, e da senhora Adelcina Pontes do Nascimento, 

Dona Adelcina, de 80 anos, sobre o trabalho das lavandeiras nas margens do açude. Enquanto 

Dona Ciça traz lembranças de quando trabalhava como lavandeira para sustentar os filhos, Dona 

Adelcina faz relatos como uma observadora que presenciava, quando criança, o trabalho braçal das 

lavandeiras. 

 

Quadro 2: Memórias de Dona Ciça Preta e Dona Adelcina sobre as lavandeiras. 
O AÇUDE E AS LAVANDEIRAS 

 
Dona Ciça 

Preta 

Em 70, eu saía daqui do Riacho do meio com as trouxas de roupa, meu filho. 
Lavar lá naquele rio, por trás do açude. Saía de casa só deixava água no pote, 
porque eu botava antes de sair. Isso não tinha uma colher de café para tomar, 
não tinha meio fumo para fumar, não tinha nada. Tinha que lavar para ganhar uns 
trocados.  

 
 

Dona 
Adelcina 

O açude 25, eu conheci ele, eu era menina. Mamãe vinha lavar roupa no açude, 
tava na construção, tinha uma construção muito bonita, era muita gente 
trabalhando direto lá, e tinha muita lavandeira do lado do açude, era cheio. Era 
assim, elas lavavam roupa né, aquele ganho, lavavam pra receber de mês em 
mês, mas o serviço delas era muito pesado porque tinha a lavandeira que pegava 
roupa pouca, mas tinha casa que juntava roupa sem medida, aí elas passavam o 
dia todinho lavando roupa, esgotando aquele buraco, tinha delas que só chegava 
em casa de tardezinha com tanta roupa que era. 

 

Nos excertos acima, percebemos que tanto Dona Ciça quanto Dona Adelcina trazem 

memórias de mulheres, à beira do Açude 25 de Março, lavando roupas, descrevendo-as como 

lavandeiras. Notamos, assim, que essas lembranças fazem parte de uma memória coletiva da 

comunidade, já que são lembranças recorrentes em ambos os relatos, quando se referem ao 

trabalho das mulheres às margens do açude em meados do século XX. Além disso, quando Dona 

Adelcina diz que “tinha uma construção muito bonita” e “tinha muita lavandeira do lado do açude”, 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

643 

ela apresenta outra memória coletiva, uma vez que suas lembranças são carregadas de afetividade, 

quando fala da “construção muito bonita” e quando insere a imagem de muitas lavandeiras, 

portanto, buscando a lembrança de outros indivíduos para reforçar e ilustrar o seu testemunho.  

Já em parte da memória de Dona Ciça, ela relata fatos sem a presença de outros indivíduos 

que deem a exatidão de uma memória coletiva. Pois, o testemunho é relatado a partir de seu ponto 

de vista quando diz “saía de casa só deixava água no pote” e “Isso não tinha uma colher de café 

para tomar”, acontecimentos em que ela mesma era a autora, caracterizando assim uma memória 

individual. Por outro lado, quando utiliza o marco temporal ao dizer “Em 70”, marcando o período 

em que, possivelmente, já existiam outras lavandeiras, e o marco espacial ao relatar “naquele rio, 

por trás do açude”, apresentando o ambiente que também teriam a presença de outros indivíduos, 

ela entrelaça sua memória individual com a memória coletiva da comunidade em que vive. 

Para reforçar a tese de que existiam lavadeiras que trabalhavam no Açude 25 de Março para 

sustentar suas famílias, as memórias de ambas as colaboradoras se utilizam de recursos de 

presença, por meio de ilustração. Dona Ciça ilustra, com detalhes, como deixava a casa antes de 

sair, além de elucidar os motivos que a levavam a trabalhar como lavandeira que, em suas palavras, 

era porque “não tinha nada”. Já Dona Adelcina prefere delinear o espaço, tornando presente para 

quem a escuta, todo o ambiente, com destaque ao trabalho árduo, o longo tempo de trabalho e, às 

vezes, o pouco dinheiro que as lavandeiras ganhavam.  

No quadro 03, temos excertos de discursos com relatos de memórias do senhor Joel Pereira 

da Silva, Seu Joel, de 89 anos, e do senhor Milton Bezerra da Silva, de 75 anos, sobre como era o 

consumo da água do Açude 25 de Março. 

 

Quadro 3: Memórias de Seu Joel e Seu Milton sobre a água. 
O AÇUDE E A ÁGUA PARA BEBER 

 
Seu Joel 

A água desse açude [...] bebia muito. Serviu pra lavar roupa. Ninguém podia 
tomar banho nele, não. Se pegasse uma caba tomando banho aí, ele ia preso. 
Aí a gente carregava água para beber, pra cozinhar. 

 
Seu  

Milton 

Nesse tempo, a água do açude, eu criei essa família todinha bebendo água do 
açude. Ninguém nunca adoeceu. [...] Tomava banho dentro, entrava animal, isso 
é história do povo. Toda vida houve isso de tomar banho e nunca morreu 
ninguém. [...] Agora nesse tempo não existia esgoto pra dentro do açude 

 

 Nos dois excertos acima, vemos a preocupação de ambos os colaboradores em deixar claro 

ao seu ouvinte que as águas do Açude 25 de Março eram limpas e podiam ser consumidas sem 

que houvesse contaminação. Isso fica claro nas lembranças de Seu Joel quando ele diz que 

“Ninguém podia tomar banho nele, não”. Já Seu Milton diz que criou toda sua família bebendo a 

água do açude e “ninguém nunca adoeceu”.  

 Os testemunhos também deixam clara a presença de memórias coletivas, uma vez que tanto 

Seu Joel quanto Seu Milton buscam em suas lembranças individuais incluir a presença de outras 

testemunhas, quando dizem “Aí a gente carregava água” (Seu Joel) e “Criei essa Família todinha” 

(Seu Milton), deixando claro que esses acontecimentos foram partilhados com outros indivíduos, 

como a família de Seu Milton, por exemplo. Nos dois excertos, os colaboradores trazem em suas 

memórias narrativas em que as águas do “25 de Março” eram próprias para consumo. Para tanto, 

utilizam recursos de presença, como faz Seu Joel “se pegasse o caba tomando banho aí, ele ia 

preso”, um princípio que pode prevenir a contaminação. Já Seu Milton diz “criei essa família” e 
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“ninguém nunca adoeceu”, utilizando da imagem da família já criada, de filhos já adultos, conhecida 

pelo ouvinte, que não têm nenhuma doença ou enfermidade causada pelo consumo das águas. 

 Dando prosseguimento a nossas análises, perceberemos que as atividades às margens do 

Açude 25 de Março nem sempre eram trabalhos intensos, também tinha os momentos de para os 

banhos, mesmo que às escondidas, como lembra Seu Joel: 

 

Quadro 4: Memórias de Seu Joel sobre o açude e o lazer 
O AÇUDE E O LAZER 

 
 
 
 

Seu Joel 

O caba num podia tomar banho nesse açude, não. Quando pegava um tomando 
banho, pegavam a roupa dele e entregava para a polícia. Mas eu tomei muito banho 
aqui, de noite, mas era... como era? Trazia uns galões de água, quando chegava no 
açude cai com galão com tudo dentro d’água, fazia era mergulho. Toda madruga eu 
colocava três caminhos d’agua, três caminhos d’agua. Aí, eu quando queria tomar 
um banho, no derradeiro galão, só era cair com galão com tudo dentro d’agua. Se o 
cabra chegasse e dissesse: Mais rapaz você está tomando banho? Aí eu dizia: Não. 
Eu caí aqui no buraco. Com roupa com tudo, né?! Eu não tirava a roupa, num tinha 
como eles saberem. Mas, cansei de tomar banho aí, de madrugada. A mulher ia 
fazer o café e eu ia buscar água, quando eu chegava o café ainda não estava feito, 
aí eu ia buscar mais água, aí eu aproveitava (risos). 

  

 Seu Joel relata em sua memória que, mesmo sendo proibido tomar banho no açude, ele se 

banhava, de noite, fingindo que havia caído em um buraco, o que, segundo ele, despistava a ordem 

de não poder tomar banho nas águas. Ao testemunhar esse evento, Seu Joel, ilustra através de 

uma memória coletiva, a proibição de banhistas para prevenir a poluição das águas que serviam 

para a produção de vazantes e das lavandeiras, mas que sempre tinha alguém que se banhava às 

escondidas. Assim, corroborando a memória coletiva de toda a comunidade que vivia das águas do 

Açude 25 de Março, pois ele se ancora às lembranças de outros indivíduos que já haviam sido 

pegos se banhando, quando diz “Quando pegava um tomando banho, pegavam a roupa dele e 

entregava para a polícia”, para reforçar a sua lembrança de que não era permitido banhista. O 

entrelaçamento da memória individual de Seu Joel com a memória coletiva se dá também, quando 

ele cita sua mulher, que fazia o café enquanto ele trazia os “caminhos d’agua”, pois, assim, ele 

busca a imagem de sua mulher como reforço de suas lembranças. 

 No Excerto acima, o colaborador também se utiliza do recurso de presença por ilustração, 

já ele conta como ele fazia para que não fosse visto tomando banho no açude, já que era proibido. 

Nos próximos excertos, vemos que, durante alguns anos, a comunidade que vivia às margens do 

Açude 25 de Março, enfrentou grandes períodos de estiagem, obrigando aos moradores buscar 

meios de sobrevivência e de resistência à seca.   

 

Quadro 5: Memórias de Dona Francisca sobre as secas 
O AÇUDE E AS SECAS 

 
 

Dona 
Francisca 

Tinha umas cacimbas que tinha água porque todos os anos tinha inverno 
abundante. Em 59, 58 foi seco, não tinha esse negócio de barragem, mas 
recuperou, aí em 70 [...] as cacimbas. Cavava e dava, aí esse ano cavaram e 
não deu nada. Vem diminuindo, né? se acabando, se acabando, se esse ano tá 
desse jeito o ano que vem vai ser pior porque não tem. 

 

 É perceptível, nas lembranças de Dona Francisca, logo de início, neste último excerto, o 

entrelaçamento da memória individual com a memória coletiva, já que a colaboradora recorre ao 
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marco temporal ao citar as datas em que enfrentaram os períodos secos. Assim, ao dizer que nos 

anos de 59 e 58 “foi seco”, a colaboradora ilustra, trazendo períodos em que possivelmente outros 

indivíduos estavam envolvidos nos acontecimentos, recorrendo à imagem destes que, logo, torna 

sua memória uma memória da comunidade, portanto, coletiva. Dona Francisca, ainda trás em sua 

memória um dado importante, ao dizer que “em 59, 58 foi seco, não tinha esse negócio de 

barragem”. Deste modo, a colaboradora afirma que nos anos de 1959 e 1958 ainda não existia a 

barragem de Pau dos Ferros, o que levava a comunidade a recorrer ao Açude 25 de Março. Esta 

informação se confirma com a história oficial sobre a construção do açude.   

 Dona Francisca, para reforçar suas memórias e mostrar o quanto foi difícil conviver com a 

estiagem nesses anos, ainda se utiliza dos recursos de presença ao relatar que “tinha  umas 

cacimbas que tinha água porque todos os anos tinha inverno abundante. Em 59, 58 foi seco”. Assim, 

a colaboradora, através da ilustração, torna presente à imaginação do seu ouvinte as imagens de 

um inverno abundante, com o açude e as cacimbas cheias, para ser comparado com os anos 

posteriores de muita seca e sem cacimbas com águas, fazendo com que o ouvinte possa ter a 

noção das dificuldades enfrentadas por ela e sua família. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Nesse artigo, tivemos por objetivo analisar discursos produzidos por trabalhadores do século 

XX, todos com mais de setenta anos de idade, sobre as experiências de vida, de trabalho e de lazer, 

vinculadas ao Açude 25 de Março, localizado no município de Pau dos Ferros. Interpretarmos nos 

relatos de senhores e de senhoras, que colaboraram com nossa pesquisa. 

 Em síntese, o Açude 25 de Março, construído para atender as necessidades da população de 

Pau dos Ferros, teve origem ainda no Brasil Império, em 1888, em meio a uma grande seca, quando 

a Câmara de Pau dos Ferros enviou ao presidente da província documento solicitando providências 

para os efeitos da seca. A construção do açude foi iniciada em 1889 e ganhou forças em 1894, já 

no Brasil República, com a construção da parede. Em outubro de 1895 foi firmado entre a comissão 

responsável pela construção e pelo empreiteiro um acordo que consistia em concluir, no ano 

seguinte, a parede do açude já iniciada, mas isso só ocorreu em 1897. O nome do açude deve-se 

à data de sua inauguração, no dia 25 de março de 1897, ano também de sua primeira sangria. Foi 

também em virtude de outra seca que, em 1915, o Governo Federal financiou o aumento da parede 

do açude e o incorporou ao Patrimônio da União, e só voltou ao poder municipal em 1951, quando 

o prefeito mandou reconstruir a pavimentação interna da parede. 

As histórias contadas por Seu Joel, Seu Milton, Dona Francisca, Dona Baía, Dona Ciça Preta 

e Dona Adelcina, colaboradores da pesquisa, relatam muito das atividades que ali se desenvolviam, 

dos modos de vida do meado do século XX, na cidade de Pau dos Ferros e, principalmente, nas 

localidades do Riacho do Meio e do Sítio Lagoinha. Os primeiros resultados encontrados foram as 

próprias categorias empíricas. Os colaboradores relataram experiências sobre o trabalho, sobre a 

plantação e colheita de frutas e verduras, sobre o uso da água para o consumo das pessoas e 

animais e sobre os banhos de açude. Os modos de construir a memória vão da memória individual, 

quando esses senhores e senhoras relatam experiências sobre si, na relação com o 25 de Março, 

à memória coletiva, quando envolvem pessoas da época e experiências a elas relacionadas. A 

presença, por meio de imagens descritas ou narradas, como propõe a Nova Retórica, é um recurso 

muito utilizado para fazer o ouvinte entender as histórias, para ilustrar as opiniões e acontecimentos. 
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São recursos de presença e memórias trazidos para o contexto da produção do discurso, com 

ilustrações, podendo ser visibilizadas nas histórias dos entrevistados, em que as histórias de suas 

próprias vidas se misturam às histórias do Açude e do bairro. É o caso, por exemplo, da casa de 

pote vazio (de Dona Ciça Preta), da colheita e compra de frutas (Dona Baía), dos banhos às 

escondidas (Seu Joel), e até mesmo a grande (re)construção do açude (Dona Adelça).  

Podemos encerrar essas considerações, reafirmando a necessidade de serem ampliados os 

estudos sobre os discursos de pessoas e de documentos que constituem outros importantes 

equipamentos e edificações públicas, do bairro Riacho do Meio e de Pau dos Ferros como um todo, 

esse importante município localizado na Região Alto Oeste Potiguar, com rica e secular história, 

com ênfase nos acontecimentos e memórias de períodos do Brasil-Colônia, Império e República. 

Ressaltamos, por último, que, com esse estudo de discursos e memórias de trabalhadores do século 

XX sobre o Açude 25 de Março, esperamos ter contribuído tanto para as pesquisas em torno da 

história, identidade e cultura de Pau dos Ferros quanto para as pesquisas sobre a História Oral com 

idosos, que muito têm a contribuir para interpretações do momento em que vivemos e para o 

planejamento das gerações futuras. 
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Resumo: A linguagem cartográfica a cada dia vem reafirmando sua importância enquanto ferramenta 
metodológica para o ensino de Geografia. O estudo das representações cartográficas não só contribui para 
que o aluno aprenda a ler e construir um mapa, mas também para que desenvolvam habilidades como 
aprender a espacializar os fenômenos. Neste sentido, este artigo objetiva refletir sobre a importância da 
linguagem cartográfica, com ênfase no uso de mapas mentais e suas contribuições para os conteúdos da 
Geografia escolar. Para realizar este trabalho desenvolveu-se duas etapas: a primeira consistiu na discussão 
e reflexões a respeito da linguagem cartográfica e a Geografia escolar, com foco no uso de mapas mentais 
nos conteúdos geográficos escolares; e a segunda etapa consistiu em um relato de experiência, no qual foi 
desenvolvida uma oficina pedagógica com alunos de uma turma de 1º ano do ensino médio, da Escola 
Estadual “Dr. Jose Fernandes de Melo”, localizada no município de Pau dos Ferros – RN, utilizando-se da 
cartografia enquanto recurso didático explorado. A partir da realização da oficina, na qual os alunos 
elaboraram seus mapas mentais sobre a cidade de Pau dos Ferros-RN, foi possível perceber que os mesmos 
conseguiram ampliar seus conhecimentos sobre os elementos que devem compor um mapa, bem como sobre 
a importância da escala, a partir do exercício prático de elaboração de mapa. Contudo, a oficina favoreceu a 
construção de conhecimento, na qual os alunos puderam melhor compreender sobre as noções básicas da 
cartografia, bem como os conceitos geográficos escolares a partir do seu espaço vivido.  
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Linguagem cartográfica; Mapas mentais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Geografia é concebida como uma ciência social, responsável por estudar o espaço em 

todas suas dimensões e formas de abordagem. Enquanto disciplina na educação básica deve 

contemplar um ensino crítico, que promova a autonomia do pensamento e desenvolva reflexões e 

práticas que provoque nos educandos, uma leitura mais atenta das dinâmicas espaciais que 

interferem na organização do espaço geográfico. 

 Logo, fazer o uso de representações cartográficas para analisar, investigar e sintetizar 

informações acerca deste espaço é certamente primordial para o ensino-aprendizagem desta 

disciplina. O uso desse recurso constitui uma ferramenta importante para auxiliar no estudo de 

dados e informações sócio espaciais, em suas diferentes escalas. Acreditamos que ao se trabalhar 

o conteúdo a partir do visível, através de mapas ou outros recursos, isso irá contribuir para uma 
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melhor compreensão e assimilação do conhecimento, principalmente quando as referências 

espaciais que se está estudando são desconhecidas e distantes da realidade dos alunos. 

 Com base nessa compreensão, buscamos por meio deste artigo, refletir sobre a importância 

da linguagem cartográfica para o ensino da Geografia escolar, enfatizando o uso de mapas mentais 

e suas contribuições para o ensino da disciplina. Para isso, apresenta-se uma proposta de oficina – 

realizada com alunos de uma turma de 1º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual “Dr. Jose 

Fernandes de Melo”, localizada no município de Pau dos Ferros – RN – utilizando-se da cartografia 

enquanto recurso didático, como possibilidade de aprimoramento do conhecimento geográfico e 

discussão do espaço de vivência dos alunos.  

Deste modo, este trabalho apresenta uma pratica educativa, procurando evidenciar como o 

uso de mapas mentais contribui para melhoria na compreensão de conteúdos e conceitos 

geográficos. Inicialmente, foram realizadas algumas considerações e abordagens teóricas sobre a 

linguagem cartográfica no ensino de geografia, sequencialmente foram realizadas discussões e 

reflexões sobre o uso dos mapas mentais enquanto recurso didático pedagógico nas aulas de 

geografia. E finalizamos expondo o passo a passo da oficina, bem como os resultados alcançados 

com essa proposta didática. 

 

2. A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA E A GEOGRAFIA ESCOLAR 

 

A cartografia se constitui como uma das primeiras formas de linguagem do homem. Desde 

a pré-história, quando não se tinha o domínio da escrita, devido à necessidade de se movimentar 

no espaço terrestre, o homem passou a deixar suas marcas através de desenhos e símbolos em 

vários lugares, pretendendo demarcar territórios mais favoráveis à caça, pesca e coleta de frutos, 

bem como armazenar conhecimento do espaço habitado.  

Com isso, surge uma forma de representação cartográfica que contribuiu para o homem 

identificar os espaços mais propícios para sua sobrevivência. Com o advento das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC’s), essa maneira de representação foi evoluindo concomitante com 

o desejo do ser humano em entender e conhecer o espaço em que vive. Surgiu, portanto, novas 

formas e técnicas para representação da superfície terrestre, dentre elas, mapas, cartas, globos, 

imagens de satélite, croquis, plantas, fotografias, maquetes etc. Recursos que estão se tornando 

cada vez mais precisos e necessários para o estudo de informações sobre o espaço geográfico.    

 Nesta perspectiva, é possível perceber que a linguagem cartográfica, a cada dia, vem 

reafirmando sua importância enquanto dispositivo metodológico para o ensino de geografia, desde 

o início da escolaridade. O estudo das representações cartográficas não só contribui para que o 

aluno apreenda a ler ou a construir um mapa, mas também para que desenvolva capacidades de 

raciocinar espacialmente, se percebam como cidadãos atuantes e reconstrutores na organização 

do espaço em que habita. Além disso, se configura como uma ferramenta para auxílio na 

compreensão de outros conteúdos geográficos, a partir das representações espaciais da Terra. 

Assim, para Cavalcanti (1999, p. 136), 

 

A cartografia é um importante conteúdo do ensino por ser uma linguagem peculiar 
da Geografia, por ser uma forma de representar análises e sínteses geográficas, 
por permitir a leitura de acontecimentos, fatos e fenômenos geográficos pela sua 
localização e pela explicação dessa localização, permitindo assim sua 
espacialização. 
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Logo, é relevante ressaltar que a linguagem cartográfica não deve ser vista em sala de aula 

como algo estático, que busca apenas descreveros fenômenos que acontecem na superfície 

terrestre, desta forma, seu uso se esvaziaria a mera localização. Neste sentido, podemos destacar 

as contribuições de Katuta (2009), a qual afirma que essa linguagem deve ser incorporada ao 

processo de aprendizagem associado aos conteúdos específicos e conceitos que são trabalhados 

nesta disciplina, com o intuito de provocar nos educandos reflexões acerca das dinâmicas e 

fenômenos que interferem na (re) organização do espaço e consequentemente na sociedade. 

Ainda, de acordo com essa autora, no ensino de Geografia: 

 

[...] a apropriação e o uso da linguagem cartográfica devem ser entendidos no 
contexto da construção dos conhecimentos geográficos, o que significa dizer que 
não se pode usá-la per se, mas como instrumental primordial, porém não único, 
para a elaboração de saberes sobre territórios, regiões, lugares e outros. Se a 
supervalorizarmos, em detrimento do saber geográfico, corremos o sério risco de 
defender a linguagem por ela mesma, o que, a nosso ver, a esvazia em importância 
e significado tanto no ensino superior quanto no básico (KATUTA, 2009, p.133-134). 

 

Assim, a integração entre os recursos cartográficos, com o ensino dos conteúdos e 

conceitos, deve fazer parte das metodológicas pedagógicas dos professores no dia a dia da sala de 

aula, oportunizando uma leitura de mundo de forma crítica e dando concretude ao conhecimento 

escolar. 

Ao pensar nossas ações pedagógicas sob esta perspectiva temos a possibilidade de 

construir nossas práticas mostrando aos educandos que os mapas ou outros recursos cartográficos 

podem conter mais informações que a simples representação da Terra, que eles podem, inclusive, 

instigar a formação de uma consciência espacial, ajudando o aluno a exercitar uma atuação 

autônoma e crítica na sociedade. Afinal, a inserção da cartografia nas práticas escolares “busca 

promover uma colaboração para a formação de uma leitura/interpretação/raciocínio geográfico” 

(RICHTER; MARIN; DECANINI, 2010, p. 176). 

A linguagem cartográfica está à disposição da ciência geográfica, tornando-se um importante 

aliado do professor de geografia, por ser uma ferramenta capaz de proporcionar práticas e reflexões 

que desenvolvam nos alunos, uma leitura mais atenta da realidade, a partir de uma visão espacial. 

Neste sentido, discutiremos como o uso deste recurso pode enriquecer o processo ensino 

aprendizagem dos conteúdos e conceitos nas aulas da ciência geográfica. 

 

3. O USO DE MAPAS MENTAIS NO ENSINO DE CONTEÚDOS GEOGRÁFICOS ESCOLARES  

 

Considerando a diversidade de recursos que compõem a linguagem cartográfica, neste 

estudo serão abordadas discussões e reflexões relacionados aos mapas, com ênfase nos mentais. 

Antes de aprofundar o debate é importante termos em mente a origem e a definição deste tipo de 

mapa. 

No que diz respeito à origem dos mapas mentais, é válido destacar que estes importantes 

instrumentos da cartografia surgiram a partir da corrente humanista e cultural, de modo que esta 

corrente, ligada ao movimento de renovação da Geografia, trouxe para o debate as bases teórico-

metodológicas, que valorizam o ser humano como “produtor de cultura capaz de atribuir valores e 

significados aos objetos apreendidos” (NETO, DIAS, 2011, p. 08). A partir da ênfase dada por esta 
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corrente à subjetividade do ser humano, os mapas mentais ganharam espaço nos debates 

envolvendo a disciplina e seu objeto de estudo. 

Para definir este tipo de mapa, Hermann e Bovo (2005, p. 04) afirmam: “mapa mental é 

essencialmente um diagrama hierarquizado de informações, no qual podemos facilmente identificar 

as relações e os vínculos entre as informações”. Neste sentido, destacamos que ele se constitui 

como uma importante ferramenta por proporcionar uma relação entre o conhecimento do cotidiano 

com os conteúdos científicos abordados na disciplina. 

Nogueira (2002, p.14), por sua vez, traz uma definição para esses mapas defendendo que 

são: 

 

[...] representações mentais que cada indivíduo possui dos espaços que conhece. 
Este conhecimento é adquirido direta (através de percepções dos lugares que lhe é 
familiar, os espaços vividos) ou indiretamente através de leituras, passeios e 
informações de terceiros (revistas, livros, jornais, televisão, rádio, etc.). 

 

Diante destas definições, pode-se apreender que os mapas mentais se configuram como um 

tipo de linguagem cartográfica que surge com a proposta de medir o grau de consciência espacial 

dos alunos (CAVALCANTI, 1998), isto porque, através da elaboração deste tipo de mapa, o aluno 

é instigado a desenvolver importantes noções de espacialidade, ao representar em um papel 

diversos elementos presentes na realidade que está sendo representada. Este tipo de noção poderá 

ser mais explorado se os professores solicitarem dos alunos a própria elaboração de mapas.  

Neste sentido, a importância dos mapas mentais se dá a partir das possibilidades de 

desenvolvimento de determinadas habilidades que nem sempre podem ser exploradas somente 

através da leitura e interpretação de mapas – processos estes que também são importantes para 

instigar o olhar crítico nos alunos.  

Lopes e Richter (2014) revelam a importância dos mapas mentais enquanto recurso didático 

no processo de ensino aprendizagem de Geografia, ao buscar extrair dos alunos uma leitura de 

mundo associada aos conteúdos propostos pela disciplina. 

No ensino de Geografia, o trabalho com mapas mentais tem se tornado fundamental para 

desconstruir estigmas de que essa disciplina é meramente descritiva, simplória e distante da 

realidade do aluno. Neste sentido, Kaercher (2002, p. 49) destaca a necessidade de que “[...] o 

aluno perceba qual a importância do espaço, na constituição de sua individualidade e da (s) 

sociedade (s) de que faz parte (escola, família, cidade, país etc)”. Desse modo, percebe-se que os 

mapas mentais se apresentam como um instrumento metodológico que busca mostrar para o aluno 

que trabalhar a partir de sua realidade local possibilita estabelecer uma associação com os 

conteúdos trabalhados na disciplina.  

Ao se propor aos alunos atividades relacionadas com a elaboração desses mapas, o 

professor estimula o desempenho de aptidões, como percepções dos lugares e espaços que fazem 

parte da vivência dos alunos de forma mais detalhada, bem como o desenvolvimento de um olhar 

mais crítico e de noções de espacialidade, muito importantes para a disciplina de Geografia. E, 

como acrescenta Lopes e Richter (2014, p. 06), “na análise do mapa mental o professor poderá 

reconhecer quais são as experiências, as interpretações, os avanços e os limites de cada aluno”. 

Além de estimular o desenvolvimento de habilidade snos discentes, como: adquirir noções 

de espacialidade, entender a importância dos elementos de um mapa e aprender a espacializar os 

fenômenos geográficos, o uso de mapas mentais na disciplina de Geografia permite a abordagem 
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de diversos conteúdos, os quais não ficam restritos somente à elementos da cartografia. Pelo 

contrário, a cartografia e mais precisamente o uso de mapas, abrem caminhos para qualificar a 

compreensão de conteúdos, como por exemplo os conceitos básicos da disciplina (espaço, 

território, lugar, paisagem e região), ou conteúdos como urbanização, migrações, entre outros.  

Neste contexto, Campos, Silva e Faria (2011, p. 23) enfatizam que: 

 

A Cartografia, então, é considerada uma linguagem imprescindível em todas as 
esferas da aprendizagem em Geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas 
conceituais que permitem ler e escrever as características do espaço. Ela é uma 
opção metodológica, o que implica utilizá-la em todos os conteúdos da Geografia, 
para identificar e conhecer não apenas a localização dos espaços, mas entender as 
relações entre eles, compreender os seus conflitos e a sua ocupação. 

 

Ao utilizar mapas mentais no ensino de conteúdos geográficos, seja em turmas de nível 

fundamental ou médio, os alunos serão estimulados a correlacionar e compreender o conteúdo 

trabalhado, em escalas global e local. Essa última, possibilitará uma proximidade com o cotidiano e 

a afetividade dos alunos, aspectos estes tão importantes no processo de ensino-aprendizagem.  

Enquanto alternativa metodológica, os mapas mentais podem ser incluídos em diversos 

conteúdos da Geografia, como um elemento que trará grandes contribuições, no sentido de 

enriquecê-los, como no caso dos conteúdos de: escalas, representações cartográficas e lugar. Além 

de permitir uma integração com vários conteúdos da disciplina, o uso de mapas mentais possibilita 

aos alunos expor elementos relacionados à subjetividade, elementos que apresentam significados 

representativos para os mesmos. 

Diante disso, Neto e Dias (2011, p. 22) destacam que, 

 

[...] a subjetividade é considerada fundamental para a construção dos mapas 
mentais, relevando as experiências através dos sentidos e vivências do 
indivíduo.Nesse sentido, o educando é valorizado como protagonista no processo 
de ensino aprendizagem, na medida em que seus saberes são valorizados. 

 

Considerando a importância e a utilidade dos mapas mentais para enriquecer o ensino de 

conteúdos geográficos, é válido ressaltar que este recurso precisa ser mais explorado no processo 

de ensino-aprendizagem em virtude da possibilidade de auxiliar o aluno a desenvolver diversas 

habilidades, despertar o olhar crítico e fazer leitura do seu espaço vivido, como também do espaço 

não vivido.  

Com isso, fica evidente que os mapas mentais vão além de simples representações 

cartográficas, pois eles tornam visíveis pensamentos, opiniões, sentimentos, além de 

representarem determinadas realidades geográficas. 

 

4. OFICINA: OS MAPAS MENTAIS NO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Pensar o ensino de Geografia a partir da elaboração de mapas mentais é um meio de 

possibilitar melhor compreensão dos conteúdos geográficos escolares dando-lhes mais sentido e 

significado. Tendo por base esses pressupostos, elaboramos uma oficina temática, e como ainda 

não somos profissionais atuantes, selecionamos a Escola Estadual Drº. José Fernandes de Melo 

em Pau dos Ferros/RN para aplicar a oficina, que foi desenvolvida na turma do 1º ano do ensino 
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médio, em parceria com a professora de Geografia da referida escola, durante 04 horas/aulas da 

disciplina de Geografia. A oficina tinha como objetivo principal discutir sobre a linguagem 

cartográfica, analisando as diferentes percepções dos alunos às singularidades do espaço onde 

vivem, ou seja, da cidade onde residem por meio da construção de mapas mentais.   

Para tanto, foi necessário realizar inicialmente uma discussão teórica a cerca da importância 

dos mapas, bem como os elementos que os compõem (título, legenda, orientação, escala e projeção 

cartográfica), imprescindíveis a sua compreensão. Seguido da apresentação dos principais tipos de 

mapas, que podem ser classificados em mapas físicos, demográficos, políticos e econômicos e etc.  

Objetivando familiarizar os alunos com os mapas mentais, também foram desenvolvidas 

algumas explanações sobre os mesmos, por meio da apresentação por Power point, de modo que 

os alunos pudessem compreender qual a sua finalidade e posteriormente construir o seu próprio 

mapa mental a partir das orientações recebidas. É importante ressaltar que a participação dos 

alunos foi primordial para este momento, pois, à medida que mediávamos às discussões eles faziam 

questionamentos, como, por exemplo: Para que serve o mapa mental? Como posso fazê-lo? A partir 

de que posso fazer um mapa mental? Quais as regras para elaborar um mapa mental? 

No decorrer das discussões, percebemos que os alunos desconheciam os mapas mentais, 

apesar de já terem estudado cartografia, nunca tinham sido apresentados a este tipo de recurso 

didático, fato que despertou nos educandos a curiosidade, interesse e a interação durante a 

realização da oficina, tendo em vista, que se tratava de uma atividade nova. Procuramos sempre 

fazer um diálogo democrático e acessível aquele nível de ensino, instigando a participação de todos.  

 Após esse aporte teórico, distribuímos uma folha A4 para todos os alunos e orientamos para 

que individualmente cada um construísse um mapa mental referente à sua cidade, ficando a critério 

dos mesmos destacar e reproduzir no mapa os espaços de interesse pessoal. Neste momento 

compreendemos que as discussões feitas inicialmente foram cruciais a essa parte prática. Uma das 

dúvidas mais frequentes entre os alunos era saber como ilustrar em tão pouco espaço, numa folha 

A4, por exemplo, determinada área. Assim, embasados em Correa (2015), explicamos aos alunos 

que uma representação espacial se dá por meio de uma redução proporcional para caber no papel, 

e essa redução é viável através da escala. 

 Os alunos foram orientados a elaborarem um mapa legível, e de fácil interpretação ao leitor, 

ou seja, inserindo título e se necessário, legenda. São indispensáveis que as informações contidas 

nos mapas estejam claras, isso facilitará sua leitura e compreensão.  

Com lápis e papel nas mãos os alunos iniciaram seus trabalhos, no início houve um pouco 

de resistência por parte de alguns que alegavam não saber desenhar, mas, a partir do diálogo, 

conseguimos que todos participassem da atividade, fazendo-os refletir que mais importante que a 

estética do trabalho era a compreensão deles sobre as representações cartográficas.        

Dado o tempo suficiente para a elaboração dos mapas, caminhamos para a culminância da 

oficina, pedimos para que cada aluno, um por vez, apresentasse o mapa produzido. 

Voluntariamente os alunos se dirigiam para o centro da sala e socializavam o seu mapa para os 

demais colegas, expondo as razões que motivaram a destacar os lugares ilustrados nos mapas. 

Dos mapas apresentados pelos alunos selecionamos aleatoriamente 4 (quatro).  
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Imagem 1: Centro de Pau dos Ferros. 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2016. 

 

 O autor deste mapa deu ênfase ao centro de Pau dos Ferros, justificando ser um local que 

apresenta uma grande circulação de pessoas devido a concentração de serviços que são ofertados 

neste espaço da cidade, como: supermercados, lojas, igreja, feira livre, casas lotéricas, lanchonetes 

e etc.  

 

Imagem 2: A cidade de Guilherme. 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras, 2016. 

 

Na “Cidade de Guilherme”, nomenclatura dado pelo autor a imagem do mapa mental faz 

referência a uma visão mais ampla de Pau dos Ferros. O autor identificou algumas ruas, bairros, 

postos de gasolina, praças e quadras de esporte.  
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Imagem 3: Meu bairro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2016. 

 

 A imagem do mapa mental “Meu bairro” é a reprodução da percepção da autora sobre o 

bairro onde reside, deixando em evidência os laços afetivos com o lugar, dando destaque a casa 

onde mora alguns de seus amigos, como também a sua própria casa.    

 

Imagem 4: Bairro Paraíso 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras 
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 Neste mapa, a autora representou o bairro Paraíso, em Pau dos Ferros/RN, dando destaque 

ao local onde mora com sua família. Situou a própria escola onde estuda, localizou a casa de alguns 

amigos e alguns pontos de referência do bairro.  

 Esses mapas mentais apresentam-nos elementos das subjetividades de cada aluno, do 

modo como os mesmos veem o seu lugar e se identificam com ele. Como argumenta Nogueira 

(2004, p. 130) “os mapas mentais contêm saberes sobre lugares que só quem vivi neles pode ter e 

revelar”. Com eles, os alunos conseguiram expressar, através de uma folha de papel, seus laços 

afetivos e identitários numa relação com o espaço vivido. 

Além disso, os mapas mentais possibilitam relacionar os conceitos geográficos ao imaginário 

do aluno a partir do seu cotidiano. Nessa oficina, procuramos instigar os educados a refletirem sobre 

três conceitos chaves da Geografia que estavam intrinsecamente ligados aos mapas mentais que 

foram: espaço, lugar e paisagem.  

O espaço apresenta-se como a totalidade, produto da ação do homem com a natureza. Da 

totalidade do espaço da cidade de Pau dos Ferros, os alunos deram ênfase a um lugar, ou seja, a 

uma porção do espaço, dotado de significados particulares e de relações sociais. Dessa forma, nos 

mapas mentais estão ilustradas as percepções espaciais dos alunos sobre os lugares que fazem 

parte da realidade experiencial de cada um, como por exemplo, os lugares que mais costumam de 

frequentar. 

Os aspectos que compunham a paisagem dos espaços representados nos mapas dos 

alunos eram basicamente casas, prédios comerciais, árvores, praças e etc. No entanto, é importante 

ressaltar que paisagem não são apenas as coisas visíveis, mas, são também formadas por volumes, 

cores, movimentos, odores, sons e etc (SANTOS, 1988). Por fim, a paisagem é tudo o que podemos 

sentir através dos cinco sentidos.  

Deste modo, entendemos que os mapas mentais aliados aos conceitos chaves (espaço, 

lugar e paisagem) são um importante meio de ligação entre os conteúdos geográficos e a realidade 

do aluno, constituindo-se em um instrumento pedagógico que poderá contribuir na compreensão do 

espaço geográfico. Corroboramos com Callai (1999) quando discute que muitas vezes se 

descrevem paisagens muito distantes e não dá sentidos as próximas, como se não fosse o mundo 

que se vive. O desafio é tornar as coisas mais concretas e reais, pois, o ensino precisa está ligado 

à vida do aluno. Nesse sentido, os mapas mentais permitiram uma aproximação com o mundo real 

dos educandos.  

Percebemos a eficácia da oficina quando vemos que aos poucos os alunos vão se abrindo 

ao diálogo, participando das discussões, havendo assim uma interação recíproca entre aluno e 

professor. E principalmente quando demonstram que compreenderam o assunto e que avaliam a 

atividade como proveitosa: como um momento dinâmico e de aprendizagem.    

 

5. CONCLUSÃO 

 

A linguagem cartográfica constitui-se como um importante instrumento metodológico para 

compreensão e analise do espaço geográfico. Tal linguagem fornece os subsídios necessários para 

efetivar reflexões e práticas que instigue a formação da leitura, interpretação e raciocínio espacial 

nos educandos. No entanto, o seu entendimento implica um processo contínuo e criterioso que 

deveria começar desde os anos iniciais de formação escolar e perpassar gradativamente em todos 
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os níveis de ensino. Logo, é preciso dá sentido aos mapas para que os alunos sejam motivados a 

ler e interpretar as informações neles contidos.  

Tão importante quanto é saber ler um mapa é também desafiar-se a ser um construtor de 

um próprio mapa a partir da percepção que se tem de um determinado espaço. A proposta 

desenvolvida neste artigo, de trabalhar com mapas mentais no ensino de Geografia, mostrou 

algumas potencialidades que podem ser despertadas nos alunos através de uma simples atividade, 

como: a percepção, identidade com o lugar, afetividade e criatividade dentre outras. 

A elaboração dos mapas mentais pelos alunos tornou a aula mais dinâmica e prazerosa, as 

imagens dos mapas expostos demonstraram os alunos conseguiram assimilar os conteúdos 

geográficos e colocá-los em prática. Nesse sentido, é possível conceber os mapas mentais como 

um forte aliado à compreensão dos conceitos geográficos escolares por permitir uma aproximação 

real com o cotidiano do aluno. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo, discutir sobre a relação entre formação docente, práticas 
educativas e multiculturalidade no ensino neste século XXI, que exige do professor o domínio não só dos 
conhecimentos científicos, mas de habilidades para lidar com um público de alunos cada vez mais diverso e 
plural. A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica, baseada em estudos de autores como 
Perrenoud (1995), Tardif (2002), Candau (2002), Canen (2008), Alarcão (2011), Libâneo (2012), entre outros, 
que abordam em seus estudos discussões sobre a formação docente, práticas educativas e multiculturalismo, 
nos trazendo grandes contribuições acerca da temática em estudo. A partir das discussões e reflexões 
realizadas a partir dos pensamentos de alguns teóricos da educação constatou-se que é imprescindível que 
tanto os professores como a equipe escolar, procurem inserir em suas ações, propostas, sejam elas de 
formação ou de atuação profissional, de natureza crítica e reflexiva, possuindo caráter questionador, que 
forneça subsídios para adequar a prática deste professor à realidade social na qual ele atua. Assim, este 
profissional poderá levar aos seus alunos um ensino democrático, no qual todos que fazem parte deste 
processo de ensino possam contribuir para o seu aperfeiçoamento e para a inclusão das diversidades 
existentes na sociedade e, principalmente, na sala de aula. 
Palavras-chave: Formação docente; Práticas educativas; Multiculturalismo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O momento atual deste século XXI é marcado por constantes transformações sociais, bem 

como pela dinamicidade provocada pelo processo de globalização, que por sua vez, incentiva à 

produtividade e à competitividade em todos os setores da sociedade, incluindo o segmento 

educacional. E neste contexto, encontra-se a figura do professor, como também os saberes e a 

formação que irá servir de base para sua prática educativa, o que irá implicar em seu 

profissionalismo no espaço escolar. 

Pensar em educação pressupõe pensar em formação docente e prática pedagógica de 

qualidade, em conexão com um mundo global, diverso e tecnológico, que exige a constante 

atualização e qualificação profissional dos professores para que consigam lidar com as mais 

diversas situações as quais o espaço escolar encontra-se suscetível. Assim, é possível considerar 

que o ambiente escolar é um espaço de relações sociais múltiplas, no qual ganham destaque as 

diversidades e a inovação tecnológica, que a cada dia encontra-se mais disponível no universo 

educacional. 

Neste sentido, a educação surge como uma ferramenta de articulação para se trabalhar a 

construção de saberes voltados para espaços cada vez mais envolvidos pelas relações 

plurais/multiculturais, as quais envolvem questões referentes à diferenças, sejam elas: culturais, 

étnicas, raciais, de gêneros, religiosas, sociais, dentre outras, que exigem cuidados especiais, 

principalmente no ambiente educacional. 

mailto:andreapaularmaia@hotmail.com
mailto:ciceronilton@yahoo.com.br
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Diante disso, o presente artigo é resultante de leituras, discussões e reflexões realizadas 

com base em estudos de importantes teóricos da área da educação. O mesmo tem como objetivo: 

discutir sobre a relação entre formação docente, práticas educativas e multiculturalidade no ensino 

neste século XXI, no qual cada um destes segmentos acabam afetando diretamente no outro, e a 

relação entre os três formam o ponto crucial para que se façam presente em sala de aula, 

professores competentes e preparados para promover, em conjunto com a equipe escolar, um 

processo educativo capaz de atingir seus objetivos de educar e formar cidadãos para a vida. 

Para promover estas discussões realizou-se um levantamento teórico, baseado em autores 

que abordam em seus estudos, reflexões e debates sobre a formação docente, práticas educativas 

e multiculturalidade, buscando evidenciar as interações que devem existir entre estes segmentos, 

de modo que todos consigam ter acesso a um processo educativo de qualidade e mais próximo de 

sua realidade. 

Contudo, este artigo encontra-se dividido em três seções, sendo a primeira, envolvendo 

discussões sobre formação docente e saberes profissionais dos professores; a segunda traz 

discussões relativas às práticas educativas e a multiculturalidade; e a terceira seção discute sobre 

a formação docente, as práticas educativas e a multiculturalidade no ensino. Esta traz reflexões 

envolvendo aspectos sobre o saber/fazer docente mediante as diferenças multiculturais, presentes 

no ambiente escolar, enfatizando como o professor deve estar preparado para lidar com situações 

diversas que podem surgir no cotidiano da sala de aula. 

 

2. FORMAÇÃO DOCENTE E SABERES PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES 

 

A formação docente constitui uma parte do processo educacional, que traz consigo um 

caráter complexo, desafiador e questionável, uma vez que o professor configura-se como um 

profissional que atua com base nos saberes adquiridos durante sua formação, os quais 

consequentemente serão perpassados à sua atuação profissional em sala de aula. 

Segundo Tardif (2011, p. 31), “um professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa 

e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros”. É neste processo de transmissão de 

saberes que um professor passará a ser avaliado pela sua atuação profissional, a qual encontra-se 

totalmente vinculada ao tipo de formação que este profissional obteve durante sua carreira 

acadêmica. 

Discutir sobre formação, saberes e atuação profissional é algo imprescindível na atualidade, 

dada a importância que o papel do professor ganha a cada dia mais na sociedade e pela sua 

inerente responsabilidade de formar cidadãos para a vida. Diante disso, são muitos os autores que 

abordam em seus estudos e obras discussões relacionadas à qual seria o papel ou a função do 

professor e como este reflete, analisa e define sua atuação enquanto profissional em sala de aula. 

Libâneo (2012, p. 47) nos lembra que “tradicionalmente a formação do educador escolar 

vem abrangendo três dimensões da prática docente – o saber, o saber ser e o saber fazer -, 

privilegiando-se uma ou outra, de acordo com a concepção filosófica do processo educativo que se 

adote”. Com isso, o autor evidencia a necessidade de que o professor busque levar para sua 

atuação esse três saberes, de modo integrado e articulado, porém o que ainda se observa é que 

raramente essas dimensões encontram-se integradas na atuação docente.  

Neste contexto, um professor para ser visto enquanto profissional competente precisa 

possuir e buscar uma boa formação, saber refletir sobre ela e conseguir aplicar da melhor forma os 
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ensinamentos adquiridos durante sua formação. Ao fazer isso, este profissional estará articulando 

as três dimensões: “o saber, o saber ser e o saber fazer”, evidenciadas por Libâneo (2012) e 

extremamente importantes para a prática docente, que ultimamente vem sendo foco nos ciclos de 

debates sobre educação. 

Um dos questionamentos que muito se colocam em evidência quando se discute sobre 

formação e atuação docente é: como este profissional articula os saberes adquiridos durante sua 

formação com a prática cotidiana da sala de aula? Para responder a questões como esta é 

importante considerar que um professor não pode separar seus conhecimentos científicos e 

escolares dos saberes experienciais e culturais, adquiridos a partir da prática, pois como nos lembra 

Perrenoud (1995, p. 43),  

 

O professor mobiliza o que sabe para dar forma e substância ao currículo real. A 
sua formação didática dota-o de um método, que o torna apto para preparar uma 
aula, para encontrar exemplos ou exercícios, para utilizar manuais ou outras obras 
de referência, para ilustrar os saberes e o saber-fazer a transmitir. A cultura escolar, 
efectivamente ensinada e avaliada, é, pois, em parte, criada ou recriada no dia-a-
dia, ao sabor da preparação e do trabalho na aula (Grifo do autor). 

 

Na verdade, quando se debate sobre a formação docente é necessário destacar que este 

processo consiste na construção de saberes que são adquiridos pelos professores ainda quando 

são alunos, quando estão se preparando para exercer sua profissão, embora muitos comecem a 

exercê-la antes mesmo de realizar seu curso preparatório – sua licenciatura. E ao se tornar 

professor, será necessário articular os saberes adquiridos durante sua formação com os saberes 

da prática de sala de aula, aqueles adquiridos a partir de sua própria experiência profissional. 

Nesta perspectiva, “a formação não é um processo estático, mas acontece na dinâmica do 

desenvolvimento pessoal/profissional, além de sofrer a interferência do período e do contexto 

histórico em que este desenvolvimento ocorre” (ARAÚJO, SANTOS e MALANCHEN, 2012, p. 02). 

Portanto, a formação docente é um processo que passa por constantes mudanças e no qual os 

professores precisam estar sempre buscando atualizações, com o intuito de realizar uma atuação 

profissional coerente com o contexto atual e com a realidade do ensino contemporâneo, que por 

sua vez encontra-se a cada dia mais complexo e diversificado, exigindo sempre mais dos 

professores. 

No que diz respeito aos saberes profissionais, Tardif (2002) vem lembrar que estes saberes 

são constituídos a partir da convergência entre diversos saberes advindos da sociedade, da 

instituição escolar, de universidades, entre outros. Neste sentido, é importante destacar que um 

professor ao atuar estará colocando em prática tanto os saberes adquiridos nos espaços escolares, 

como os saberes de sua vivência, e cada professor assume diferentes formas de pensar e agir 

diante do seu papel e da sua atuação, no entanto, a formação docente deve sempre envolver 

aspectos sociais, afinal o professor é também, um formador de pensamentos e opiniões em mentes 

que estão em processo de formação. Neste contexto, Tardif (2002, p. 14) vem ressaltar que, 

 

Noutras palavras, o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos 
cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao 
longo de uma carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a 
dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o 
interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua 
“consciência prática”. 
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Diante disso, fica evidente que a atuação profissional dos docentes está ligada à formação 

que o mesmo obteve, e esta atuação constitui um reflexo dos mais diversos tipos de saberes, que 

este profissional precisa utilizar e articular em sua prática pedagógica.  Neste sentido, é fundamental 

considerarmos que, 

 

Trabalhar o conhecimento na dinâmica da sociedade multimídia, da globalização, 
da multiculturalidade, das transformações nos mercados produtivos, na formação 
dos alunos, crianças e jovens, também eles, em constante processo de 
transformação cultural, de valores, de interesses e necessidades, requer 
permanente formação, entendida como re-significação identitária dos professores 
(PIMENTA, 1997, p. 13) 

 

Contudo, é válido ressaltar que o professor, além de se configurar como parte essencial no 

processo de ensino e ser um profissional que reflete os saberes adquiridos durante sua formação e 

os saberes vivenciados durante sua atuação profissional, possui também o dever de buscar sempre 

refletir sobre os ensinamentos que obteve enquanto aluno, e os elementos que contextualizam sua 

prática em sala de aula, ou seja, um bom professor é aquele que consegue associar a sua teoria 

com a sua prática educativa, considerando as diversidades e particularidades existentes nas 

instituições de ensino.   

 

3. PRÁTICAS EDUCATIVAS E MULTICULTURALIDADE – UMA RELAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

Considerando que vivemos em uma sociedade atual, que se caracteriza pela sua 

diversidade e heterogeneidade, é possível observar nos espaços escolares a existência de grupos 

de alunos cada vez mais diversificados, com características bastante peculiares e específicas, seja 

no que diz respeito a classes sociais, etnias, raças, religião ou gêneros sexuais.  

Nesta perspectiva, é imprescindível que os professores e toda a equipe escolar deste 

período contemporâneo do século XXI, busquem constantemente atualizar seus conhecimentos e 

suas habilidades para que consigam vencer os desafios impostos pelas diversidades e pelo intenso 

processo de globalização, que atinge o contexto escolar. 

Sobre a complexa relação existente entre multiculturalismo e educação, Candau (2002, p. 

53) nos mostra que “[...] as propostas que visam articular a educação e a diversidade cultural 

nascem do reconhecimento da pluralidade de experiências culturais que moldam a sociedade 

contemporânea e suas relações.” O que nos evidencia a necessidade de, principalmente nos 

espaços escolares, serem trabalhadas a identidade e a diferença, de modo que as identidades 

possam ser preservadas a partir de relações de respeito e convivência para com as diferenças, 

processo este que não se torna fácil, porém é possível, se houver mobilização por parte da equipe 

escolar. 

Com relação à multiculturalidade no ambiente escolar, as preocupações são ainda maiores 

com relação à forma como os profissionais da educação, em especial, os professores devem 

conduzir e trabalhar com estes elementos de forma interativa nas escolas. Diante disso, Silva (2009, 

p. 97) vem lembrar que: 

 

A questão da identidade, da diferença e do outro é um problema social ao mesmo 
tempo que é um problema pedagógico e curricular. É um problema social porque, 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

663 

em um mundo heterogêneo, o encontro com o outro, com o estranho, com o 
diferente, é inevitável. É um problema pedagógico e curricular não apenas porque 
as crianças e os jovens, em uma sociedade atravessada pela diferença, 
forçosamente interagem com o outro no próprio espaço da escola, mas também 
porque a questão do outro e da diferença não pode deixar de ser matéria de 
preocupação pedagógica e curricular. 

 

A preocupação em descobrir formas adequadas para trabalhar a multiculturalidade no 

espaço escolar são, relativamente, recentes, porém é válido lembrar que nos documentos oficiais 

da educação básica, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s, 2000) esta temática já se 

encontrava inserida nos temas transversais, intitulada de Pluralidade Cultural. Neste importante 

documento, já se discutia como deveria ser trabalhada na escola a temática da diversidade cultural, 

considerando que, 

 

A escola deve ser local de aprendizagem de que as regras do espaço público 
permitem a coexistência, em igualdade, dos diferentes. O trabalho com Pluralidade 
Cultural se dá a cada instante, exige que a escola alimente uma “Cultura da Paz”, 
baseada na tolerância, no respeito aos direitos humanos e na noção de cidadania 
compartilhada por todos os brasileiros. O aprendizado não ocorrerá por discursos, 
e sim num cotidiano em que uns não sejam “mais diferentes” do que os outros 
(PCN´s, 2000 - Temas Transversais, p.117). 

 

Com base nestas reflexões e trazendo as discussões para o espaço da sala de aula, é 

necessário ter em mente que ao professor é fundamental o desenvolvimento de práticas educativas 

que considerem o caráter multicultural da sociedade brasileira, o qual se faz presente na sala de 

aula através da diversidade de alunos que convivem em um mesmo espaço. Com relação à 

formação e ao trabalho do professor, Tardif (2002), nos lembra que,  

 

[...] o saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no 
próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, 
provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente (Op. cit., 
p. 18). 

 

Assim, considerando que o saber dos professores por si, é plural e heterogêneo, é evidente 

que em suas práticas educativas este profissional procure desenvolver metodologias e planos que 

incentive à convivência dos alunos com as diferenças dos colegas, sem formas de discriminação 

para com aqueles que possuem características distintas dos padrões determinados pela cultura 

dominante, proveniente da Europa, como um modelo “ideal” de pessoa. Complementando, Moraes 

e Buytendorp (2011, p. 36) enfatizam que “a prática escolar monocultural ocorre no momento em 

que se centra em um grupo padrão ou quando os desafios que o multiculturalismo impõe à prática 

educativa não são considerados.” 

É necessário que o professor, com o apoio da equipe escolar, busque a partir de ações 

cotidianas e também de projetos, desmistificar os padrões culturais dominantes, que excluem e 

discriminam grupos minoritários, seja com relação à raças, etnias, religiões, gêneros sexuais ou 

classes sociais, os quais acabam não tendo as mesmas oportunidades. Considerando que a escola 

é uma entidade responsável por formar e educar cidadãos para a vida, é evidente que sua função 

é proporcionar a todos o acesso ao conhecimento científico, bem como proporcionar o 
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conhecimento de seus direitos enquanto cidadãos comuns. Diante disso, Gonçalves (2011, p. 09-

10) enfatiza que, 

 

[...] é importante reforçar, não basta apenas reconhecer as diferenças. É preciso 
avançar no estabelecimento de, dialeticamente, reconhecer-se no outro, ao mesmo 
tempo em que se observa o “diferente”, para, a partir daí, identificar criticamente as 
relações desiguais tratadas entre os diversos grupos – e até no interior desses. Esse 
sentimento de alteridade não pode ser ministrado por uma disciplina; pelo contrário, 
deve permear todas as disciplinas.  

 

Contudo, é fundamental que todos os professores, em conjunto com a equipe escolar, 

busquem o desenvolvimento de metodologias e práticas educativas que despertem nos alunos uma 

maior aceitação e convivência com as diferenças de modo mais respeitoso, interativo, sem 

preconceitos e discriminações, de um modo que as diferenças identitárias possam ser respeitadas 

e, ao mesmo tempo, seja possível promover uma interação e um convívio com a heterogeneidade 

no espaço escolar, para reverberar também na própria sociedade.  

 

4. FORMAÇÃO DOCENTE, PRÁTICAS EDUCATIVAS E A MULTICULTURALIDADE NO ENSINO  

  

Com base nos pressupostos teóricos discutidos anteriormente e no fato de que para se 

chegar a um conceito de professor “ideal” no Brasil é fundamental que este profissional consiga, 

durante seu exercício profissional, interligar os saberes adquiridos em sua formação, com suas 

práticas/metodologias utilizadas no cotidiano da sala de aula e com o trabalho envolvendo as 

diversidades multiculturais do público de alunos. Como nos lembra Tardif (2002), “o saber dos 

professores é plural e também temporal, uma vez que, [...] é adquirido no contexto de uma história 

de vida e de uma carreira profissional”, o que só reforça a necessidade da interação entre teoria e 

prática na docência. 

O professor contemporâneo é um profissional que encontra em seu percurso formativo, 

muitos desafios inerentes à sua profissão, os quais a tornam cada dia mais complexa. Nesta 

perspectiva, faz-se necessário que o professor, desde a sua formação procure pensar em qual será 

o seu papel quando estiver exercendo sua prática e em como os saberes adquiridos em sua 

formação poderão se aliar e ser utilizados de modo articulado com sua prática. Neste momento, 

admite-se a proposta de um professor reflexivo, a qual Alarcão (2011) vem enfatizar que 

 

A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como 
mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. É central, nesta 
conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações 
profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e 
flexível, situada e reativa (ALARCÃO, op. cit., p. 44). 

 

Diante desta concepção de professor reflexivo, é possível apreender que o mesmo é um 

profissional que necessita refletir diariamente sobre sua prática, de modo que tal reflexão possibilite 

a descoberta de formas de desempenho de qualidade superior de sua prática. Em outras palavras, 

ao refletir sobre sua atuação em sala de aula torna-se mais fácil do professor reconhecer suas 

falhas e buscar solucioná-las, da melhor forma possível, para que o processo educativo não seja 

prejudicado. 
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No entanto, para que seja possível a existência de um professor reflexivo é importante 

considerar o papel da escola, que não pode ser desmembrada desta dimensão, ou seja, o professor 

não pode atuar de modo isolado em sua escola (ALARCÃO, 2011). Isso implica afirmar que não 

somente o professor precisa ser reflexivo, pois a escola também exerce um papel fundamental neste 

processo. É necessário, pois, uma mobilização coletiva para que tal dimensão ref lexiva consiga 

alcançar seus objetivos, modificando o que for necessário nas práticas educativas dos professores, 

desenvolvidas no espaço escolar, visando à qualificação do processo educativo. Neste sentido, 

Pimenta (1997) destaca que, 

 

[...] parece-nos que a escola (e os professores) tem um grande trabalho a realizar 
com as crianças e os jovens, que é proceder à mediação entre a sociedade da 
informação e os alunos, no sentido de possibilitar-lhes, pelo desenvolvimento da 
reflexão, adquirirem a sabedoria necessária à permanente construção do humano 
(PIMENTA, op. cit., p. 08). 

 

Diante disso, fica evidente a importância do trabalho coletivo, articulado entre professor e 

escola, que ao atuarem na dimensão reflexiva podem trazer grandes contribuições para o processo 

educativo, que é também responsável pela formação intelectual dos seres humanos. 

Com relação à formação docente, Alarcão (2011, p. 47), nos lembra que “é necessário 

reconhecer as dificuldades pessoais e institucionais para pôr em ação, de uma forma sistemática e 

não apenas pontual, programas de formação (inicial e contínua) de natureza reflexiva.” Nesta 

perspectiva, é fundamental que os programas de formação de professores da atualidade atuem 

nesta dimensão reflexiva para que estes profissionais quando partirem para a prática da sala de 

aula, já o façam com uma boa formação e preparados para lidar e enfrentar as mais diversas 

situações as quais um professor encontra-se suscetível. 

Para Charlot (2013, p. 36), “o professor deve, ainda, pensar de modo ao mesmo tempo 

“global” e “local”. Há de preparar os seus alunos para uma sociedade globalizada e, também, de 

“ligar a escola à comunidade”. Neste contexto, quando se discute formação docente e práticas 

educativas na atualidade, não há como não levar em consideração o processo de globalização 

vivenciado neste século XXI e cada vez mais intenso. 

O professor da atualidade precisa além do domínio do conhecimento e da didática da sala 

de aula, ter também um certo domínio das tecnologias e saber articular os conhecimentos a níveis 

globais, com os conhecimentos de níveis locais, os quais encontram-se mais próximos da realidade 

dos alunos, o que proporciona maior interesse por parte deles em aprender os conteúdos. Tais 

domínios são adquiridos por estes profissionais a partir da relação entre a formação docente e as 

práticas educativas executadas pelos mesmos em sua atuação profissional. 

Quando as discussões se direcionam para as práticas educativas, é importante considerar 

que, 

 

[...] a prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da educação, 
ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes que podem ser 
chamados de pedagógicos. Os saberes pedagógicos apresentam-se como 
doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa no 
sentido amplo do termo [...] (TARDIF, 2002, p. 37). 
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Além da necessidade de articular e integrar os saberes adquiridos durante a formação com 

o desempenho de sua prática, é necessário que o professor saiba lidar também nos dias atuais, 

com a multiculturalidade que se faz presente cada dia mais nas salas de aulas e configura-se como 

um movimento social, que trabalha com as diferenças e pluralidades culturais, com foco nos grupos 

denominados como minoritários, os quais geralmente são os que mais sofrem preconceitos e 

discriminações por parte da sociedade. Deste modo, é impossível pensar numa educação 

multicultural sem que nos questionemos sobre o professor e sua formação (MOREIRA, 2001). Por 

isso, 

 

Acreditamos que o multiculturalismo no âmbito escolar pode ajudar os professores 
a reconhecerem e lidarem com o problema e as conseqüências de não se respeitar 
a cultura popular da maioria das crianças que freqüentam escolas públicas, 
apontando para formas mais precisas de atender o aluno real e concreto, 
questionando e contrapondo–se ao caráter homogêneo/homogeneizador do aluno 
de classe média branca pensado/retratado pelos currículos atuais (PANSINI e 
NENEVÉ, 2008, p. 38). 

 

A multiculturalidade adentra o ambiente escolar com o intuito de promover neste, espaços 

ao diálogo e ao incentivo ao reconhecimento das diferenças do outro, de modo que a convivência 

neste ambiente se torne mais fácil, com a diminuição dos casos de preconceito e discriminação, 

que ainda são observados não apenas nas escolas, como também na própria sociedade. Conforme, 

Passini e Nenevé (2008), o professor em meio a estas questões, precisa ter uma formação que o 

oriente para não aceitar e repassar aos alunos o ideal homogeneizador das culturas, o qual 

atravessa as políticas educacionais da atualidade e podem iludir a mente deste profissional 

formador de pessoas, interferindo na valorização do multiculturalismo no espaço escolar. 

Ainda relacionando multiculturalismo e educação, Canen (2008) nos lembra que para uma 

educação que valoriza a diversidade cultural e questiona as diferenças, é fundamental que sejam 

superadas posturas dogmáticas, que congelam as identidades e desconhecem as diferenças. 

Quando isso acontece, não estão sendo trabalhados no espaço escolar os ideais do 

multiculturalismo, não está sendo dada importância ao reconhecimento às diferenças, isto porque 

 

O trabalho escolar para a construção da identidade pelos alunos é materializada em 
conteúdos e práticas pedagógicas previstas no currículo, que envolvam a 
identificação, a discussão e a análise das diferenças construídas socialmente, na 
exploração do caráter multicultural de nossa sociedade, embasada em princípios de 
respeito e solidariedade, frente às diferenças e no repúdio à discriminação e 
opressão (MORAES e BUYTENDORP, 2011, p. 35). 

 

A partir destas discussões, é válido destacar que a abordagem da multiculturalidade no 

espaço escolar, mais precisamente nas práticas educativas dos professores, é sinônimo da 

promoção de um ensino mais democrático, que visa oferecer a todos, sem distinções, as mesmas 

oportunidades e que percebe nas diferenças dos outros, grandes possibilidades de construção de 

conhecimentos e de crescimento intelectual. 

Contudo, de acordo com o pensamento de Canen (2008), o qual apoiamos, é importante 

lembrar que o professor enquanto pesquisar de sua prática, possui como papel, na atualidade, 

trabalhar com perspectivas multiculturais que impliquem em discursos e pensamentos que 

valorizem as identidades de cada um, questionem a construção de estereótipos, ligados à 
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valorização dos grupos dominantes da sociedade e se recusem a congelar o outro e suas 

diferenças. Isto por que ao trabalhar as identidades e diferenças no âmbito escolar, abre-se espaço 

para a incorporação da multiplicidade nos currículos escolares e nas próprias práticas pedagógicas 

dos professores.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões e reflexões realizadas no decorrer deste estudo buscaram encontrar 

caminhos e direcionamentos para evidenciar a necessidade de que para os professores trabalharem 

com os ideais do multiculturalismo em sua sala de aula, é de extrema importância que o mesmo 

tenha uma formação que o prepare para tal. Este talvez seja um dos maiores desafios para os 

professores da atualidade. 

O trabalho dos professores contemporâneos exige a cada dia a aquisição de novas 

habilidades e conhecimentos mais amplos, capazes de identificarem as características do modelo 

de cultura dominante, de modo que este profissional consiga em sua prática, desmistificar tais 

características para seus alunos e reconstruir junto com eles, modelos de culturas que considerem 

os chamados grupos minoritários, excluídos como grupos que fazem parte da sociedade atual, que 

devem ser respeitados e ter as mesmas oportunidades dos demais grupos dominantes. 

Com isso, as relações de respeito e aceitação às diferenças dos outros precisam partir das 

instituições escolares e das práticas educativas utilizadas pelos professores das mais diversas 

disciplinas. Uma vez que é o espaço escolar o responsável pela formação intelectual dos indivíduos 

para a vida, é na escola que há espaço para a formação e reconstrução de pensamentos e opiniões. 

Neste contexto, o papel do professor é fundamental para despertar nos alunos a necessidade de 

conviver e aprender com as diferenças dos seus colegas ou de qualquer outra pessoa de forma 

respeitosa, destituída de preconceitos e discriminações. 

Quanto à formação docente e sua relação com as práticas educativas e a multiculturalidade 

é notório que ambos precisam estar articulados, de modo que a formação poderá direcionar os 

professores ao desenvolvimento de uma nova postura profissional, que seja capaz de refletir e 

modificar o currículo e sua prática pedagógica, podendo incluir e valorizar os grupos sociais 

minoritários, que ficam muitas vezes, à margem da sociedade. 

Deste modo, é imprescindível que tanto os professores como a equipe escolar, procurem 

inserir em suas ações e práticas, propostas, sejam elas de formação ou de atuação profissional, de 

natureza crítica e reflexiva, possuindo caráter questionador, que forneça subsídios para adequar a 

prática deste professor à realidade social em que ele atua. Assim, este profissional poderá promover 

aos seus alunos um ensino democrático, no qual todos que fazem parte deste processo possam 

contribuir para o seu aperfeiçoamento e para a inclusão das diversidades existentes em sociedade 

e, principalmente, na sala de aula. 
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Resumo: O presente artigo pretende falar da importância da extensão universitária no curso de Arquitetura e 
Urbanismo como ferramenta viabilizadora e essencial para assegurar um direito constitucional do cidadão: o 
direito à moradia. Pretende-se, com base na Lei de Assistência Técnica em Arquitetura, Urbanismo e 
Engenharia, de número 11.888 de 2008, que assegura o direito de assistência técnica na construção, 
ampliação, reforma e regularização da moradia de famílias de baixa renda, discutir o direito à moradia 
vinculado à prática de extensão universitária, possibilitando a inserção dos futuros arquitetos, urbanistas e 
engenheiros numa temática social, urbana, sustentável, e profissional, que visa dissipar a ideia de que são 
profissionais apenas da elite, e estimular o lado humano e social dessas profissões, incentivando os alunos a 
exercerem papel ativo na sociedade em que estão inseridos, além de contribuírem positivamente na inclusão 
social da população carente e assegurar o direito de todos à moradia, transformando a cidade em seu 
constante material de estudo, prática e intervenção. A extensão universitária em Arquitetura e Urbanismo vem 
para garantir cidadania, o direito à cidade. Visa-se com esta prática, inserir os discentes nas temáticas que 
envolverão seu futuro, trazendo seu enfoque para causas sociais, que além de ajudar à população de baixa 
renda, exerce papel ativo na criação da malha urbana, além de assegurar conforto ambiental, segurança, 
durabilidade, adequação espacial, imagem urbana e tantos outros pontos positivos desta atividade. 
Palavras-chave: Cidadania; Direitos; Igualdade. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

“A extensão universitária nos últimos anos tem se tornado expressivo no ensino superior 

tendo em vista a legislação brasileira que a define como um dos três pilares universitário” (LaURBE, 

2016). Com base nisso, desejou-se explorar e questionar o uso da extensão universitária como 

ferramenta que viabiliza a inserção dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo como agentes ativos 

na sociedade, principalmente no que diz respeito à inclusão e cumprimento dos direitos de todos os 

cidadãos e principalmente daqueles menos favorecidos, e como viés desta ação, pensou-se na 

assistência técnica gratuita como “arma” de ação ativa e importante nesse processo. 

A atividade em questão, por ser um dos pilares de importância na formação dos alunos e 

futuros profissionais, se torna numa ferramenta de poder ativo no exercício do entendimento da 

profissão, na relação de interação do indivíduo em sua sociedade e seu ambiente de convívio, seja 

acadêmico, profissional e/ou pessoal, além de viabilizar a compreensão de valores sociais, culturais, 

humanos, democráticos, e econômicos, visando a prática de uma ação que traga melhorias e 

enriqueça  os conhecimentos. 

Pensando em uma extensão universitária voltada ao âmbito de Arquitetura e Urbanismo e 

baseando-se na Lei de número 11.888, de 2008 que será explanada melhor ao decorrer deste 

trabalho, busca-se estudar a possibilidade de aplicação de uma extensão universitária que contribua 

com o desenvolvimento e a igualdade, afirmando e cumprindo direitos para todos previstos em lei, 

e por isso se é proposto a assistência técnica gratuita como a ferramenta que assegura este direito 

mailto:sara_mbatista@hotmail.com
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tão desejado e discutido em diversos congressos da área, debatido em sala de aula, e no âmbito 

político: o direito à moradia, o direito à cidade, o direito à cidadania. 

Quando se fala em direito à moradia, um direito considerado básico, que foi incluído como 

direito constitucional do cidadão na Constituição de 1988, no ano de 2000 (Assistência Técnica: 

Direito de Todos! O ato de morar, é o ato fundamental da vida humana. CREA-MG – Belo Horizonte, 

2009), nos referimos também ao direito à cidadania. Segundo a constituição, o direito de morar é 

básico e deve ser assegurado a todos, sem qualquer tipo de discriminação social, financeira e/ou 

cultural. Todos, perante à lei, temos direito à moradia digna e de qualidade.  

Portanto, tendo em vista os tópicos brevemente explanados até aqui, pretende-se trabalhar 

e estudar a importância da extensão universitária como agente de formação e criação de ações que 

interfiram positivamente em nossa sociedade e em seu desenvolvimento, fazendo e criando uma 

relação de forte impacto entre Universidade e Sociedade, focando na extensão em questão: A 

assistência técnica gratuita na área de Arquitetura e Urbanismo, como ferramenta que assegura o 

direito à moradia, e em consequência, o entendimento de que esse direito transforma-se em 

cidadania. 

 

2. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMO DIREITO 

 

Em 24 de Dezembro de 2008, o então presidente, Luís Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 

da Assistência Técnica em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, de número 11.888.  

 

Esta Lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública 
e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte 
integrante do direito social à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, e 
consoante o especificado na alínea r do inciso V do caput do art. 4o da Lei no 10.257, 
de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências (Lei 11.888, 
2008, artigo 1o).  

 

Desde a década de 70, políticos e profissionais da área vêm lutando para criar leis e 

assegurar esse direito a todos os brasileiros. Segundo a cartilha “Assistência Técnica: Direito de 

Todos! O ato de morar, é o ato fundamental da vida humana”, redigida pelo CREA-MG na iminência 

de contribuir com a disseminação do conhecimento da nova lei, levando à população, aos órgãos 

públicos e aos profissionais da área, para que cada vez mais possamos compreender, utilizar e 

exercer esse direito, em 1976 foi criado na cidade de Porto Alegre, pelo Sindicato de Arquitetos e o 

CREA-RS o ATME: Programa de Assistência Técnica ao Projeto e Construção da Moradia 

Econômica, visando propiciar e garantir às pessoas carentes, acesso ao projeto arquitetônico de 

suas moradias. Esse projeto foi o primeiro que visava esse tipo de ação social, e foi um dos 

motivadores para que se buscassem políticas públicas que assegurassem o direito à moradia, 

estabelecendo-o como direito edificante da cidadania.  

A assistência técnica gratuita em arquitetura e urbanismo se encaixa como uma ferramenta 

de inclusão social, visto que ela propõe que olhemos para à população carente, e que passemos a 

tratá-la também como parte integrante e fundamental de nossa sociedade. Voltando nosso olhar 

para essa população, nós acabamos por olhar para a cidade como um todo, visto que ao 

analisarmos a importância da habitação de interesse social como imprescindível na formação de 

arquitetos, urbanistas e engenheiros, podemos compreender o contexto social de nossas cidades, 
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além de estabelecer a atividade como ferramenta de postura ética e cidadã, propiciando aos 

moradores essa mesma gama de valores, e valorizando sua participação e inclusão na sociedade. 

Tendo como base um contexto histórico brasileiro, que é de conhecimento geral, e citado no 

artigo “A arquitetura como agente promotor da inclusão social na construção dos espaços urbanos”, 

a pobreza é um grave problema e desafio enfrentado pela nossa população e que tem seu papel 

influenciador na criação de nossas cidades. O desenvolvimento econômico das grandes cidades 

transformou o processo de urbanização delas, teve e ainda tem como característica, um 

crescimento espontâneo e desordenado, sem um planejamento adequado. Com isso, foram 

surgindo as grandes cidades, e aqueles que não conseguiam acompanhar esse crescimento 

acelerado, foram ficando às margens, exemplificando a pobreza instalada em nosso país, e 

tomando dessa população de baixa renda o direito à cidade: o direito à moradia. 

Tomado o direito de moradia, a população carente foi deixando de ter voz perante a 

sociedade e foi se abstendo de seu direito de intervir e se relacionar com seu meio de forma ativa, 

criando um cenário desfavorável para o desenvolvimento igualitário da nação. Ainda mencionado 

neste mesmo artigo, a população que ficava às margens, composta por operários, imigrantes e 

pobres, sem uma política ativa de governo, foi se apropriando da terra de maneira irregular, 

construindo da maneira como tinha condições e transformando seu meio em grandes periferias, 

locais onde o olhar público não se direcionava, impossibilitando cada vez mais que o crescimento 

da cidade fosse proporcional, regulamentado, justo e sociável. 

Partindo desses dados históricos, enxergou-se a importância da criação de políticas públicas 

que olhassem para essa parcela da população, que tem uma representatividade numérica 

expressiva em nosso território, além de tratar o ‘morar’ como direito e uma questão de política 

pública. Garantir o direito à moradia para toda a população trata-se de genuinamente incluir 

socialmente todos os cidadãos dentro da sociedade, assegurando-lhes um direito básico previsto 

em lei, assim como os direitos à saúde, educação, previdência social e tantos outros direitos 

previstos na Constituição (Figura 01). 

 

Figura 01: Situação atual do Bairro Manoel Deodato, Pau dos Ferros/RN. 
 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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Segundo o artigo mencionado anteriormente, o pobre, precisa exercer participação e não 

apenas ser beneficiário de seus direitos, e é por isso que a prática da extensão universitária tem 

como papel importante na promoção da vida cidadã: estimulando a propagação do conhecimento 

sobre o direito à assistência técnica gratuita, e a participação da população no exercício de seus 

direitos. A atividade incentiva e conscientiza o direito à cidadania, que é a qualidade de cidadão, 

sendo o cidadão o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, segundo definição 

do dicionário Michaelis. 

Por esse viés, podemos compreender a importância da assistência técnica gratuita na área 

de Arquitetura e Urbanismo como atividade de extensão, por trazer dentro de si, uma proposta de 

inclusão social que visa inserir tanto os discentes do curso numa atividade que exerce função social, 

quanto a própria comunidade carente no ambiente da cidade (Figura 02), serem inseridos na malha 

urbana e terem suas vozes e ações ecoadas.  

 

Figura 02: Infraestrutura precária do Bairro Manoel Deodato, Pau dos Ferros/RN. 
 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

A atividade proporciona vivência da área, se torna numa atividade que põe em prática o 

conhecimento adquirido em sala de aula, dissipa a ideologia de que arquitetura é uma profissão 

para elite, e amplia ainda mais o leque de opções que a formação de arquiteto e urbanista pode 

proporcionar. Devemos compreender que, acima de qualquer coisa, a arquitetura trata de pessoas, 

feita para pessoas, e então ela passa a ser muito mais do que uma formação acadêmica, e sim uma 

ferramenta importante na transformação de vidas, e que não se pode ser vista apenas como um 

projeto bonito, uma arquitetura sustentável, uma cidade planejada: ela trata de pensar no futuro, 

tratar com igualdade, garantir direitos, estimular o convívio social, tratar, literalmente, do ser 

humano, do cidadão. Isso, baseando-se e compreendendo o que foi dito pelo arquiteto e urbanista 

conselheiro do CAU/BR, César Dorfman, em publicação feita no site do CAU-BR: “Precisamos 

esquecer a ideia de que arquitetura para pobre é arquitetura pobre. Tem que ser a mesma 

arquitetura e urbanismo dignos. O espaço público é tão importante quanto às edif icações”. 
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3. A UNIVERSIDADE E SEU PAPEL SOCIAL COM ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

 

Durante o estudo, surgem muitos questionamentos quanto ao enquadramento da 

Universidade no papel de conscientizar a população sobre sua cidadania e os direitos de cada 

cidadão. Quando se adentra no mundo universitário, nos deparamos com várias experiências que 

vão edificando nosso entendimento de mundo, e muitas delas, nos estimulam a propagar aquilo se 

adquire no âmbito acadêmico, e é nesse ponto que a Universidade e o estudante se enquadram no 

papel social de transmitir conhecimentos, exercer ações que tragam um bem comum a todos, e lutar 

para que ações públicas sejam executadas em prol de todos, e principalmente da comunidade 

carente, que por diversos fatores, foi privada de adquirir conhecimento, de entender seu papel na 

sociedade, de lutar por melhorias de vida. 

É fazendo uma análise de tudo discutido até aqui, que este trabalho tenta expressar o desejo 

de intervir ativamente no desenvolvimento da cidade. É neste trabalho, que aluno, professor e 

instituição expressam o desejo de implantar e propagar uma atividade de extensão universitária que 

trata da promoção da cidadania e da urbanização planejada do Alto-Oeste Potiguar. A Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), por meio de atividade de extensão, tem como objetivo 

oferecer a assistência técnica gratuita para população carente, visando criar um Escritório Modelo 

de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) próprio da instituição que execute atividades como esta e tantas 

outras. A instituição faz-se compreender de seu papel social e político perante a sociedade, e 

também compreende a importância do exercício da Lei 11.888 e da prática extra-sala para que 

transforme os egressos em cidadãos preocupados com a formação e desenvolvimento da 

sociedade em que vivem. 

Segundo o CAU-BR, em pesquisa realizada pelo conselho, 80% da população brasileira faz 

obras sem um projeto técnico de Arquitetura e Urbanismo, um dado que reflete tanto a situação 

financeira de boa parte da população, e/ou a crença de que nossa profissão é voltada apenas para 

a elite. É pensando nisso, que a Universidade se posiciona num papel fundamental na criação de 

atividades de extensão que tratem por fornecer assistência técnica, beneficiando a população e o 

aluno que adquire conhecimento e se insere numa atividade socioeducativa de extrema importância 

e impacto social e urbano. “O direito à habitação é uma dívida social. As ações de assistência 

técnica são fundamentais para garantir esse direito.” (Assistência Técnica: Direito de Todos! O ato 

de morar, é o ato fundamental da vida humana. CREA-MG – Belo Horizonte, 2009). Ainda segundo 

essa cartilha, com esse serviço, toda a população é beneficiada, pois eles, quando exercidos por 

profissionais qualificados, agregam qualidade, segurança e beleza à cidade, garantindo a eficácia 

de outras políticas públicas de educação e saúde, reduzindo os riscos de desastres e a violência 

urbana. 

A assistência, como um caminho que garante a cidadania, proporciona a inclusão dessas 

famílias de baixa renda na sociedade: depois da construção adequada da habitação de interesse 

social, as famílias acabam se firmando naquele ambiente, e com isso, trazendo outras ações e 

obras de políticas públicas de saúde, educação, lazer e locomoção, fazendo com que esse “novo 

componente” interaja ativamente na sociedade, segundo explanado em “A arquitetura como agente 

promotor da inclusão social na construção dos espaços urbanos”. 

Ainda referindo-se ao artigo citado anteriormente e pensando na assistência gratuita como 

o meio mais adequado de se empregar arquitetura social, ela é formada não só do conhecimento 

adquirido nos livros, transmitido pelos professores, e vivenciado na Universidade, também é 
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formado da convivência e troca de experiência nessas comunidades carentes, que precisam que 

voltemos nossos olhos para elas. A ação de assessorar essas famílias, é fruto de um entrosamento 

e comprometimento de ambas as partes, além de trazer conhecimento de campo e transmitir o 

conhecimento de sala para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Essa interação 

preserva sua identidade, conservando as histórias de vida. 

 

4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico do trabalho teve como ponto central a base empírica e teórica 

subsidiada pela pesquisa documental e bibliográfica em fontes secundárias como artigos técnicos, 

informações complementares de órgãos governamentais e pesquisa de campo com registro 

fotográfico no sentido de concretização do objetivo proposto e principais resultados. 

 

5. A RELAÇÃO ENTRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO 

DIREITO À CIDADE 

 

A extensão universitária vem como ferramenta importante na formação dos profissionais, 

não só para um valor acadêmico, mas também como uma atividade de valor social. A assistência 

técnica gratuita discutida neste artigo como uma atividade de extensão à ser implantada na 

UFERSA, Universidade com interesse na pauta em questão, se torna na forma como o direito à 

cidade é garantido às populações carentes, que são o público alvo da Lei 11.888 tanto falada no 

decorrer deste estudo. 

O direito à cidade deve ser trabalhado dentro dos cursos de Arquitetura e Urbanismo como 

importante na formação desses profissionais. Precisamos erradicar a “fama” de que o Arquiteto e 

Urbanista é um profissional apenas da elite, como frisa o arquiteto e urbanista Jonny Lessa, em 

publicação do site do CAU-BR, intitulada de “Lei de assistência técnica ainda não é realidade no 

Brasil”: “Os arquitetos precisam ajudar a transformar e participar do planejamento das cidades. As 

revitalizações dos espaços já construídos precisam ser alvo dos profissionais. Não é uma tarefa 

fácil porque precisa de cadastro prévio, dar título de posse, criar assentamentos verticalizados: esse 

manejo é complicado, mas necessário”. 

O direito nos obriga exercer nossa função de cidadãos. Obriga aos estudantes e 

profissionais da área a voltarem a atenção para a cidade como um todo, e nos faz entender que a 

cidade não é apenas o centro: a cidade é tudo, é o centro, é a periferia, é a composição de prédios 

históricos, é a resistência da cultura que transcende pelos prédios em forma de luta. O direito à 

cidade dignifica o cidadão, e incorpora em sua atitude sua cidadania, e o faz representar-se como 

agente ativo na formação da sua cidade, da urbanização, de sua história e de suas conquistas. Com 

a assistência técnica gratuita, o direito à cidade é assegurado à todos, pois trata de assegurá-lo à 

massa populacional que até então não tinha direito de construir de maneira correta. 

A assistência técnica gratuita como extensão universitária trará muitos benefícios, que 

transpassam as linhas acadêmicas. Os benefícios de aprendizagem são inúmeros, por se tratar de 

uma ação social e pública de impacto urbano, humano e acadêmico, uma ação de intervenção que 

propaga o bem e a conscientização de futuros profissionais que são jogados no mercado de trabalho 

para lutarem por seu espaço. Essa atividade gera cidades com maior qualidade de vida, moradias 

que asseguram outros direitos dos cidadãos como o fornecimento de esgotamento sanitário, 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

675 

drenagem de águas pluviais, abastecimento de água e energia elétrica, iluminação pública, coleta 

de lixo e transporte coletivo. Proporciona o acesso a equipamentos de saúde, lazer, comércio e 

educação, às oportunidades de emprego e geração de renda.  

A assistência regulamenta os lotes, de acordo com as leis urbanísticas, e assegura que 

tenham topografia adequada e sem risco de inundação, enchentes, desabamento de encostas, ou 

acidentes que comprometam a segurança física. Ela assegura moradias com boas condições de 

conforto ambiental, acessibilidade e salubridade, espaços funcionais com boas condições de 

iluminação e ventilação. Assegura segurança estrutural, durabilidade, respeito à forma de morar, 

costumes e tradições, qualidade dos espaços coletivos e uma bela imagem urbana (Assistência 

Técnica: Direito de Todos! O ato de morar, é o ato fundamental da vida humana. CREA-MG – Belo 

Horizonte, 2009). 

O direito à cidade engloba todos os aspectos aqui apresentados, e legitimiza o papel do 

cidadão de incorporar as vivências de seu cotidiano como atitudes cidadãs e que lhe asseguram 

um respaldo legal perante a sociedade. O direito à cidade é meu, é seu, e é principalmente daquele 

que desconhece desse direito. É de extrema importância que nós, que entendemos nossos direitos 

e temos acesso à informação, passemos àqueles que não provêm das mesmas oportunidades. O 

direito à cidade é um exercício de extensão, de política pública e de cidadania. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Sendo a extensão universitária um dos pilares da formação do estudante, a assistência 

técnica gratuita como um tipo desta ação, é uma atividade de extrema importância social e 

acadêmica, visto que ela nos propicia o empoderamento dos nossos direitos como cidadãos, além 

de assegurar os direitos das populações menos favorecidas. Essa assistência visa garantir o direito 

à moradia e à cidadania, transformando-se em direito à cidade. 

Trabalhar a conscientização dos alunos de Arquitetura e Urbanismo, de que a assistência 

técnica gratuita é uma atividade que engrandece sua participação ativa como cidadão e profissional, 

além de engrandecer a importância de todos os indivíduos presentes na sociedade, se torna em um 

dos resultados que essa extensão universitária pode proporcionar, e ajuda a disseminar a ideologia, 

acreditamos, que mais seja fiel ao de Arquiteto e Urbanista: Um agente transformador de sonhos e 

vidas, um profissional que lida com o social e o político, unindo-os pelo bem do humano. 
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Resumo: Nas últimas décadas, o mundo tem avançado no debate sobre meio ambiente. No Brasil, a 
educação ambiental tem sido amplamente debatida. Assim, de acordo com o que ocorre em nível nacional, 
em Mossoró-RN foi criada a Lei nº 2.573, de 14 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a Política Municipal 
de Educação Ambiental, proporcionando a criação do Programa de Capacitação de Professores em Educação 
Ambiental (ProCEA), que conta com a participação de voluntários para a sua realização. O presente trabalho 
de caráter qualitativo e quantitativo se baseou no levantamento de informações contidas no currículo dos 
atuantes no projeto no PROCEA em 2016, para saber quais cursos tinham maior predominância de atuação 
no programa. Foi contabilizado 16 voluntários, distribuídos em 10 cursos superiores e um ainda cursando o 
ensino médio. A participação de voluntários que não fazem parte do grupo de estudantes de ciências da terra 
no ProCEA traz uma qualidade maior ao projeto, mas se faz necessário reavaliar como a educação ambiental 
tem sido abordada, visto que a quantidade de voluntários que não são das áreas ambientais ainda é reduzida. 
Palavras-chave: Educação ambiental; Programa de capacitação; Professores; Mossoró/RN. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Desenvolver práticas de educação ambiental em um contexto marcado pela crescente 

poluição do ambiental, não se trata apenas da tecnicidade das avaliações de emissões atmosféricas 

ou poluição de corpos hídricos. Envolve principalmente uma articulação com a produção de sentidos 

acerca da educação ambiental, de forma a promover o engajamento das diversas áreas do 

conhecimento por meio de uma perspectiva interdisciplinar, na qual a produção do conhecimento 

deve então assegurar as relações do social com o meio natural (SORRENTINO, 2005).  

Atuar de forma interdisciplinar é um desafio para muitos professores, pois tratando-se de 

meio ambiente é necessário fazer com que tal assunto percorra todas as áreas do conhecimento, e 

que esta integração culmine na formação do saber ambiental (REIGOTA, 2012). Nesse contexto, a 

atuação dos profissionais de várias áreas é um aspecto necessário e relevante no auxílio aos 

professores para um alcance efetivo da proposta da educação ambiental. 

Os programas de Educação Ambiental atuam como disseminadores de informação e 

formação de cidadãos mais conscientes. Para uma melhor atuação, tais programas precisam utilizar 

a interdisciplinaridade como forma de ampliar os conhecimentos, não se restringindo aos limites da 

escola, mas também alcançando a comunidade (REIGOTA, 2012). 

Em Mossoró-RN, foi criada a Lei nº 2.573, de 14 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a 

Política Municipal de Educação Ambiental, proporcionando a criação do Programa Municipal de 
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Capacitação de Professores em Educação Ambiental (ProCEA) que conta com a atuação de 

voluntários para realização das atividades do programa.  

Tal programa não restringe a escolha dos voluntários somente àqueles que fazem cursos da 

vertente ambiental. Assim, faz-se necessário avaliar a incidência da interdisciplinaridade no perfil 

dos voluntários do ProCEA, que são os agentes capacitadores do programa de educação ambiental 

em questão. Nesse artigo, discutimos as formações acadêmicas dos voluntários do PROCEA. 

 

2. A EMERGÊNCIA DA TEMÁTICA AMBIENTAL  

 

Nas últimas décadas o mundo tem avançado no debate sobre meio ambiente. Na década 

de 1960, com a publicação do livro “Primavera Silenciosa”, da escritora norte americana Rachel 

Carson em 1962, iniciou-se a discussão da problemática ambiental. A década de 1970 é marcada, 

sobretudo, pela realização da Conferência de Estocolmo, a primeira grande reunião de chefes de 

estado para discutir a temática ambiental e a degradação do meio ambiente. A conferência teve 

como objetivo firmar acordo para melhorar as relações do homem com o meio ambiente e inaugura 

a busca pelo equilíbrio entre desenvolvimento econômico e diminuição da degradação ambiental 

(REIGOTA, 2012). 

No Brasil, o acordo da Conferência de Estocolmo não foi assinado, mas, por conta das 

pressões sociais e do mercado mundial, em 1973, houve a criação da Secretaria de Meio Ambiente. 

Já na década de 1980, foi criada a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política 

Nacional de Meio Ambiente - PNMA que se configura como um marco regulatório da proteção 

ambiental no país, fato externado no seu segundo artigo, o qual assegura o objetivo de preservar, 

melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, assegurando no país condições 

necessárias ao desenvolvimento socioeconômico (BRASIL, 1981). 

Em 1999, foi sancionada pelo presidente da república, a Lei 9.795/99 que dispõe sobre 

educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), abordando o 

assunto como componente essencial e permanente da educação nacional, fornecendo competência 

às empresas, órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, meios de comunicação, 

instituições educativas e a sociedade como um todo, o dever de promover a educação ambiental 

integrada, que resulta em valores e atitudes voltadas a prevenção e a solução para os problemas 

ambientais (BRASIL, 1999). 

A PNEA em seu artigo primeiro define a educação ambiental como processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes 

e competências voltadas para conservação do meio ambiente. A interdisciplinaridade também é a 

questão da metodológica da educação ambiental, sendo tratada como “componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” (art. 2º) (BRASIL, 1999 apud 

SORRENTINO et al, 2005). 

A problemática ambiental forma um tema muito propício para aprofundar o pensamento e a 

prática em torno do restrito impacto das práticas de expressão das demandas da população dos 

locais mais alcançados pelos constantes e crescentes impactos ambientais. Mas representa 

também a possibilidade de abertura de convidativos espaços para implantação de alternativas 

diversificadas de democracia participativa, notadamente a garantia do acesso à informação e a 

consolidação de canais abertos para uma participação plural (JACOBI, 2003). 
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A educação ambiental tem avançado de forma significativa nos últimos anos. Os 

pesquisadores que atuam nessa área tem tomado conhecimento da riqueza do assunto e da 

amplitude que pode ser alcançada em um projeto de educação ambiental. O meio ambiente não se 

trata apenas de um objeto de estudo ou um tema a ser tratado, mas um modo de compreender as 

relações homem e natureza (SAUVÉ, 2005). 

Como qualquer outra área de conhecimento, as discussões ambientais possuem 

especificidades conceituais que tem de ser compreendidas com clareza para uma correta execução 

de suas atividades. Soma-se a isto, ainda, uma problemática maior, a educação ambiental não se 

apresenta nas disciplinas tradicionais, sendo assim um campo de conhecimento em formação, 

permeado por ideias, contradições e com um histórico torna mais complexo o seu processo de 

assimilação (MEDINA, 2001). 

Uma educação nova atravessada por conceitos complexos, como desenvolvimento 

sustentável, tendo como pretensão fornecer uma compreensão crítica e modificadora com o objetivo 

de desenvolver valores que guiem os sujeitos e agentes da educação a se inserir em processos 

democráticos de transformação dos recursos naturais e sociais e de entender a complexidade das 

interações econômicas, políticas, sociais, entre outras, e ainda agir como cidadão responsável e 

participativo (MEDINA, 2001). 

A educação ambiental subsidia uma leitura de mundo mais complexa e instrumentalizada 

para uma ação que contribua no processo de transformação da realidade socioambiental que é 

complexa. Na perspectiva crítica, o conflito, as relações de poder são fundamentais na construção 

de sentidos e na organização espacial em suas múltiplas determinações (GUIMARÃES, 2004)  

De acordo com Sauvé (2005), a educação ambiental não é apenas uma forma de educar 

como várias outras, ou uma simples ferramenta para resolução de problemas relacionados ao meio 

ambiente. A educação ambiental se trata de uma perspectiva interdisciplinar, que visa induzir 

dinâmicas sociais que iniciam na comunidade local e posteriormente alcançam redes mais amplas, 

promovendo a colaboração e a criação de um pensamento crítico sobre as relações socioambientais 

pela população (BRASIL, 1999). 

Mais do que uma educação “a respeito do” meio ambiente, o objetivo da educação ambiental 

é entender e trabalhar a relação do homem com o meio ambiente. Para agir do modo mais 

consciente, onde não pode ser desprezado as inúmeras teias dessa complexa relação 

(CARVALHO, 2012). 

Assim, surge a visão socioambiental sendo racionalizada de forma complexa e 

interdisciplinar, na qual meio ambiente é encarado além da visão de “natureza intocada”, mas como 

um vasto campo de interações onde estão inclusas a cultura, a sociedade e os ciclos 

biogeoquímicos, constituindo-se uma relação dinâmica e mútua de transformações (CARVALHO, 

2012). 

Segundo Reigota (2012), a educação ambiental deve ser encarada como uma perspectiva 

político-pedagógica tendo a interdisciplinaridade em sua base, demonstrando que esse tipo de 

educação ultrapassa os limites da educação formal, na qual existe uma barreira para a integração 

desse assunto. Educação ambiental não pode ser uma matéria específica, pois engloba vários 

âmbitos do ensino, tendo de ser abordada em todas as disciplinas da educação formal, o qual se 

caracteriza um desafio para alguns educadores, que alegam ser “trabalhoso” incluí-la em matérias 

das ciências exatas como a Matemática e a Física, resultando com que o assunto restrinja-se, 

corriqueiramente, a algumas matérias das ciências naturais como Ciência e Biologia. 
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A educação ambiental nasce como um processo de educação que leva à produção de um 

conhecimento ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio social 

e mercadológicas. Ela deve então ter enfoque na cidadania ativa, considerando seu sentido de 

pertencimento e corresponsabilidade que, pelo método da ação comunitária e organizada, busca 

entender e resolver as causas estruturais dos problemas ambientais. Trata-se de embasar uma 

cultura ecológica que assimile natureza e sociedade como dimensões intrinsecamente ligadas e 

que não podem mais ser pensadas de forma individual (CARVALHO, 1991). 

 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM MOSSORÓ/RN 

 

Concomitante ao que ocorre em nível nacional, no município de Mossoró-RN foi criada a Lei 

nº 2.573, de 14 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental 

(PMEA). Em seu art. 12 é dito que “a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação 

de professores, em todos os níveis e preferencialmente em todas as disciplinas”. Para que isso 

aconteça, o Parágrafo 1º deste artigo estabelece que “Os professores em atividade devem receber 

formação continuada em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao 

cumprimento dos princípios e objetivos da Política Municipal de Educação Ambiental” (figura 1). 

Com base nisso, foram criados os Núcleos de Educação Ambiental (NEAs) nas escolas municipais 

de Mossoró, que hoje totalizam um número de 25. 

 

Figura 1: Logotipo do Programa Municipal de Educação Ambiental 

 
Fonte: GEEA. 

 

Para dar cumprimento à formação continuada em educação ambiental aos professores, a 

Secretaria Executiva de Infraestrutura, Meio Ambiente e Urbanismo de Mossoró-RN criou, por meio 

do Decreto nº 3.739, de 12 de fevereiro de 2011, o Programa Municipal de Capacitação de 

Professores em Educação Ambiental (ProCEA). Esse Programa visa proporcionar formação 

continuada aos professores que atuam nas escolas municipais e que se constituem como NEA.  

De acordo com Medina (2001), a formação de professores em Educação Ambiental 

possibilita o exercício da mesma no ensino formal, pois suas características especificas exigem tal 

capacitação, proporcionando desta forma a fixação das discussões ambientais na escola. O 

ProCEA conta com a participação voluntária dos estudantes (figura 2) das Instituições de Ensino 

Superior de Mossoró/RN atuando como agentes de capacitação. 

Criado em 2009, o ProCEA permeia sobre as questões ambientais de suma importância 

para a qualidade de vida não apenas em nível local, mas também global. Além dos professores das 

redes municipal e estadual, envolve membros das comunidades das áreas de atuação dos Núcleos 

de Educação Ambiental – NEAs existentes no município de Mossoró/RN.  

O objetivo principal do ProCEA é promover a continuidade das ações do Programa Municipal 

de Educação Ambiental – PMEA, através da abordagem da temática ambiental com metodologias 
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de ensino diferenciadas e o com intuito de incentivar a prática de ações capazes de fortalecer as 

relações ambientais no convívio escolar. 

 

Figura 2: Capacitação com voluntários do ProCEA.  

 
Fonte: Autores 

 

Logo, o presente trabalho tem caráter qualitativo e quantitativo e se baseou no levantamento 

de informações contidas no currículo dos voluntários, para saber quais cursos tinham maior 

predominância no projeto. Para a obtenção dos currículos, foi consultado o acervo do ProCEA do 

ano de 2016, onde foi realizada uma análise individual de cada currículo e criado um gráfico para a 

verificação da incidência dos cursos na realização do projeto. 

A análise curricular de cada voluntário permitiu verificar quantos alunos estavam atuando, 

bem como suas respectivas áreas de estudo. Foram contabilizados 16 voluntários, dos quais 15 

estão distribuídos nos cursos superiores de: Biologia, Ciências Sociais, Ciência e Tecnologia, 

Ecologia, Engenharia de Pesca, Gestão Ambiental, Pedagogia, Sociologia, Turismo; e um voluntário 

cursando o Ensino Médio. O Gráfico 1 permite a visualização e quantificação dos voluntários de 

cada curso. 

 

  



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

682 

Gráfico 1: Quantificação dos cursos atuantes no PROCEA e a proporção de alunos de cada 

curso. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

É visível a maior incidência de voluntários oriundos do curso de Gestão Ambiental, neste 

caso sete, dos quais cinco estudam no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – Campus Mossoró, e dois estudam na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – Campus Mossoró.  Visto que a predominância da discussão sobre as questões ambientais 

é alta no curso, existe uma relação maior com essa amostragem do grupo com as relações 

ambientais. 

 O segundo curso de maior incidência é o de pedagogia (02), que em sua natureza tem 

enfoque as questões de educação e suas variações, tendo as discussões sobre educação ambiental 

dentro delas. Os demais cursos possuem apenas um representante voluntário, cuja a soma equivale 

à mesma quantidade representativa do curso de Gestão Ambiental. 

Vale ressaltar a existência de um voluntário do curso de Turismo, um curso voltado para a 

administração dos negócios e elementos que compõem as atividades ligadas a viagens e eventos. 

O curso em questão, possui a opção de integrar na prática a Educação Ambiental. 

É importante a introdução de cursos de diversas áreas para a construção da educação 

ambiental. É válido salientar a presença de um aluno do curso de Ciências Sociais que integra a 

área das Ciências Humanas, curso esse que estuda o comportamento social humano em função do 

meio e os processos que interligam os indivíduos, mesmo o curso não sendo da área das Ciências 

Biologias ou da terra a interação com a educação ambiental se faz necessária. 

Acerca da presença de um voluntário que cursa o ensino médio mostra a presença da 

interdisciplinaridade na realização da educação ambiental, visto que o voluntário em questão não 

realiza ensino superior com disciplinas que tem enfoque em cada área, tendo como estudo as 

matérias de base do ensino médio. 
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 Os demais cursos tratam em sua essência sobre as questões do meio ambiente, tendo 

relação mais direta e constante com as ciências ambientais, a presença dos voluntários dos cursos 

de Biologia, Ecologia, Engenharia de Pesca e Ciência e Tecnologia traz consigo uma relevância em 

cada área quando o assunto tange a educação ambiental. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação ambiental trata de uma mudança de paradigma que implica em uma revolução 

cientifica e política, onde se configuram em aspecto não cumulativo, ou seja, um paradigma antigo 

é substituído por um novo, incompatível com o anterior. Essas revoluções não transformam apenas 

o modo que é observado as questões ambientais, mas a ciência e o próprio mundo (KHUN apud 

SORRENTINO et. al, 2005). 

Ela está fortemente associada à formação de valores e atitudes sensíveis à diversidade, à 

complexidade do mundo da vida e, acima de tudo, a um sentimento de solidariedade diante do 

homem e da natureza. É perceptível então que a educação ambiental e a interdisciplinaridade são 

práticas que se complementam, porque nascem da mesma perspectiva e receptividade diante do 

mundo da vida (CARVALHO, 1998). 

A interação de diversas disciplinas para a formação de conhecimentos em educação ambiental 

é imprescindível, tal vertente não pode ser restrita apenas a cursos e disciplinas que tenham 

enfoque as ciências biológicas e da terra, mas de uma forma abrangente passear nas demais áreas. 

A presença de voluntários que não fazem parte do grupo de estudantes de ciências da terra no 

ProCEA traz uma qualidade maior ao projeto, mas se faz necessário reavaliar como a educação 

ambiental tem sido abordada, visto que a quantidade de voluntários que não são das áreas 

ambientais ainda é reduzida. 
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Resumo: O espaço escolar torna-se de grande relevância para promoção da saúde, pelo fato de exercer 

papel fundamental na formação do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o controle das condições de 

saúde e qualidade de vida, tornando-se ambiente essencial para o desenvolvimento do conhecimento 

partilhado. A Educação Popular em Saúde pode e deve ser realizada em grupos escolares, buscando 

concretizar a participação emancipatória, democrática e formadora. A necessidade de se trabalhar sobre o 

bullying está relaciona-se à gravidade a que a violência vem acarretando a toda sociedade e mais 

especificamente aos jovens, tendo em vista que é um problema de saúde pública importante e crescente no 

mundo, com sérias consequências individuais e sociais. O artigo tem por objetivo relatar a experiência, 

evidenciando a vivência, facilidades e desafios, de uma prática de educação popular em saúde realizada em 

espaço escolar sobre o combate ao bullying. Trata-se de um relato de experiência de abordagem qualitativa 

e descritiva. A atividade educativa foi realizada no ensino médio em uma escola estadual da rede pública. 

Durante a intervenção alunos relataram casos vivenciados na própria turma do relativo tema, bem como seus 

conhecimentos sobre as consequências para todos os envolvidos no bullying. Este estudo contribuiu para 

maior aproximação com as práticas educativas no ambiente escolar, bem como maior aprofundamento teórico 

sobre o tema abordado.  Realizada uma avaliação com os participantes foi perceptível que a intervenção 

também foi de grande contribuição para o espaço escolar visto a importância de discussões diferenciadas 

para uma melhor formação dos alunos. 

Palavras-chave: Educação em saúde; Bullying; Escola. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Uma das formas de se promover saúde e incentivar práticas de vida saudáveis é utilizar-se 

do processo de educação em saúde, onde se oportuniza o compartilhamento de saberes dos mais 

variados possíveis na busca de soluções das mais diversas problemáticas.  Nesta perspectiva a 

escola logo se torna um importante espaço para disseminar medidas de saúde, pelo fato de ser 

responsável pelo desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, desempenhando papel 

fundamental na atuação das pessoas em todas as arenas da vida social. 

O espaço escolar torna-se de grande relevância para promoção da saúde, pelo fato de 

exercer papel fundamental na formação do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício de 

direitos e deveres, o controle das condições de saúde e qualidade de vida, com opção por atitudes 

mais saudáveis, atuando como ambiente essencial para o desenvolvimento do conhecimento 

partilhado e para a integração com a comunidade. Nela encontra-se grupos de indivíduos que 

mailto:crislayneaquino@hotmail.com
mailto:flavia.maraisa@hotmail.com


 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

686 

demonstram interesse em aprender, e onde reside grande potencial disseminador de informações 

que ultrapassam, por inúmeras vezes, seus limites físicos (OLIVEIRA e BUENO, 1997, p.71). 

A relação existente entre os setores de Educação e de Saúde são estabelecidas no campo 

das políticas públicas por serem baseados na universalização de direitos fundamentais. Entendida, 

de início, como uma prática que se situava na intercessão da polícia médica, do higienismo e da 

puericultura, a atenção à saúde escolar evoluiu em fina sintonia com o conceito de promoção da 

saúde (FIGUEIREDO et al, 2010, p.400). 

O Programa Saúde na Escola (PSE), foi instituído por Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 

de dezembro de 2007, resultando da integração entre o trabalho do Ministério da Saúde e Ministério 

da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública 

de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2015, p.7). 

O PSE trata-se de um programa que tem como finalidade contribuir com a formação integral dos 

estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde e que visa promover a saúde e a cultura da paz; articular as ações do Sistema 

Único de Saúde (SUS) às ações da educação básica pública; contribuir para a constituição de 

condições para a formação integral de educandos; contribuir para a construção de sistema de 

atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos; fortalecer o 

enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde e que comprometem o desenvolvimento 

escolar; promover a intercomunicação escola/saúde e fortalecer a participação comunitária nas 

políticas de educação básica e saúde  (FIGUEIREDO et al, 2010, p.401). 

Nas escolas, o trabalho de promoção da saúde com os estudantes, professores e funcionários 

precisa ter como ponto de partida o conhecimento prévio destes, com a finalidade de desenvolver 

em cada um a capacidade de interpretar o cotidiano e atuar de modo a incorporar atitudes e/ou 

comportamentos adequados para a melhoria da qualidade de vida, sendo de grande importância as 

práticas de Educação Popular em Saúde (EPS) (RIBEIRO, 2013, p.157). 

 A EPS ativa a mobilização para a construção de autonomia no âmbito individual e coletivo, 

assim como abre perspectivas para a alteridade entre os sujeitos sociais na luta por direitos, 

contribuindo assim para a significação do direito de cidadania. Não é apenas uma atividade a mais 

que se realiza na sociedade, mas uma ação que reorienta a globalidade das práticas ali executadas, 

contribuindo para a superação do biologicismo, autoritarismo, desprezo pelas iniciativas do 

indivíduo-família-comunidade e da imposição de soluções técnicas restritas para problemas sociais 

que dominam a medicina atual (VASCONCELOS, 2004, p.73).  

Para tanto, a prática educativa, embasada pela ótica popular, não deve ser normativa ou 

centrada na culpabilidade do sujeito. É necessário que gere estímulos que possam adotar medidas 

comportamentais sem que haja nenhuma forma de imposição ou manipulação, de forma que as 

informações sobre os vários aspectos da saúde sejam discutidas mediante reflexões, tornando 

possível uma opção por uma vida mais saudável (ALVES; AERTS, 2011, p.322). 

A EPS pode e deve ser realizada em grupos escolares, buscando concretizar a participação 

emancipatória, democrática e formadora. Devem ser incentivadas baseadas nas necessidades 

visualizadas diante a realidade estabelecida a cada espaço.  

A necessidade de se trabalhar sobre o bullying está relacionada à gravidade a que a 

violência vem acarretando a toda sociedade e mais especificamente aos jovens, tendo em vista que 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

687 

é um problema de saúde pública importante e crescente no mundo, com sérias consequências 

individuais e sociais.  

A agressividade entre os alunos nas escolas é um problema que já é evidenciado nos 

referenciais atuais. Por definição, bullying compreende todas as atitudes agressivas, repetidas e 

intencionais, que acontecem sem motivação, adotadas por um ou mais estudante contra outro(s), 

causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder (LOPES NETO, 

2005, p.165). 

O bullying é classificado como direto, quando as vítimas são atacadas diretamente, ou 

indireto, quando estão ausentes. É indireto quando compreende atitudes de indiferença, isolamento, 

difamação e negação aos desejos, sendo mais adotados pelas meninas. Além destas, uma nova 

forma, conhecida como cyberbullying, tem sido observada com uma frequência, em que o uso da 

tecnologia da informação e comunicação (e-mails, telefones celulares, mensagens por pagers ou 

celulares, fotos digitais) são recursos para a adoção de comportamentos deliberados, repetidos e 

hostis, de um indivíduo ou grupo, que pretende causar danos a outro (MARTINS, 2005, p.103). 

O comportamento violento, que causa tanta preocupação e temor, resulta da interação entre 

o desenvolvimento individual e os contextos sociais, como a família, a escola e a comunidade, de 

forma que o modelo do mundo exterior é reproduzido nas escolas, fazendo com que essas 

instituições deixem de ser ambientes seguros, e se transformem em espaços onde há violência, 

medo e sofrimento (ALBINO e TERÊNCIO, 2012, p.7). 

A exposição constante e diária a estas agressões é uma experiência traumática que afeta, 

a curto e a longo-prazo, o bem-estar físico, mental, social e emocional dos sujeitos envolvidos. As 

consequências podem ser diversas, tanto para vítimas quanto para agressores. A vítima, por exemplo, pode desenvolver 

depressão, angústia, baixa autoestima, estresse e evasão escolar até atitudes de tentativa ou consumação de suicídio. 

Em contrapartida, agressores podem adotar comportamentos de risco, atitudes delinquentes ou tornarem-se ainda mais 

violento/agressivos (LOPES NETO, 2005, p.166).  

Os agressores possuem algumas características comuns como ser fisicamente mais fortes 

que as vítimas, são dominantes, impulsivos, não seguem regras, apresentam baixa tolerância a 

frustrações, possuem boa autoestima, entre outras.  Já as vítimas, são visivelmente inseguras, 

sensíveis, fisicamente mais frágeis, com poucas habilidades sociais e com poucos amigos. Na 

grande maioria das vezes, são bons alunos (TRAUTMANNN, 2008, p.14). 

As testemunhas geralmente são crianças e adolescentes que não se envolvem diretamente, 

mas participam como expectadores. Grande parte das testemunhas sentem simpatia pelas vítimas 

e se sentem tristes por presenciar o colega ser vitimado. A maioria das testemunhas não consegue 

apoiar ou auxiliar a vítima de bullying por não saber o que fazer e por ter medo de se tornar a 

próxima vítima (ALBINO e TERÊNCIO, 2012, p.8). 

A escola é a responsável pela socialização dos sujeitos, afinal, é o segundo ambiente de 

convívio depois do familiar, por isso a importância de sua atuação na prevenção, diagnóstico e 

tratamento dos possíveis danos à saúde e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, além 

da necessidade em orientar as famílias e a sociedade para o enfrentamento do referido problema. 

No sentido de socializar experiências curriculares inovadoras, este relato evidencia a 

aproximação das acadêmicas do componente Estágio Curricular Supervisionado II do 7° período do 

curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) no Campus 

Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) com EPS no espaço escolar 

sobre bullying. 
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O artigo tem como objetivo relatar a experiência, evidenciando a vivência, facilidades e 

desafios, de uma prática de Educação Popular em Saúde realizada em uma escola estadual de 

rede pública, sobre a importância do combate ao bullying. 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado como discente do 

componente Estágio Supervisionado II do Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – CAMEAM. Este trabalho tem como base uma atividade de educação em saúde 

realizada com uma turma de alunos de ensino médio, em uma escola estadual localizada na zona 

urbana da cidade de Pau dos Ferros, que se situa no interior do Rio Grande do Norte.   

Como metodologia de coleta de dados utilizou-se captação da realidade e roteiro norteador. 

Essa fase do trabalho teve por objetivo conhecer a realidade que seria trabalhada com os discentes 

para, desse modo, se traçar estratégias adequadas para a atuação frente aos problemas 

identificados na referida escola. Para direcionamento da captação, foi construído um roteiro com 

perguntas previamente elaboradas que foram aplicadas a diferentes membros e setores do colégio, 

sendo eles a coordenação pedagógica, o quadro de professores e grupos de alunos, que seriam os 

participantes da atividade, com o intuito de identificar quais as necessidades apresentadas pela 

escola. 

A prática educativa teve início com a exibição de um vídeo sobre as diversas facetas do 

fenômeno bullying, que culminou a um convite para uma breve discussão sobre a temática a fim de 

captar o conhecimento prévio dos discentes, em seguida, utilizamos a dinâmica “Jogo das Palavras” 

que tinha como objetivo possibilitar a discussão de forma ampla sobre a temática, mediante a 

participação ativa do público alvo na atividade proposta. A fim de identificar se nosso proposito tinha 

sido alcançado com êxito, utilizamos uma atividade avaliativa que pudesse nos dar o diagnóstico 

da nossa prática de educação em saúde.  

  

2. REFLETINDO SOBRE O BULLYING NA ESCOLA 

 

O ambiente escolar é um espaço voltado para a transformação da sociedade e sujeitos, que 

aborda o pleno exercício da cidadania e promove ações com propostas de promoção de saúde.  

Visto isso, o profissional da enfermagem, que tem como função o exercício de atividades que visam 

à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, torna-se apto a autuar neste ambiente identificando 

problemas, agravos e riscos à saúde, além de planejar e efetuar implementações de cunho 

resolutivo. Nessa ótica o trabalho do enfermeiro como verdadeiro agente educador em escolas 

torna-se muito importante na prevenção de doenças, agravos e problemas em geral. (BRUM et al., 

2012, p.3) 

A temática abordada para a realização da implementação foi escolhida a partir da captação 

da realidade como necessidade evidenciada pelos alunos e professores, que a relataram como um 

dos problemas enfrentados pela realidade da escola.  Nesse sentido tornou-se relevante uma 

abordagem sobre Bullying a este público na perspectiva de esclarecer as consequências deste para 

a vida de todos envolvidos e a importância em combatê-lo, promovendo discussões e estratégias 

centradas na educação popular em saúde.  

Em outubro de 2014 no 2º ano matutino do ensino médio de uma escola estadual do Alto 

Oeste Potiguar foi realizada uma implementação sobre a temática “Bullying não é brincadeira”. Essa 

intervenção teve por objetivo discutir o fenômeno bullying em suas diversas formas; caracterizar 

quem eram seus protagonistas; conscientizar esse público a respeito das consequências, a curto e 
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longo prazo, provocadas pela prática do bullying; elencar como se deve agir diante dessa situação 

e incentivar a cultura de paz na escola, bem como aprender a respeitar as diferenças. Desta forma, 

foi esperado que ao longo da discussão fosse permitida a construção de conhecimentos, 

respeitando a singularidade de cada participante, possibilitando assim refletir sobre as práticas que 

estavam sendo realizadas. 

Inicialmente, houve a apresentação do grupo e de todos os participantes, e em seguida 

explicamos como a atividade seria realizada. Questionamos os alunos sobre o que era bullying 

deixando questão no ar enquanto anunciávamos a exibição de um vídeo sobre o tema abordado e 

as suas diversas formas a fim de despertar o interesse deles com o tema que nos propomos a levar 

para aquela turma em especial, pelo fato de casos conhecidos por toda escola terem acontecido 

nela. 

Com o fim do vídeo a turma foi dividida em três grandes grupos, sendo entregue a cada um 

o roteiro com questões norteadoras para a discussão. Os grupos tinham cinco minutos para discutir 

entre si as questões e em seguida socializar com os demais grupos e acadêmicos. O roteiro 

continha questionamentos, como: “Essas atitudes são comuns em nessa escola?”, “Alguém já 

presenciou alguma cena como essa, seja em sala de aula, no pátio, ou no recreio?”, “Como isso 

aconteceu?”, “Alguém já foi vítima de ações como está em nossa escola?”, entre outros 

questionamentos presentes no roteiro e outros que se faziam necessários ao aprofundamento da 

discussão.  

Dessa forma, voltamos à pergunta inicial e relacionamos com o conteúdo do vídeo a fim de 

captar os conhecimentos prévios dos discentes.  Neste momento os alunos relataram casos 

acontecidos na turma através de deboche e agressões tanto verbais quanto morais. Aproveitando 

essa oportunidade, ao serem questionados sobre o porquê, a resposta foi quase unânime: “porque 

é engraçado”. Diante tal argumento, instigamos os alunos a pensar que qualquer um deles pode 

ser a vítima desse tipo de “brincadeira” mostrando para eles o lado do oprimido, que não é nem de 

longe divertido. 

Após a socialização entre os grupos, houve a discussão aprofundada da temática através 

da dinâmica intitulada “Jogo das Palavras” que correspondia a um quadro contendo outros doze 

retângulos menores dispostos em quatro linhas horizontais. Nas três primeiras linhas, em cada 

retângulo estava impresso palavras que lembravam a prática do bullying e em seu verso existia um 

questionamento, tais como: “O que significa Bullying?”, “O que significa ser vítima de bullying?”, “O 

que significa ser agressor (aquele que pratica bullying)?”, “O que significa ser testemunha do 

bullying?”, “Quais os tipos de bullying existentes na escola?”, “O que fazer para não ser vítima desse 

tipo de violência?”, “Como ajudar meus colegas e minha escola a superar este problema?”. E na 

última linha, três retângulos em branco ocupavam o espaço. A tabela ficou disposta no quadro da 

sala, espaço visível a todos os discentes. 

Nesta dinâmica, os grupos já formados anteriormente permaneceram, e foram orientados a 

escolher na tabela do jogo uma das palavras que lembram bullying: (colocar apelidos, bater, 

ofender, zoar, chutar, roubar, isolar, excluir, perseguir) e isso seguiria até que todas fossem 

retiradas.  Explicada então como deveria acontecer, cada grupo escolheu suas palavras onde cada 

uma tinha em seu verso um eixo norteador que deveria ser comentado incialmente pelo grupo que 

escolheu a palavra e em seguida aberta para a discussão geral entre os demais grupos e os 

acadêmicos. Durante o breve momento que tiveram para discutir entre o pequeno grupo, os 

acadêmicos acompanhavam a fim de esclarecer alguma dúvida. 
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Embora essa atividade questionasse também sobre pontos já mencionados na discussão 

inicial, que visava o reconhecimento dessa violência não só no ambiente escolar, mas bem como 

dentro da própria turma, agora elas abordavam também questões mais gerais, sobre o bullying 

propriamente dito, onde conseguiram identificar os atores (vítima, agressor e testemunha) 

elencando quem são através de suas características físicas e psicológicas, assim como também 

revelaram o conhecimento de algumas consequências que os três podem desenvolver no presente 

ou no futuro, em menor ou maior intensidade e elencaram a responsabilidade dos pais e professores 

na prevenção dessa violência. 

No transcorrer das discussões, voltou à tona o caso anteriormente mencionado da ex-colega 

de sala, onde reconheceram que foi e continua sendo errado fazer isso uns com os outros, pois 

respeitar as diferenças se faz essencial para poder conviver em sociedade. Alguns se revelaram 

vítimas, outros que já praticaram alguma vez e que já testemunharam esse ato. Um ponto bastante 

pertinente foi “Como ajudar meus colegas e minha escola a superar este problema?”, visto que 

muitos deles presenciaram cenas, e embora alguns tenha de alguma forma tentado ajudar, fosse 

conversando com o próprio agressor ou chamando alguém que pudesse de fato intervir, era nítido 

na resposta o medo de também ser vítima daquele agressor.  

Ao final, na perspectiva de verificar se a prática desenvolvida havia alcançado os seus 

objetivos, foi proposta mais uma atividade para “avaliar” os conhecimentos assimilados pelos 

participantes no decorrer da dinâmica. Essa atividade ocorreu no próprio “Jogo das Palavras”, onde 

os espaços em branco deixados propositalmente na dinâmica anterior onde foram 

reservados/destinados para utilização dos grupos que neles colocaram palavras, frases e desenhos 

que representassem formas de combater o bullying. Dessa forma, a dinâmica ocorreu de forma 

participativa revelando assim uma intervenção bem sucedida e satisfatória, pois trouxe 

conhecimentos a ambos os sujeitos do processo.  

 Finalizando a nossa participação naquela manhã de compartilhamento de conhecimentos e 

também como forma de agradecer a atenção e participação efetiva da turma, distribuímos entre os 

discentes e professora como produção técnica um material informativo, produzidos pelos 

acadêmicos, para os participantes da nossa implementação como instrumento capaz de disseminar 

conhecimento para outras pessoas. Nesse sentido, um bloco de notas foi construído contendo em 

suas páginas iniciais informações sobre a temática bullying, no mais, as folhas seguintes eram 

reservadas a anotações ou interesse do próprio discente.  

Na realização da prática educativa, pode-se elencar como facilidade o interesse por parte 

dos alunos nos assuntos abordados e a forma participativa dos mesmos que interagiam conosco 

fazendo questionamentos. Pode-se também destacar o reconhecimento da instituição escolar na 

promoção de medidas de prevenção à violência, principalmente quando nos direcionou a turma em 

que existia caso. Além de confiar no nosso trabalho como atores, no sentido da valorização da 

cidadania e na cultura de paz.  

Os alunos foram bastante participativos, mas ainda assim existiam aqueles que preferiam 

continuar em silêncio, bem como a dificuldade em conseguir que apenas um falasse por vez, dos 

que se propunham a participar de forma ativa. Contudo, esse fator não fez com que a atividade 

fosse prejudicada em seu objetivo. 

Trabalhar com esse público foi bastante gratificante, visto a importância de atuar em cenários 

direcionados a crianças e adolescentes, pois a educação em saúde promove conhecimentos com 

o objetivo de esclarecer dúvidas e previr agravos e problemas em geral. A partir dessa experiência 
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pode-se perceber uma carência nas escolas ao privilegiar os conteúdos didáticos, enquanto seria 

interessante criar espaços para que fossem trabalhadas as relações do sujeito com ele mesmo, 

com o outro e com o meio sociocultural em que vive.  

A experiência da referida prática educativa nos proporcionou (re)conhecimento maior sobre 

a atuação do profissional enfermeiro como promotor de educação em saúde, visto que a 

conhecimento dessa prática são intimamente interligadas com as práticas diárias da equipe de 

saúde. É histórico o papel do enfermeiro educador junto às famílias e a comunidade desenvolvendo 

ações sobre promoção da saúde e prevenção de doenças (BRUM et al., 2012, p.4).  

Na sociedade atual, o bullying constitui um tipo de violência bastante comum em ambientes 

escolares, podendo ser tanto intra como extra-escolar, que causa lesões tanto físicas como 

psíquicas (MARTINS, 2005, p.104). Através da experiência, foi perceptível que o conhecimento dos 

participantes é bastante enriquecedor, contudo, demonstraram conhecimentos que precisam ser 

discutidos, seja na comunidade escolar ou em qualquer local que estejam inseridos. Logo há 

necessidade da continuidade dessas práticas de prevenção do bullying nas instituições de ensino, 

seja pelos alunos ou pelos professores. 

 A principal lição aprendida é que a educação popular em saúde exige muitas habilidades, 

dentre elas, intencionalidade dedicação e renovação de estratégias adequadas ao público com o 

qual se pretende trabalhar.  É necessário que ocorra empenho para que se consiga atingir nossas 

expectativas como e enquanto promotores da educação em saúde.  

Com isso, reafirma-se a importância da atuação do profissional enfermeiro na prática de 

educação popular em saúde enquanto parte de seu processo de trabalho, na medida em que sua 

atuação desenvolve a promoção da saúde nessa faixa etária que é bastante vulnerável, podendo 

mudar muitas realidades na tentativa reduzir problemas futuros. Então, são atividades desse cunho 

que valorizam nosso percurso acadêmico, pois assim podemos juntar a teoria á pratica atuando 

direta e positivamente na vida das pessoas.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta metodológica utilizada obteve êxito uma vez que, de fato, propiciou a participação 

e interação do grupo. Nas atividades com os alunos, devem sempre ser estimuladas a colocar suas 

dúvidas e anseios para que os mesmos se sintam valorizados e estimulados a verbalizar seus 

conhecimentos e contribuir com as discussões, e assim se possibilitar que estes se envolvam e se 

tornem conscientes enquanto sujeitos ativos na sociedade. 

 A implementação favoreceu um espaço de trocas de saberes facilitando o processo de 

ensino-aprendizagem entre os integrantes do grupo e os alunos, possibilitando a aproximação e 

interação entre todos. 

Diante desta experiência podemos visualizar a importância da Enfermagem e outros 

profissionais de saúde dentro do Programa Saúde na Escola, de forma a auxiliar continuamente, 

mediante as necessidades vivenciadas pela realidade do espaço com a perspectiva da Educação 

Popular em Saúde, de forma que as orientações não ocorram de forma autoritária e normativa, mas 

que através da valorização do conhecimento prévio dos sujeitos, seja possível a construção do 

conhecimento e a reflexão sobre as práticas individuais.  

Os processos educativos geram conhecimentos que são válidos para a promoção da saúde 

e qualidade de vida das pessoas, por isso as ações em saúde são uma possibilidade de atuação 
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no ambiente escolar, pois estes oferecem acesso para o desenvolvimento de trabalhos 

educacionais para os alunos. Contudo, cada vez mais é notada a necessidade de transformação 

desses espaços que tem como finalidade fornecer informações e conhecimentos sobre assuntos 

importantes que acometem crianças e adolescentes 

É necessário que os profissionais de saúde se comprometam com o desenvolvimento 

completo das atividades, planejar/implementar/avaliar, juntamente com os educadores, para que 

promovam discussões que sejam necessárias a realidade que se encontra, a partir de temas 

relacionados à saúde transversais e interdisciplinares e sob múltiplos olhares. O PSE recomenda 

que as equipes de saúde da família visitem de forma permanentes às escolas, no sentido de 

proporcionar atendimento à saúde ao longo do ano letivo, conforme as necessidades locais. 

A Educação Popular sobre o bullying deve ser sempre estimulada dentro das escolas, 

principalmente com alunos de ensino fundamental e médio na perspectiva de se formar consciência 

da importância de seu combate. Os profissionais da instituição e pais de alunos, também devem 

ser públicos para esta discussão no intuito de lhes alertar enquanto sujeitos essenciais para se 

solucionar este problema na realidade escolar. Momentos que propiciam a reflexão sobre as 

consequências desta violência para todos que a rodeiam devem ser propiciados cada vez mais, 

para que se desperte sobre a importância de seu combate para que a escola seja, de fato, ambiente 

seguro e de aprendizagem.  

Outros espaços que agrupem jovens, como na própria Unidade Básica de Saúde e grupos 

religiosos também podem ser utilizados para de realizar intervenções acerca da referida temática, 

bem como sobre outros conteúdos que sejam convenientes as necessidades presentes. 

 De forma mais abrangente as práticas de Educação Popular em Saúde devem ser 

estimuladas e realizadas em diversos espaços na comunidade, visto que trata-se de medida de 

promoção a saúde comprometida com a construção do conhecimento para todas as classes, de 

acordo com as especificidades de cada realidade.  
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Resumo: A educação permanente em saúde parte da premissa de que o indivíduo adquire conhecimentos 
mediante relações e interações nos mais diversos ambientes culturais. O termo educação permanente 
disseminou-se por diversas áreas, sendo uma delas a saúde, que faz uso do termo como mecanismo de 
melhorar os métodos de capacitação. A política educacional brasileira tem assumido um caráter de 
flexibilidade e descentralização cuja meta é o resgate da dívida histórica com a sociedade produzida pela 
exclusão escolar e pela má qualidade da educação oferecida nas escolas públicas. O crescimento da 
participação social na política e nas iniciativas de educação popular concentrou sujeitos coletivos diversos a 
favor de uma maior socialização política. A Educação e a cultura aparecem como importantes instrumentos 
de transformação social, passando a ser pensadas, propostas e praticadas a partir das condições das classes 
subalternas e da visão de mundo das classes populares. Assim a Política de Educação Permanente em Saúde 
foi fomentada para a formação dos trabalhadores da saúde, sendo todos os trabalhadores partícipes do 
processo de trabalho e isto inclui papéis fundamentais para a implementação da política. É possível 
compreender que a articulação entre educação e saúde se pauta nas ações dos serviços, bem como nos 
processos de formação dos trabalhadores em saúde, tornando-se necessário realizar propostas de Educação 
Permanente em Saúde junto aos atores sociais com a finalidade de existência da incorporação de mudanças 
do trabalho e do ensino. 
Palavras-chave: Educação; Educação Popular; Educação permanente; Educação Permanente em Saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A educação permanente em saúde parte da premissa de que o indivíduo adquire 

conhecimentos mediante relações e interações nos mais diversos ambientes culturais. Assim 

aprender torna-se muito mais do que receber informações, conhece-las é tornar o aprendizado parte 

do ser. (MACHADO, 2010) 

O termo educação permanente disseminou-se por diversas áreas, sendo uma delas a saúde, 

que faz uso do termo como mecanismo de melhorar os métodos de capacitação e valorização dos 

trabalhadores inseridos nos serviços, ou seja, possibilitando melhorar a formação escolar ou 

extraescolar. (SMAHA, 2010) 

Brandão (1988) afirma que para o estabelecimento de regras e metodologias que 

possibilitem a compreensão dos sistemas faz-se necessário pelo educador pensar a sua prática. 

Assim a educação permanente surgiu como paradigma legítimo de trabalho das classes populares, 

caracterizando-se como projetos de ressignificação política, social e pedagógica de toda a 

educação. 

Smaha (2010) complementa através de estudos relacionados à compreensão do que 

significa educação permanente que, o termo não é uma ideia recente, onde afirma que na França, 
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através do professor Pierre Furter, ocorreu discussões sobre a prática da educação permanente, 

podendo esta ser ideologizada para rendimento do capital, sendo o caminho de tornar as pessoas 

capazes de fazer uma crítica ao contexto econômico, social ou político em que estejam inseridos.  

Observando os conceitos fornecidos por Furter, Gadotti (2012) afirma que a educação 

permanente veio como uma ideia anárquica, se apresentando como capaz de reunir correntes, 

reduzir concepções opostas e alargar o conceito de educação.  

Para Furter (1977) a educação permanente compreende etapas sucessivas: processo 

contínuo de desenvolvimento individual, geração de um sistema global de educação; processo de 

desenvolvimento integral. Assim pretendendo-se resignificar a educação permanente propondo ao 

final, criação de nova cultura. 

Brandão (2006, p. 45) complementa: “Permanente não se opõe aqui à qualidade de 

emergência provisória das variantes da educação de adultos. Opõe-se se a fazer um projeto 

supletivo, à margem da educação cuja estrutura cria a necessidade da prática compensatória da 

educação de adultos” 

A educação permanente em saúde (EPS) tem sua principal motivação nos diversos 

problemas identificados sobre as práticas dos serviços de saúde, entre eles: a falta de uma visão 

integral do processo saúde-doença, a falta de espaços participativos nos serviços, de modelos 

rígidos de organização, de baixa capacidade na gestão de programas e de serviços, de 

precarização dos vínculos trabalhistas e da alta rotatividade dos profissionais (FURTER, 1995). 

Para Costa, (2006, p. 51) “a EPS pode ser considerada como estratégia fundamental para a 

recomposição das práticas e das políticas de formação, atenção, gestão, tendo o controle social no 

setor saúde como referência na sua composição”. 

Portanto é importante observar os conceitos sobre educação e educação permanente, 

possibilitando o entendimento adequado sobre como está sendo ofertada a educação permanente 

em saúde e seus aspectos educacionais para o trabalhador em saúde. 

Dessa forma o presente artigo objetiva discutir a educação permanente em saúde sob a 

ótica da pedagogia, realizando uma discussão sobre os autores que tratam a educação permanente 

e fornecendo subsídios para uma melhor prática educacional nos serviços de saúde como 

mecanismo de empoderamento do trabalhador. 

 

2. DA EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA À EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

A educação pode ser definida como um conjunto de normas pedagógicas tendentes ao 

desenvolvimento geral do corpo e espírito, (CARDOSO, 2010). Porém a definição ofertada não 

conceitua adequadamente a educação como prática pedagógica nos mais diversos espaços. 

Acerca dessa perspectiva Brandão (2006) afirma que não existe uma única forma nem um 

único modelo de educação, onde a educação existe em mundos diversos, havendo em cada povo 

ou entre povos que se encontram. Sendo a educação uma fração do modo de vida dos grupos 

sociais que a criam e recriam, persistindo independentemente dos espaços escolares. 

Melo Neto (2011) salienta que: 

 

Uma educação que pode ser apresentada, hoje, como um fenômeno de produção 
e apropriação dos produtos culturais humanos, pelo trabalho, expresso por um 
sistema aberto de ensino e aprendizagem, contendo uma teoria de conhecimento 
referenciada na realidade e pautada pela ‘experiência’ dos que estão nesse 
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processo; com metodologias (pedagogia) incentivadoras à participação e ao 
empoderamento das pessoas individual e coletivamente; com conteúdos próprios e 
técnicas de avaliação contínua; permeado por uma base política estimuladora de 
transformações sociais e orientado por anseios humanos de liberdade, justiça e 
igualdade. 

 

A política educacional brasileira tem assumido um caráter de flexibilidade e 

descentralização, cuja meta é o resgate da dívida histórica com a sociedade brasileira, produzida 

pela exclusão escolar e pela má qualidade da educação oferecida nas escolas públicas, onde a 

ação pedagógica que acredita na possibilidade da educação como artífice na construção da 

consciência crítica, impulsiona as ações humanas em busca de um mundo melhor. (SANTIAGO, 

2012) 

Assim Santos (2016) relaciona a educação democrática com a produção ativa de igualdade 

social, sendo aquela concebida como um bem comum e um serviço público, onde nas condições 

contemporâneas esse serviço só pode ser prestado pelo Estado, mesmo com participação de outros 

agentes sociais. 

O mesmo autor defende que enquanto educação como serviço públicos torna-se um recurso 

não mercantil, permitindo a fuga da exclusão classista, protagonizando mobilidade social 

ascendente atingindo mínimas condições de igualdade que permitam o desenvolvimento das 

capacidades dos indivíduos. (SANTOS, 2016) 

Conforme relata Gadotti (2016) a educação é ensino e aprendizagem, sendo entendida 

como processo que se dá ao longo da vida, assim como aprendizagem, não um processo que reduz 

à população jovem, configurando que a educação não ocorre apenas na escola. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9394/96, expressa o avanço dessa 

percepção, transcrito em seu Artigo 1º: “A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(LDB, 2000). 

Nesse ínterim Brandão (2006) descreve que ao mesmo tempo em que socialmente a 

educação é condição permanente da recriação da própria cultura, individualmente é uma relação 

de saber entre trocas de pessoas, é uma condição da criação da própria pessoa, assim formando 

a personalidade do indivíduo e preparando-o para viver a cultura. 

Como mecanismo de recriação da própria cultura, a educação popular surge como 

modalidade agenciada e profissional dos serviços da escola a diferentes categorias de sujeitos, 

denominando os tempos e tipos de lutas políticas e intelectuais para a extensão da educação 

escolar ao povo. (BRANDÃO, 2006) 

O crescimento da participação popular na política e nas iniciativas de educação popular 

concentrou sujeitos coletivos diversos a favor de uma maior socialização política. Nesse sentido, a 

Educação e a cultura aparecem como importantes instrumentos de transformação social, passando 

a ser pensadas, propostas e praticadas a partir das condições das classes subalternas e da visão 

de mundo das classes populares. (MACIEL, 2012) 

Para Freire (1986) a educação popular ganhou maior força devido a alguns fatores, citando 

dentre eles o estilo de fazer política, sendo próprio ao populismo, possibilitando um movimento 

emancipatório popular. Elenca também o movimento de industrialização urbana, com a migração 
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de pessoas para as cidades, onde as escolas eram insuficientes, surgindo a necessidade de 

possibilitar educação com vista à transformação social. 

Segundo Brandão (2006): 

 

Pensar sobre a educação popular obriga a uma revisão do sentido da própria 
educação. [...] Pelo menos entre aqueles que a pensam de modo mais motivado, a 
educação popular parece não só existir fora da escola e à margem, portanto de uma 
“educação escolar”, de um “sistema de educação”, ou mesmo “da educação”, como 
também parece resistir a tudo isso. 

 

Ainda de acordo com Brandão (1988) “se é com palavras que são escritas as regras que 

oprimem e consagram a opressão, com elas também os homens entre si podem falar e escrever 

frases e modos de saber que poderão um dia libertar o homem e os seus mundos”. 

A educação popular não é uma vertente ou modificação do termo educação para adultos, 

esta emerge como um movimento de trabalho político com as classes populares através da 

educação, não se propondo como uma forma mais avançada de realizar os processos educacionais, 

pretende, contudo, ser uma retotalização de todo o projeto educativo (BRANDÃO, 1988). 

 

A educação popular comprometida com a classe trabalhadora é, portanto, uma 
educação ético-política e intelectual dessa classe, acontecendo em todos os 
espaços educativos, direcionada ao atendimento das necessidades e dos reais 
interesses das camadas populares. Ao visar tornar os sujeitos elaboradores de sua 
própria cultura, acontece dentro e fora dos muros institucionais, tendo a escola como 
um espaço fundamental de sua realização por ser lugar de cultura, de ciência e de 
tecnologia (MACIEL, 2012). 

 

Consequentemente pode-se compreender que a educação para adultos, consagrada como 

educação ao longo da vida possui associação à formação profissional, compreendendo como 

educação permanente, como forma de manter os trabalhadores atualizados de acordo com as 

necessidades dos serviços e dos próprios trabalhares. (GADOTTI, 2009). 

Gadotti (2009) afirma que a educação permanente em primeiro momento, nada mais é do 

que um novo termo aplicado à educação de adultos, especialmente quando se trata de formação 

profissional continuada, onde no decorrer das transformações ocorridas na sociedade a educação 

foi focalizada como um mecanismo de adaptação funcional dos trabalhadores às necessidades do 

mercado. 

A educação permanente de acordo com Gadotti (2000), perdeu sua característica de ser 

voltada para a participação, deixando de ser a cidadania como referência focando-se nas exigências 

mercadológicas, ou seja, a aprendizagem passa a ser responsabilidade individual, a educação, um 

serviço. Deslocando-a para a formação e para a aprendizagem. 

Entende-se como Educação permanente a realização do encontro entre o mundo de 

formação e o mundo do trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 

organizações e ao trabalho. Desta forma situando-se como uma proposta de transformação do 

processo de trabalho tendo como centro privilegiado a aprendizagem. (COSTA, 2006) 

Desta forma Gadotti (2016, p. 3) discorre: “O conceito de Educação/Aprendizagem ao longo 

da vida, no mínimo, apresentava certas ambiguidades. Não poderia ser considerado um conceito 

neutro. Era preciso saber de que educação e de que aprendizagem ao longo da vida se tratava”. 
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Destarte, compreende-se que a educação deve ser entendida como um processo ao longo 

da mesma, como a aprendizagem, não um processo que a reduza a parcelas sociais, promovendo 

articulação da educação como um todo, independentemente de ser formal ou não formal. 

(GADOTTI, 2016) 

No Brasil a política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) instituída em 

2004 foi desenvolvida como mecanismo de promoção de mudanças nos processos de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores do setor saúde, objetivando as necessidades da população e o 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). (MORAES, 2015) 

No ano de 2007 a PNEPS passou por reformulação, visando agora mudanças no sistema 

de gestão na área da saúde, enfatizando a descentralização e o fortalecimento das instâncias 

gestões do SUS e do controle social. Assim elencando como responsabilidade dos entes federados 

a responsabilidade de criar estruturas de coordenação e execução da política localmente, 

permanecendo como estado de coisas durante quase 18 anos (MORAES, 2015) 

Miccas (2015) traz a seguinte afirmação: 

 

A Educação Permanente em Saúde construída como instrumento para transformar 
o profissional de saúde em um profundo conhecedor da sua realidade local. Por 
isso, foi necessário situar a formação dentro de um marco de regionalização, com 
programas adaptados para os profissionais e equipes de saúde em cada nível local 
do sistema de saúde. 

 

As diretrizes nacionais estabeleceram que as propostas fossem construídas regionalmente, 

de acordo com as necessidades locais, tomando por base aspectos da formação, tais como: ensino, 

gestão, atenção e controle social. Onde na formação, as participações das pessoas atuantes na 

construção das propostas regionais deveriam participar da Comissão de Integração Ensino Serviço 

(CIES). 

Para o desenvolvimento exitoso dos recursos humanos em saúde, o planejamento e a 

formulação de políticas devem resultar de um esforço multissetorial entre saúde, educação, trabalho 

e finanças, articulando-se atores governamentais e não governamentais. (MICCAS, 2015) 

As práticas de Educação Permanente em Saúde (EPS), envolvem assim três atores 

prioritários: os profissionais de saúde, os gestores e principalmente a população que necessita 

aumentar sua autonomia nos cuidados individuais e coletivamente. (FALKENBERG, 2014) 

Machado (2010) traz que a EPS requer desenvolvimento de um pensamento crítico e 

reflexivo, permitindo entender a realidade para propor ações que levem o indivíduo à aquisição de 

autonomia e emancipação como sujeito histórico e social. As práticas de educação em saúde são 

inerentes ao trabalho em saúde, mas muitas vezes estão relegadas a um segundo plano no 

planejamento e organização dos serviços, na execução das ações de cuidado e na própria gestão. 

Desta forma Moraes (2015) reitera:  

 

Caracteriza-se, portanto, como uma política inovadora, com aspirações 
direcionadas para uma mudança de paradigma, já que implica não apenas na 
realização de atividades de educação em serviço, mas, principalmente, em instituir 
processos de mudanças na realidade dos serviços por meio da produção de 
conhecimento a partir do cotidiano e dos desafios enfrentados pelos trabalhadores 
diariamente, ou seja, o processo de trabalho em saúde é, em si, pedagógico. Essa 
característica torna a política complexa e pode dificultar sua implementação, pois 
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visa a um envolvimento ativo dos diferentes atores na problematização da realidade 
vivida. 

 

Assim a Política de Educação Permanente em Saúde foi fomentada para a formação dos 

trabalhadores da saúde, condição que inclui toda e qualquer função que faça parte da saúde pública, 

sendo todos os trabalhadores partícipes do processo de trabalho e isto inclui papéis fundamentais 

para a implementação da política. (SMAHA, 2010). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerou-se no decorrer do artigo a distinção e caracterização dos termos Educação, 

Educação Popular, Educação permanente e Educação Permanente em Saúde. Observa-se que sua 

utilização é fundamental na área da saúde, onde as distinções apresentam conexões que devem 

ser alvo de reflexão pelos profissionais de saúde, bem como dos profissionais formadores. 

Na Educação Permanente em Saúde deve-se enfatizar a educação popular como 

mecanismo de valorização dos saberes, de maneira a buscar nas lacunas de conhecimento dos 

profissionais, ações direcionadas a qualificação dos processos de trabalho existentes, sempre 

considerando as especificidades locais. 

A construção do conhecimento aponta para a necessidade de efetivar um processo 

educativo em saúde envolvendo a comunidade por meio de um processo participativo que permita 

uma reflexão crítica da realidade e dos fatores determinantes de um viver saudável. 

Conclui-se que é possível depreender que a articulação entre educação e saúde se pauta 

nas ações dos serviços, bem como nos processos de formação dos trabalhadores em saúde. Torna-

se, assim, necessário realizar propostas de Educação Permanente em Saúde com os profissionais 

dos serviços e professores, com a finalidade de existência de incorporação de mudanças do 

trabalho e do ensino. 
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Resumo: Objetiva-se relatar algumas ações desenvolvidas pelo subprojeto Interdisciplinar Campus Caicó, do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvido na Escola Estadual Padre 
Edmund Kagerer, na cidade de Caicó/RN. Como se trata de uma proposta inter-transdisciplinar que visa 
aproximar diferenças étnico-culturais e sociais, promovendo um entrelaçamento de saberes, fez-se da 
educação intercultural (PADILHA, 2004; CANDAU, 2008; FLEURY, 2003) para aproximar os saberes e 
conhecimentos dos estudantes da escola básica com o ensino superior. O destaque dado foi centrado no 
diálogo e na possibilidade de erradicação do preconceito pois é a partir ações formativas desenvolvidas no 
espaço escolar que os sujeitos poderão convivem respeitando as diferenças. As ações desenvolvidas foram 
Ação Debatendo o preconceito; Ciclo de palestras, Meio Ambiente: Conservar para manter; Cartilha 
informativa: lixo no lugar certo; Círculo de leitura; e Painel Drogas tô fora. Isso porque cremos que em uma 
Educação em Direitos Humanos torna possível reconhecer e conviver com e nas diferenças culturais e sociais 
e ainda permite a conversação entre as múltiplas lógicas de produção de conhecimento nos diferentes 
espaços de aprendizagens. Consideramos a experiência desenvolvida no Subprojeto Interdisciplinar válida a 
medida que a utilização de ações possam contribuir como um instrumento no processo de aprendizado dos 
discentes, ampliando sua visão no contexto da cidadania, em diferentes espaços e peculiaridades. 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; Educação Intercultural; Docência; Formação. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Uma Universidade é, por excelência, geradora de conhecimentos, portanto deve ter a 

obrigação social de zelar pela qualidade de vida da comunidade na qual está inserida. Com este 

entendimento podemos postular que os conhecimentos difundidos nos espaços acadêmicos são 

produzidos com as participações de diferentes sujeitos e fomentados por inúmeros saberes tendo, 

na maioria das vezes, a possibilidade de indicar ações propositivas e ou fomentar o 

desenvolvimento da consciência crítica e o exercício da cidadania o que descaracteriza a 

Universidade enquanto produtora unicamente de ciência.  

A partir do que fora postulado fica evidente que na Universidade o conhecimento científico 

– aquele que precisa ser observado, experimentado e atestado - vem provocando uma demarcação 

nas formas com que os saberes e conhecimentos se relacionam. Esta fronteira vem sendo 

duramente criticada por pensadores contemporâneos como Edgar Morin (1996, 2002, 2004) e 

Boaventura de Sousa Santos (2008, 2005, 2004), uma vez que os conhecimentos do/para o mundo 

se relacionam o tempo todo não por imposição, mas por necessidade de articulação e diminuição 

do isolamento.  

mailto:jeniferdantaslima@yahoo.com.br
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Em Silva (1994, p. 256) vimos que o “[...] campo educacional é um campo minado de 

metanarrativas”68 fato que vem provocando (e exigindo) dos autores/atores/protagonistas 

educacionais um olhar aguçado para a compreensão das múltiplas referências para a compreensão 

do cotidiano educacional. Martins (1998, p. 27) afirma que 

 

[...] ao se considerar a presença de relações entre os mais variados conhecimentos 
– científicos ou não – no processo de esclarecimento da realidade, cabe a educação 
refletir sobre a consistência, a coerência e a sensibilidade que sustentam as 
argumentações na busca de novos procedimentos para enquadrar o conhecimento. 
Compete, então, à educação promover uma interminável análise sobre os caminhos 
por onde se desdobra o conhecimento. 

 

Se for de competência da educação a análise do itinerário do conhecimento, é necessário 

que as instituições educacionais (re)pensem como estes estão sendo construídos em seus espaços. 

No nosso entendimento, enquanto espaço de conversação e de formação a Universidade 

hierarquiza os saberes/conhecimentos as práticas sociais e cognitivas; conferindo-lhes status e 

validando-as cientificamente (ou não). Este fato pode ser confirmado através das áreas dos 

conhecimentos em que os cursos de graduação estão inseridos (Ciências Humanas, Ciências 

Sociais Aplicadas, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências da Saúde).  

No caso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) os cursos de graduação 

estão organizados em áreas distintas; se olharmos para os Campus Avançados (Assú, Patu, Natal, 

Caicó e Pau dos Ferros) nota-se que a criação de cursos não obedeceu a uma estrutura que 

privilegie áreas de conhecimentos ou eixos formativos. É possível que a implantação dos referidos 

cursos pode ter ocorrido em atendimento a pressão de forças políticas locais que valorizaram alguns 

cursos em detrimentos de outros. Assim, é perceptível que os cursos nos referidos Campi muitas 

vezes não dialogam e não permitem que os estudantes entrem em contato com outros 

conhecimentos. Como muitas vezes os cursos estreitam seus laços em conhecimentos específicos, 

os estudantes, na nossa visão, perdem a oportunidade de entrar em contato com outros 

conhecimentos descaracterizando, assim, a compreensão de universalização de conhecimento 

numa Universidade e passando, dessa forma, a obtenção de um conhecimento específico do seu 

curso.  

O itinerário formativo sob esta ótica conduz a um produto resultante de uma desigualdade 

de acesso aos conhecimentos, que, muitas vezes, estão fragmentados e descontextualizados. O 

juízo base é que, no processo formativo, os estudantes possam participar de atividades que os 

possibilitem a entrar em contato com outros saberes e conhecimentos. Nesta perspectiva, 

questiona-se: Como se dá a convivência entre conhecimentos nos espaços que são plurais, mas 

singulares nas suas formas de idealizar o mundo? Como a Universidade poderia proporcionar aos 

estudantes ações formativas que minimizassem as barreiras entre teoria e prática? E como 

proporcionar aos estudantes que fomente a conversação entre os diferentes? 

Partindo do postulado de Almeida (2003, p. 23), quando nos diz que “cada um de nós sabe 

bem sobre um tema, um fenômeno e uma forma de fazer, mas desconhece o entorno no qual está 

                                                             
68  As metanarrativas “[...] são os desdobramentos de uma cultura científica que levou ao extremo a 
possibilidade de interpretar e dominar a realidade através de verdades universais. No entanto, elas parecem 
ter falhado em oferecer explicações para os multifacetados e complexos processos sociais e políticos do 
mundo e da sociedade. (MARTINS, 1998, p. 27). 
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inserido e do qual depende o tema, o fenômeno, a prática”, objetivamos, aqui, produzir um relato de 

algumas ações desenvolvidas pelo subprojeto Interdisciplinar Campus Caicó, do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), coordenado pelos autores, desenvolvido na 

Escola Estadual Padre Edmund Kagerer, na cidade de Caicó/RN.  

O PIBID é um programa do governo federal que concede bolsas a estudantes de licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação 

Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Cada IES 

tem um projeto que são desmembrados em subprojetos tendo em vista sua especificidade. Estes 

podem ser inseridos uma Faculdade (Unidade Acadêmica) ou Interdisciplinar (quando aglutina 

estudantes de duas ou mais licenciaturas). 

No nosso caso, especificamente, o Subprojeto é composto por estudantes dos cursos de 

licenciatura em Enfermagem e de Filosofia matriculados no Campus Caicó/UERN tendo em vista 

que no Campus Avançado de Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

são ofertados apenas estas duas licenciaturas. O objetivo do subprojeto Interdisciplinar Campus 

Caicó é o de fomentar o desejo pela docência e promover o diálogo entre estudantes de licenciatura 

de áreas distintas, mas que tem como ponto de interseção a licenciatura. Através do 

desenvolvimento de ações de incentivo à docência o subprojeto foi gestado articulado os eixos da 

cidadania, direitos humanos e das práticas de educação em saúde. Eixos estes que são discutidos 

nos espaços formativos dos estudantes e que tendem a circular e modificar realidades 

socioeconômicas dos estudantes da escola básica.  

Para o alcance do objetivo aqui proposto procuraremos fazer um relato de algumas ações 

que foram desenvolvidas no Subprojeto. Elencamos que defendemos uma possibilidade de 

convivência e conversação entre conhecimentos, respeitando e reconhecendo os limites e 

diferenças de cada espaço e os sujeitos sociais. Dessa forma, concordamos com Bachelard (2004, 

p. 17) quando salienta que “o ato de conhecimento não é um ato pleno. Se é realizado com facilidade 

é porque se desenvolve num plano irreal. Essa irrealidade é o preço de sua fatalidade” que ocorre 

nos processos formativos da humanidade e que tomamos consciência, via um projeto equivocado 

de Universidade e de ciência, de que esses processos primam pelo extermínio (e desrespeito) da 

diversidade de saberes/conhecimentos nos seus contornos, favorecendo a “rigidez do pensamento, 

a ossificação paradigmática e a burocratização do saber”. (ALMEIDA, 2003, p. 24).  

Como se trata de uma proposta inter-transdisciplinar que visa aproximar diferenças étnico-

culturais e sociais, promovendo um entrelaçamento de saberes, fez-se uso do deslocamento 

intercultural para aproximar saberes e conhecimentos dos estudantes do Subprojeto aos da Escola 

Básica. Sobre a interculturalidade, Pimentel (2012. p. 24) completa afirmando que: 

 

[...] como dinâmica do encontro e da complementariedade na diversidade, é uma 
das interpretações apreensíveis das contribuições de Boaventura de Sousa Santos 
para a compreensão da escola e dos espaços não escolares de produção de 
conhecimento como paradigmas de organizações sociais planetárias na 
contemporaneidade, também produtores de ecologias de saberes que exigem 
novas traduções interculturais. 

 

A interculturalidade, assim, pode ser entendida como um momento de conversação. Ainda 

na busca pela formulação de um conceito de interculturalidade nos deparamos com a definição de 

Catherine Walsh (2001. p. 10 – 11 apud CANDAU, 2008. p. 52) que a anuncia como sendo: 
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Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, 
econômicas e políticas, e as relações e os conflitos de poder da sociedade não são 
mantidos ocultos e sim reconhecidos e confrontados. 
Uma tarefa social e política que interpela o conjunto da sociedade, que parte de 
práticas e ações sociais concretas e conscientes e tenta criar modos de 
responsabilidade e solidariedade. 

 

Escolhemos esta definição para evidenciar a experiência formativa do Subprojeto 

Interdisciplinar Campus Caicó/UERN porque ela apresenta alguns dos temas apresentados no 

Plano Nacional de Direitos Humanos (BRASIL, 2007) tais como: direito à diferença, xenofobia, 

marginalização e exclusão social, assim, é mister considerar que as mobilizações em torno das 

conquistas sociais e pelo exercício da cidadania necessitam ser amparadas discutidas entre 

estudantes do Ensino Superior e da Educação Básica. Dessa forma, na nossa percepção, muitos 

grupos sociais vêm se firmando e, consequentemente, construindo sua identidade cultural, social e 

política a partir deste processo diminuindo, assim, os pré-conceitos existentes na sociedade e 

promovendo uma educação verdadeiramente inclusiva. E para que esta aconteça, às vezes, é 

necessário que ocorra novas reorganizações sociais e culturais. Esta forma de ressignificação pode 

ser conceituada como deslocamento. 

O deslocamento aqui é entendido como “[...] uma dinâmica em que as estratégias de 

inserção, adaptação e ressignificação estão em processo, reconfigurando as suas pautas culturais” 

(MUSSI, 2006, p. 23). Portanto, ele não é uma perda de valores culturais e sociais, mas uma forma 

de adaptação a novas emergências. É a busca de novos horizontes é neste caminho que a 

intercultura, segundo Fleury (2003, p. 23) 

 

[...] vem se configurando como um objeto de estudo interdisciplinar e transversal, no 
sentido de tematizar e teorizar a complexidade (para além da pluralidade ou da 
diversidade) e a ambivalência ou o hibridismo (para além da reciprocidade ou da 
evolução) dos processos de elaboração de significados nas relações intergrupais e 
intersubjetivas, constitutivos de campos identitários em termos de etnias, de 
gerações, de gênero e de ação social. 

 

Uma intercultura possibilita troca entre diferentes culturas e o deslocamento constitui nas 

estratégias utilizadas para que estas trocas aconteçam. Dessa forma, ao fazermos uso do 

deslocamento intercultural para apresentar o produtos das experiências desenvolvidas no 

Subprojeto vale destacar que Sánchez Montalvo (2006, p. 119 apud. SILVA; RODRIGUEZ, 2011, 

p. 129) elenca as seguintes características para a interculturalidade: 

 Busca produzir sociedades integradas e relações simétricas entre as diversas culturas; 

 O lema da interculturalidade é: somos iguais e diferentes. Aprendamos a conviver 

enriquecendo-nos reciprocamente; 

 As políticas interculturais promovem os encontros; 

 Promove o diálogo; 

 Busca erradicar os preconceitos que estão na base da estigmatização social e da 

discriminação cultural; 

 As políticas interculturais são ações transformadoras, quer dizer, buscam transformar 

as relações de interculturalidade negativa em interculturalidade positiva; 
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 A racionalidade intercultural é comunicativa, parte do reconhecimento do outro 

interlocutor com quem compartilho em situação de diálogo uma comunidade de valores 

transculturais. 

Para nós, merece destaque, nestas características, o diálogo e a erradicação do preconceito 

pois é a partir destas que os sujeitos poderão convivem respeitando as diferenças. Assim, cremos 

que no entendimento que os espaços sociais são plurais os estudantes podem reconhecer e 

valorizar a sua cultura, promovendo, oportunizando, assim, o desenvolvimento de uma educação 

intercultural.  

Como nos diz Padilha (2004, p. 239): 

 

Fazer uma educação intercultural significa agir num espaço em que experiências 
culturais diferentes se encontram em diálogo para realizar um trabalho reconstrutivo 
de conhecimentos, na perspectiva do encontro de várias pessoas e das várias 
ciências, que também se entrecruzam, como acontece com a própria cultura das 
pessoas. 

 

Este agir em diferentes espaços diferentes e diversificados é uma das características da 

Educação em Direitos Humanos (EDH) que, também, permite o encontro entre pessoas com 

experiências diferenciais. Neste sentido, concordamos com Silva e Rodriguez (2011, p. 130) quando 

nos diz que as 

 

[...] relações entre os espaços educativos e outros segmentos da sociedade, tais 
como a comunidade, a família e as organizações populares são mecanismos 
dinâmicos, nos quais uma educação pautada pelos princípios da interculturalidade 
encontra canais de revitalização e sentido de sua proposta. 

 

Cremos que em uma Educação em Direitos Humanos torna possível reconhecer e conviver 

com e nas diferenças culturais e sociais e ainda permite a conversação entre as múltiplas lógicas 

de produção de conhecimento nos diferentes espaços de aprendizagens. Assim, para Candau 

(2008. p. 48): 

 

A relação entre questões relativas a justiça, redistribuição, superação das 
desigualdades e democratização de oportunidades e as referidas ao 
reconhecimento de diferentes grupos culturais se faz cada vez mais estreita. Nesse 
sentido, a problemática dos direitos humanos, muitas vezes entendidos como 
direitos exclusivamente individuais e fundamentalmente civis e políticos, amplia-se 
e, cada vez mais, afirma-se a importância dos direitos coletivos, culturais e 
ambientais. 

 

A luta pelos Direitos Humanos supõe ao exercício da interculturalidade que por sua vez exige 

o diálogo e a troca de experiências visando a promoção de uma educação para o reconhecimento 

do outro, que valorize o diálogo entre os diferentes grupos socioculturais, ou seja uma educação 

para a negociação sociocultural.  

 

2. RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA ATRAVÉS DO SUBPROJETO 

INTERDISCIPLINAR CAMPUS CAICÓ 
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O Subprojeto Interdisciplinar Campus Caicó, realizadas na Escola Estadual Padre Edmundo 

Kagerer, vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) possui em 

seu quadro um total de vinte bolsistas de iniciação à docência, sendo orientados por quatro 

supervisores (estes sendo professores do quadro efetivo em que se encontra a atuação do projeto), 

ficando, assim, a cargo a discussão, planejamento e implementação de ações a serem 

desenvolvidas com os discentes da escola básica. 

Desta forma no decorrer do ano de 2015 elencou-se o desenvolvimento das seguintes ações 

que trataram sobre os direitos humanos: Ação Debatendo o preconceito; Ciclo de palestras, Meio 

Ambiente: Conservar para manter; Cartilha informativa: lixo no lugar certo; Círculo de leitura; e 

Painel Drogas tô fora. A realização das referidas ações teve como alvo os discentes da Escola 

Estadual Padre Edmund Kagerer, no município de Caicó/RN, possibilitando maior encontro com os 

temas explanados pelos bolsistas (estudantes das licenciaturas em enfermagem e em filosofia) e 

consequentemente o conhecimento dos temas elencados.  Antes do desenvolvimento das ações 

eram realizados encontros com a equipe gestora do Subprojeto afim de fundamentar os temas a 

serem trabalhados, (re) planejar e produzir recursos didáticos visando uma melhor adequação do 

tema proposto ao perfil dos estudantes da Unidade Básica. 

De acordo com Genro (2010, p. 14) “fomentar atividades educativas que ampliem tempos, 

espaços e oportunidades educativas, com vistas à inclusão de temas, [...] são elementos básicos 

para se educar e promover Direitos Humanos”. Dessa forma, cremos que no desenvolvimento da 

ação Debatendo o preconceito que teve como objetivo implementar o reconhecimento que a vida 

em sociedade pressupõe a convivência com os semelhantes e diferentes e que atitudes de rejeição 

e preconceito não contribuem, em efetivo, para a promoção de uma sociedade mais igualitária e 

pacífica. A atividade foi planejada para ser executada em dois momentos divididos em: momento 

de discussão sobre o que significa o termo preconceito, através da produção de texto com as 

impressões individuais sobre a temática e a exposição dialogada de um profissional da educação 

portador de deficiência física elencando as dificuldades e limitações (mobilidade e acessibilidade) 

encontradas para galgar espaços sociais. A ação proporcionou a discussão sobre as diversas 

transformações que a sociedade brasileira enfrenta, economicamente ou social, onde buscou-se 

compreender a necessidade do respeito ao próximo, observando suas individualidades. 

É necessário enfatizar que as mudanças sociais em relação à atenção prestada para a 

diminuição do preconceito, evidenciam movimento de reestruturação dos saberes e práticas sociais, 

porém sem termos total consciência da transformação. Candau (2008, p. 45) relata que: “a 

consciência de que estamos vivendo mudanças profundas que ainda não somos capazes de 

compreender adequadamente é cada vez mais aguda”. Assim, a busca por acesso aos mais 

variados espaços sociais, proporciona integração entre as pessoas, introduzindo conceitos já 

disseminados, porém reclusos nas dificuldades de aceitação entre as pessoas, o debate atual sobre 

o acesso a bens, serviços e o respeito as peculiaridades de todos perpetuam o bom convívio entre 

as pessoas, consequentemente diminuindo as divergências entre os mais variados atores sociais.  

O respeito às diversidades também se relaciona com o respeito ao local que vivemos, pois 

parte do pressuposto que procurando conservar o local que vivemos podemos produzir e enraizar 

os traços culturais dos antepassados e consequentemente aprofundar nossos laços com a região 

que moramos. Desta forma, a ação Meio Ambiente: conservar para manter propôs o destaque a 

manutenção da sobrevivência da flora e fauna existente em nossa região, como mecanismo de 

preservação de matas e consequentemente declínio de intempéries ocasionadas pela inadequação 
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do homem ao ambiente que pertence, esta ação desenvolveu-se através da mobilização dos 

discentes sobre as formas de preservação ecológica e utilização racional da água, nesse ponto 

levando em consideração o discurso hegemônico da seca como discurso político. 

Utilizando como gancho a ação anterior, realizou-se a confecção de cartilha informativa com 

o tema: lixo no lugar certo, tendo ainda como objetivo a conscientização sobre a preservação do 

meio ambiente, porém com ênfase as práticas domiciliares e escolares de separação de lixos, 

promovendo a prática da coleta seletiva e a diminuição do impacto do lixo produzido para o meio 

ambiente. Nesta atividade proporcionou-se a realização de três momentos que subsidiaram os 

objetivos traçados, em primeiro momento realizou-se rodas de conversas com os discentes 

instigando a discussão das mais diversas estratégias de captação de liso e destino correto. 

Culminando com a elaboração de cartazes a serem fixados nos corredores e salas de aula como 

instrumento explicativo da importância da separação e destino correto do lixo. 

As práticas políticas hegemônicas denotam um arcabouço histórico de discursos 

controversos sobre a maneira do cuidado do meio ambiente, reproduzindo um discurso no qual 

retira do cidadão comum suas responsabilidades na diminuição do impacto das ações rotineiras de 

seu convívio social e comunitário, consequentemente possibilitando a diminuição dos cuidados 

relacionado ao fazer enquanto ator social. 

Ainda se tratando dos direitos humanos ocorreu a realização da ação intitulada: círculo de 

leitura objetivando a reflexão dos discentes sobre a importância da leitura para a construção de 

saberes e práticas cidadãs, transmitindo assim sentido da leitura na vida do educando. A ação 

ocorreu em dois momentos culminando na realização de um espaço lúdico como mostra das leituras 

ditas essenciais pelos discentes como mecanismo de aprendizado de novos conceitos para sua 

vida. Assim, a utilização de temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) percebe-se a possibilidade de exercer leitura prazerosa mediante a divulgação de 

conhecimentos importantes habituando-se a prática da leitura. 

A realização da ação Drogas tô fora desenvolveu-se através da possibilidade da 

conscientização sobre o perigo proporcionado pela utilização de drogas lícitas e ilícitas, 

possibilitando assim a divulgação dos malefícios causados pelo consumo das mesmas. Assim 

realizou-se em quatro momentos, utilizando para tal a realização de aulas expositivas como 

explanação das drogas utilizadas em nossa sociedade e seus mecanismos de degradação humana 

e perda de consciência, assim os discentes produzem cartazes, folders explicativos sobre as mais 

diversas drogas e seus males aos organismos e à sociedade, encerrando com uma mostra dos 

cartazes para toda a escola e palestra proferida por um membro do Programa Nacional de 

Resistências à Drogas e a Violência (PROERD) sobre as dificuldades enfrentadas pelos grupos de 

resistência sobre popularização das drogas em nossa região. 

As ações elencadas tornaram-se importantes à medida que as discussões sobre a ótica dos 

direitos e deveres dos discentes foram desencadeando a materialização do pensamento através da 

confecção de instrumentos físicos que retratassem a situação momentânea pelo qual os discentes 

haviam discutido, ou até mesmo em algumas situações recordado. Observa-se assim situações de 

aquisição de conhecimentos/abertura de horizontes nos indivíduos partícipes das atividades 

propostas. A experiência observada no contexto escolar propiciou a busca por mais direitos e 

deveres enquanto cidadãos, assim buscando adquirir novos meios de condução para problemas 

antes vivenciados que, em momentos anteriores, não haviam solução. 
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De acordo com Silva e Gatamorta (2010, p. 23) “é preciso que a escola tenha um olhar 

investigativo para a comunidade na qual está inserida, diagnosticando quais os entraves para a 

plena realização desse direito”, assim propiciando o pensamento de ações coletivas e dialogadas, 

objeto de reflexão de todos os envolvidos.  

A experiência da realização das ações permitiu a observação do tratamento ofertado pelos 

discentes sobre os temas elencados, possibilitando a união dos tópicos à realidade que cada 

indivíduo está inserido, produzindo assim uma riqueza de detalhes nas construções de conceitos 

por cada estudante envolvido no processo. Contudo, o sucesso das ações não ocorreria sem o 

debruçar sobre o tema pelos discentes, que durante todos os movimentos realizados demonstraram 

interesse e preocupação com a necessidade de melhorar a si e aos outros. 

Inicialmente durante as atividades os discentes apresentaram dificuldades em realizar a 

associação entre os assuntos abordados e a sua vivência, porém a medida que foram fornecidos 

novos conceitos e diretrizes a associação ocorreu de maneira linear, onde cada discente conseguiu 

compreender a temática, assimilando os conceitos e traduzindo-os para a realidade no qual estão 

inseridos, desta forma desmistificando assuntos que estavam latentes para serem discutidos. 

Em todo os momentos foi vislumbrado grande aceitação e receptividade pelos discentes com 

os bolsistas na medida que eram expostas emoções e dificuldades enfrentadas no dia a dia por 

todos, assim elenca-se as ações como estratégias válidas de demonstração de aspectos cidadãos 

não pautados pelas atividades preconizadas nos mais diversos espaços. Os discentes tiveram 

oportunidade de discutir e conhecer a cidadania que tanto ouviram falar e não sabiam que poderiam 

ter acesso. Na relação dialógica, a troca de opiniões e experiências nos debates contribuiu para 

elaboração de novos conceitos pelos discentes sobre seus direitos e deveres. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desse trabalho permitiu constatar que para a formação e condução de 

grupos de educação cidadã é necessário a coordenação de atividades sistemáticas. Sendo assim, 

o desenvolvimento de práticas formativas que proporcionam o diálogo sobre a Educação em 

Direitos Humanos é de fundamental importância tanto na educação básica quanto no ensino 

superior. 

Consideramos a experiência desenvolvida no Subprojeto Interdisciplinar válida a medida que 

a utilização de ações possa contribuir como um instrumento no processo de aprendizado dos 

discentes, ampliando sua visão no contexto da cidadania, em diferentes espaços e peculiaridades. 

Ao introduzir uma proposta de trabalho com discentes é imprescindível que seja claramente 

observado o objetivo da mesma, assim, como a importância do envolvimento de todas as pessoas 

participantes do processo. Quando os educandos se encontram em um espaço social permeado 

por muitas informações sem o devido conhecimento ou possibilidade de aprofundar nas discussões 

os materiais por mais acessível que sejam no aspecto da facilidade de compreensão, não atinge 

seu objetivo pelo fato de estarem descontextualizados ou deslocados de um aprofundamento 

teórico e muitas vezes podem deturpar a compreensão das referidas informações.  

Ao visualizar o processo educativo e a construção do conhecimento em um dado contexto 

social, torna-se evidente que os assuntos elencados chamaram a atenção dos discentes, visto pelo 

interesse demonstrado pelos mesmos em procurar formas outras para lidar com as situações 

problemas enfrentadas no dia a dia. Ao conduzir as atividades, no Subprojeto Interdisciplinar, 
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tornou-se evidente que a grande problemática enfrentada se situa na esfera socioeconômica, em 

especial, na falta de expectativas positivas em relação ao próprio futuro. A ausência de uma 

orientação os coloca frente a uma indefinição na trajetória a seguir que pode afetando-os em muitos 

aspectos, sobretudo no tocante a prática plena de sua cidadania. 

A avaliação das práticas cidadãs, tanto com relação a direitos e deveres é um elemento 

essencial para o desenvolvimento das sociedades. Reitera-se que a iniciativa, foi uma experiência 

construtiva, gratificante e viável. O conhecimento adquirido nesta experiência impulsionou a 

manutenção do subprojeto e no enfrentamento dos desafios em discutir Educação em Direitos 

Humanos com estudantes do ensino fundamental e no ensino superior. 
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Resumo: O objetivo desse artigo é discutir a inserção dos estudantes no processo de avaliação e construção 
da proposta pedagógica da graduação em enfermagem por meio da metáfora do fio de Ariadne. Trata-se de 
um recorte da dissertação de mestrado onde investigamos a visão de discentes acerca do projeto pedagógico 
de um curso de graduação de enfermagem da UFRN e sua articulação com o SUS. A técnica de grupo focal 
foi o instrumento para coleta do material empírico, onde aconteceram três reuniões, nas quais contamos com 
a colaboração de 23 estudantes concluintes do oitavo período.  Para a análise das informações, utilizamos o 
aporte teórico das diretrizes curriculares e princípios básicos do SUS, fazendo a analogia dos resultados com 
a metáfora da mitologia grega e mantendo o diálogo com autores que discutem a educação como prática 
transformadora. O uso da metáfora permitiu percorrer os avanços e retrocessos desse processo ao mesmo 
tempo em que exercitamos a escrita para além da capacidade de compreender e explicar os fenômenos, nos 
permitimos mergulhar no lado demens da nossa condição humana. No movimento da tessitura do fio de 
Ariadne, percebemos os vários desafios que precisam ser enfrentados na formação em enfermagem para 
consolidação e fortalecimento do SUS. Um deles, é um maior envolvimento dos estudantes na construção 
cotidiana do projeto pedagógico, conduzindo inclusive as discussões da formação, na tentativa de quebrar as 
barreiras que separam a contribuição dos discentes na operacionalização, acompanhamento, avaliação e 
redirecionamento da proposta pedagógica de enfermagem.  
 
Palavras-chave: Enfermagem; Sistema Único de Saúde; Currículo; Estudantes; Metáfora  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os tempos modernos nos levam a grandes desafios cada vez mais complexos, exigindo de 

nós atitudes coerentes e habilidades multifacetadas para enfrentá-los. As peculiaridades da pós-

modernidade estão entrelaçadas ao mundo globalizado e informatizado, com o ataque excessivo 

de informações, a inconsistência nas relações interpessoais, o frenesi da vida, as incertezas cada 

vez maiores, bem como as diferenças sociais com as quais convivemos, entre outras preocupações 

emergentes da atualidade.  

As formas de ver e sentir a mundialização culminam numa era de amplas mudanças que 

afetam os diferentes campos de conhecimento, como a educação, a política, a cultura, dentre outros 

espaços. Como nos adverte Morin (2006, p. 14), [...] “os desenvolvimentos próprios do nosso século 

e da nossa era planetária nos confrontam, inevitavelmente, e com e mais e mais frequência, com 

os desafios da complexidade”.  

Diante dessa realidade, marcada por um avanço tecnológico em todas as áreas, pelo 

pluralismo cultural e pela complexidade de compartilhamento dos saberes, assistimos a crises em 

vários campos, inclusive na educação. Nesse contexto, a educação enfrenta o desafio de buscar 
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instrumentos para formar indivíduos/cidadãos que sejam capazes de conviver com as inquietações 

e mudanças que vêm ocorrendo na sociedade atual. Ela tem um papel fundamental no ensinar para 

a vida, para a convivência coletiva e real, na busca de romper com a reprodução do individualismo, 

competitividade e cultura do ter presente no mundo capitalista (MORIN, 2007; SANTOS, 2008).  

No Brasil, por exemplo, essas transformações que permeiam o campo da educação e da 

saúde são acompanhadas por fatos de natureza política, econômica, social, ideológica, ocorridos 

ao longo das décadas. Na área de saúde, em particular, as lutas travadas pelo Movimento Sanitário 

buscam e buscavam melhorar as condições de saúde da população brasileira, por intermédio de 

políticas inclusivas, pondo fim à exclusão e falta de acesso aos serviços de saúde dos 

desempregados ou inseridos no mercado informal.  

A conquista de maior relevância para as políticas de saúde, a partir de então, é legitimada 

pela Constituição de 1988 que cria o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus pilares de sustentação: 

universalidade, equidade, integralidade e participação popular, pautados na descentralização e 

regionalização das ações nos três níveis de governabilidade, posteriormente assegurados pelas 

Leis Orgânicas de Saúde (LOS), as Leis n° 8.080/90 e 8.142/90 (BRASIL, 1990a; 1990b). Esse 

novo modelo de saúde exige uma transformação no pensar e fazer dos sujeitos sociais envolvidos, 

na dinâmica dos serviços de saúde e na formação dos profissionais. Desse modo, é mais do que 

necessário o repensar/fazer saúde, não apenas nos discursos e defesas da Constituição, mas na 

criação de mecanismos que envolvam a gestão dos serviços, as instituições de ensino e a 

participação social, como protagonistas desse processo de mudança. 

Nesse ínterim, a educação superior vem sendo desafiada a romper paradigmas que a 

colocam na direção de uma formação com pertinência social e coerência com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), ou seja, com as necessidades de transformação do processo de 

formação profissional. Além disso, busca entendimento político, reflexivo, crítico e ético norteado 

pela subjetividade dos atores/cidadãos envolvidos no cotidiano do trabalho em saúde.  

A enfermagem, elemento constituinte para a efetivação das políticas de saúde no Brasil, tem 

seu núcleo de saberes diretamente relacionado ao cuidado, em diferentes e dinâmicos instituições 

em saúde. Atualmente, também vem construindo instrumentos pedagógicos no intuito de dar ênfase 

ao paradigma emergente, ou seja, procura rever suas propostas curriculares e instiga a redefinição 

e redirecionamento dos projetos pedagógicos adotados pelas escolas de formação de seus 

trabalhadores, levando em consideração a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN). 

Nesse sentido, o projeto pedagógico é uma ferramenta de grande relevância para subsidiar 

as práticas de saúde na perspectiva do SUS, mediante construção coletiva de uma realidade 

concreta, ultrapassando o seguimento de procedimentos técnicos e metodológicos adotados e 

pouco condizentes com a realidade de saúde. Além disso, deve permanecer em construção e 

avaliação constante na tentativa de avançar e alcançar seus objetivos coletivos (TIMOTEO, 2000). 

Essa ferramenta adotada pelas escolas precisa, além de instrumentalizar o futuro profissional para 

uma formação crítica e autônoma, estimular a criação de mecanismos de enfrentamento dos 

desafios e inserir-se na realidade do mercado de trabalho, na busca pela articulação 

ensino/serviço/gestão/participação social (CECCIM; FEURWERKER, 2004a; 2004b). 

Entre os cursos das escolas de enfermagem que tiveram suas propostas modificadas, para 

atender às necessidades do SUS e da própria enfermagem, encontra-se o curso de enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Sua proposta pedagógica tem como 
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princípio repensar atitudes presentes para aprimorar posturas futuras para melhorar o 

direcionamento da formação em nível superior, na perspectiva do SUS (TIMOTEO, 2000).   

O projeto pedagógico da UFRN entende a importância do aluno como coparticipe do 

processo de construção e delineamento dos objetivos do curso:  

 

[...] o aluno um sujeito ativo na construção de sua aprendizagem e o professor como 
facilitador de um processo que é flexível e dinâmico. As competências e habilidades 
constituem o referencial ou protocolo mínimo para a formação, mas, em hipótese 
alguma, deve limitar o pleno desenvolvimento de outras potencialidades dos sujeitos 
envolvidos (UFRN, 2001, p. 21). 

 

Para tanto, o papel do discente é essencial para dar luz ao desejo real da proposta do ensino 

em saúde, tendo como princípio norteador a educação, espaço de transformação contínua e 

esperança de um presente/futuro melhor. 

Nessa perspectiva, partimos do pressuposto que o envolvimento dos estudantes na 

condução e avaliação das propostas pedagógicas dos cursos faz-se necessário por acreditarmos 

na construção coletiva do processo ensino/aprendizagem. Outro fator que implica nessa 

participação diz respeito ao exercício dos discentes como sujeitos ativos, protagonistas essenciais 

para concretizar uma educação em prol da vida.  

Mediante essa constatação, trataremos sobre a representatividade dos discentes nesse 

processo de avaliação da proposta pedagógica do curso de graduação em enfermagem da UFRN. 

No trabalho realizado por Timóteo (2000), há referência da elevada participação dos alunos do curso 

na construção da proposta pedagógica, sendo considerado na época o segundo grupo a se destacar 

em relação aos atores envolvidos no processo.  

Nesse intuito, iremos velejar no mar da mitologia grega, para que possamos conduzir diante 

dessa tarefa tão imperiosa a navegação sobre as discussões da proposta curricular para o curso de 

enfermagem. Como uma dança tímida com as palavras e a poesia do imaginário humano, 

buscamos a re/junção do homo demens/sapiens, na tentativa de não negar o inegável, o 

inseparável, que faz parte da condição humana, de se arriscar e enveredar pelas ondas do saber e 

sentir a pesquisa na mente, alma e coração. 

Com essa premissa e em meio a tantos desafios no saber/fazer saúde e enfermagem, tem-

se como objetivo discutir a inserção dos estudantes no processo de avaliação e construção da 

proposta pedagógica de um curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.   

 

2. TRILHAS METODOLÓGICAS  

 

A investigação é fruto do desejo de trilhar caminhos ainda desconhecidos e inacabáveis que 

permeiam os pensamentos e inquietações da condição humana. Podemos inclusive retratá-la como 

forma de (re) construção da realidade diante de suas indagações e incertezas. Na visão de Minayo 

(2008, p. 47), a pesquisa pode se “constituir em uma atitude e uma prática teórica de constante 

busca e, por isso, tem a característica do acabado provisório e do inacabado permanente.” 

A presente pesquisa foi desenvolvida no departamento de enfermagem da UFRN, situado 

no Campus Universitário s/n, no município de Natal/RN. Seguiu as orientações de pesquisas que 

envolvem seres humanos sendo apreciada pela Comitê de Ética em Pesquisa/UFRN, que emitiu o 
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parecer de liberação por meio do protocolo nº 018/09, cumprindo assim todos os requisitos da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Por acreditar no posicionamento do aluno/sujeito enquanto coparticipe essencial para a 

construção do projeto pedagógico direcionado para o fortalecimento do SUS, elegemos, como 

colaboradores participantes da nossa pesquisa, discentes concluintes do curso. No momento da 

coleta das informações, cursavam o oitavo período do curso de graduação em enfermagem da 

UFRN no semestre letivo 2009.1. Além disso, é mister salientar que os discentes participantes desta 

pesquisa fizeram ou pelo menos deviam fazer parte da reformulação do projeto pedagógico de 

enfermagem em curso até 2008.  

Como técnica para coleta do material utilizamos o grupo focal, compreendendo que o uso 

desse instrumento nos propiciasse importante contribuição, principalmente a respeito da temática 

abordada e sua disponibilidade na aplicação coletiva. Foram realizadas três reuniões em momentos 

diferentes, agendadas previamente para atender à disponibilidade dos participantes. Para conduzir 

os debates nas reuniões do grupo focal, utilizamos um roteiro com apontamentos norteadores em 

conformidade com os objetivos da pesquisa. Os grupos focais foram denominados por importantes 

figuras da educação brasileira, tais quais: Anísio Teixeira (1900-1971); Darcy Ribeiro (1922-1997); 

e Paulo Freire (1921-1997). 

Durante as análises nos debruçando em leituras simbióticas e polissêmicas com diversos 

autores que abordam a temática investigativa, articulando suas considerações com as falas 

encontradas nos discursos dos acadêmicos de enfermagem. Para esse diálogo, faremos a analogia 

da construção das análises com o fio de Ariadne, explicitado pela mitologia grega.  Almeida (2003) 

discute que a metáfora não se reduz apenas à sua função de ampliar a compreensão dos 

fenômenos que desejamos conhecer, mesmo sendo a priori esse o seu papel. A metáfora pode ser 

compreendida como uma possibilidade pensante do sujeito na insatisfação e mobilização do espírito 

diante das durezas do mundo. 

 

3. TESEU NO REENCONTRO COM OS SEUS: COPARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA 

CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

  Prestes a sair do labirinto, Teseu, ao longe, enxerga Ariadne e o povo de Creta na 

expectativa do seu retorno. Os olhos de Ariadne encheram-se de lágrimas, líquido alimentado pela 

confusão de sentimentos que a envolveram, tanto pelo alívio da angústia que há tempos lhe afligia, 

como pela felicidade ao ver reacender a chama do seu amor por Teseu. Ainda inebriado pela difícil 

trajetória que percorreu nas idas e vindas no labirinto, Teseu precisa de um reencontro consigo 

mesmo para entregar-se ao devir do amor de Ariadne. Com a mesma sensação de que ainda 

precisamos refletir sobre mais uma teia que constitui o fio de Ariadne no labirinto da formação em 

enfermagem, iremos nos deleitar na temática da coparticipação dos discentes junto a sua proposta 

pedagógica.  

O projeto pedagógico do curso de enfermagem da UFRN tem como propósito oferecer 

subsídios para uma formação profissional que possibilite o desenvolvimento de competências e 

habilidades no estudante, futuro enfermeiro, com ampla visão da realidade de saúde individual e 

coletiva, podendo atuar no processo saúde/doença do ser humano, de forma consciente, crítica e 

reflexiva (UFRN, 2001).  

Com esse intuito, elenca vários objetivos a serem atingidos durante o processo 
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ensino/aprendizagem, dentre eles: desenvolver consciência crítica sobre as políticas de saúde e 

educação, e seu papel como sujeito de transformação; prestar assistência, pautada na 

epidemiologia e na clínica nos vários cenários de saúde; planejar, organizar, executar, 

administrar/coordenar e avaliar programas de saúde; atuar na educação permanente da 

enfermagem e na formação profissional; realizar pesquisas priorizando problemas de saúde da 

região e o processo de trabalho da enfermagem; participar de movimentos, redes e grupos 

organizados e entidades representativas da categoria; analisar criticamente a conduta do 

profissional de enfermagem, conduzindo-a de forma coerente através de princípios éticos; assumir 

atitudes e responsabilidades pelo interesse e de seus colegas de trabalho acerca da importância da 

educação permanente e investigação científica.(UFRN, 2001). 

É mister compreender que para atingir todos esses objetivos, o projeto pedagógico precisa 

se pautar na necessidade de aguçar nos estudantes de enfermagem sua visão crítica, ref lexiva, 

ética e solidária a partir da ação-reflexão-ação. Sabemos que instigar um outro olhar e postura 

profissional na enfermagem, que há muitos anos assumiu um papel de subserviência e 

conformismo, consolidando a hegemonia médica, é mais do que necessário transformar o modelo 

de atenção à saúde atual e fortalecer as lutas e conquistas travadas dentro da profissão 

(GERMANO, 1993).  

Nesse sentido, a participação dos estudantes no redirecionamento da formação em saúde, 

voltada para o SUS, é uma importante estratégia para incentivo de novas iniciativas no ensino em 

saúde. Germano (2004, p. 6) afirma que, “a inserção do estudante, nesse espaço de discussão, 

estimula sua participação em outros movimentos sociais e contribui para a reafirmação de seu 

compromisso ético-político com o SUS”.  

O projeto pedagógico do curso de enfermagem da UFRN tem o objetivo de monitorar o 

processo de implantação do currículo, e cria a Comissão de Acompanhamento e Avaliação 

Permanente do Currículo. Segundo o texto contido no PPP compete à comissão elaborar e executar 

junto aos departamentos, docentes e discentes um plano de trabalho para avaliação sistemática do 

currículo do curso (UFRN, 2001). Esse plano tem que abranger vários pontos inerentes ao processo 

ensino/aprendizagem, dentre eles: os conteúdos e instrumentos específicos da enfermagem; a 

eficiência das metodologias e recursos didáticos usados como apoio pedagógico; a revisão das 

formas de avaliação; estimular a adoção de novos cenários de aprendizagem e a 

interdisciplinaridade; conhecer o impacto ou resultados no que diz respeito à integralidade relativa 

ao processo de formação em enfermagem (UFRN, 2001). 

Esse apoio matricial da comissão permanente de avaliação e acompanhamento do currículo 

adotado pelo documento escrito do projeto pedagógico do curso vai ao encontro das orientações 

do MEC. Podemos observar que através das DCNs direcionadas ao curso de graduação em 

enfermagem, encontraremos implicações inerentes à avaliação contínua do PPP: 

 

A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 
propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Enfermagem que 
deverão ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os 
ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento (BRASIL, 2001, p. 9). 

 

Diante dessas afirmações, iremos agora acompanhar como os discentes percebem sua 

participação e acompanhamento no projeto pedagógico em andamento.  Ao serem indagados sobre 

sua contribuição no processo ensino/aprendizagem e reorientação da proposta pedagógica eles 
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responderam: 

 

Não tem participação da gente. Até porque muitos amigos nossos que faz anos que 
existem problemas em disciplinas que eles já reclamaram, questionaram e não 
viram resultado algum. Quando veio mostrar o projeto do currículo o mesmo já 
estava elaborado. Para elaboração do currículo não teve discussão entre alunos e 
professores, nós alunos não participamos de nada. Nem mesmo o CA não teve voz 
para decidir nada do currículo. Não houve discussão de forma alguma com os 
estudantes; na realidade o que aconteceu foi um convite para a apresentação do 
novo currículo já pronto. (Paulo Freire) 
 
Quer dizer, nem todo mundo mora aqui perto, nem tem tempo, também muitas das 
vezes não tinham conhecimento de quando e de que horas aconteciam as reuniões. 
(Paulo Freire) 

 
Aquelas avaliações institucionais? Não, nunca fomos convidadas, como é que é 
feita? Risos. Nós só avaliamos os professores, as disciplinas, aí tem vários critérios, 
metodologias, e tal. Mas a gente não tem um retorno. É de cada disciplina. Será que 
depois eles se reúnem pra avaliar? (Anísio Teixeira) 
 
Não temos como avaliar o projeto pedagógico da UFRN, porque não existe uma 
troca de sugestões entre alunos sobre isso aqui. Nunca fomos convidados para 
participar de nenhuma reunião para discussão do novo currículo. (Darcy Ribeiro) 

 

Nos discursos, conseguimos compreender a dificuldade na real contribuição dos discentes 

no processo avaliativo do currículo por eles vivenciado. No primeiro grupo, houve divergências nas 

respostas, enquanto uma parte do grupo relata sua insatisfação pela ausência de participação na 

avaliação do currículo; outra parcela demonstra dúvidas em relação à existência ou não das 

reuniões mas já justificando sua possível ausência pela distância de sua moradia ou falta de 

divulgação dos encontros. Na primeira fala, percebemos que eles constatam a existência de 

convites para reuniões, porém afirmam que nesses momentos os alunos apenas são convidados 

para legitimar o que está posto, assistir à apresentação de um currículo já pronto. 

 Na fala do segundo grupo, podemos constatar uma dificuldade de compreensão acerca do 

processo de avaliação da proposta pedagógica do curso de enfermagem. A maioria do grupo 

enfatizou conhecer apenas as avaliações institucionais dispostas nas páginas on-line do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), sistema metodológico avaliativo utilizado 

por toda a UFRN, de acesso individual e restrito. Em nenhum momento a turma participante dessa 

reunião fez menção a outras formas de acompanhamento do projeto pedagógico. No terceiro grupo, 

por unanimidade, os discentes concordaram que não há um diálogo e troca de sugestões na 

reavaliação do instrumento curricular: na verdade, nem mesmo convite para reuniões de 

monitoramento e redirecionamento sobre a proposta eles foram informados.  

Todos esses depoimentos nos fazem refletir acerca da inserção dos estudantes como 

coparticipes do processo de construção do educar/aprender no cenário de enfermagem da UFRN. 

Diante dessa realidade, fomos telespectadores de uma insatisfação generalizada na ausência do 

envolvimento dos alunos na reformulação do projeto pedagógico, ora pela não participação no 

processo, ora pelo desconhecimento acerca da permanente necessidade de monitoramento da 

proposta. Claro que em todos os nossos questionamentos visualizamos uma parcela dos sujeitos 

envolvidos no processo ensino/aprendizagem do curso, no caso, os estudantes. Isto posto, 

constatamos um fato diante dos desabafos dos alunos participantes da pesquisa, a existência da 
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fragilidade na construção coletiva do projeto pedagógico de enfermagem.  

Opitz et al. (2008), ao abordarem a temática do currículo integrado na graduação de 

enfermagem, enfatizam que as mudanças paradigmáticas no processo ensino/aprendizagem são 

temas discutidos em vários âmbitos e áreas de conhecimento, podendo contribuir inclusive na 

existência de conflitos e gerar desestímulos no decorrer do percurso. Com o intuito de minimizar o 

mal-estar gerado pela mudança e discussão, esses autores reforçam a necessidade em envolver 

nas avaliações todos os atores e segmentos no processo. Nessa perspectiva, os autores enfatizam 

que para uma proposta de construção coletiva, “[...] o ensino-aprendizagem está pautado na 

integração e na metodologia crítica-reflexiva, é imprescindível que os sujeitos da ação, ou seja, 

professores e estudantes, devam desencadear a implantação e implementação dessa proposta” 

(OPITZ et al., 2008, p. 318). 

Com essa compreensão, o projeto pedagógico deve ir além de um simples agrupamento de 

planos, arquivados ou encaminhados para instâncias burocráticas, pois ele deve ser construído em 

todos os momentos e por todos os envolvidos no processo. “É uma ação intencional, com um 

sentido explícito, com um compromisso definitivamente coletivo”(SAUPE; ALVES, 2000, p. 61).  

Por conseguinte, a condução do projeto pedagógico exige que seja travado um diálogo 

polifônico e polissêmico entre os atores de forma permanente e dinâmica, acompanhando o ritmo 

da vida social na qual nos encontramos inseridos. Como nos lembra Moraes (2003, p. 158), [...] “a 

interação é a condição necessária para todo processo de construção do conhecimento, tanto a 

interação com os objetos como a com os demais sujeitos”. 

Freire (2003) atenta que os sistemas de avaliação pedagógica ainda estão perpetuando 

discursos verticais mesmo na tentativa de passar por democráticos. Para mudar essa realidade, é 

necessário compreender a prática de avaliação como “instrumento de apreciação do que-fazer de 

sujeitos críticos a serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em que 

estimule o falar a como caminho do falar com” (FREIRE, 2003, p. 116).  

Nesse sentido, a proposta pedagógica com intenção de fortalecimento e concretização do 

SUS precisa necessariamente mudar suas atitudes frente à construção coletiva do saber, procurar 

meios e estratégias que aproximem todos os sujeitos corresponsáveis pela formação em saúde e 

na enfermagem. Com essa perspectiva, buscar “uma nova possibilidade para a educação: prática 

pedagógica disruptora de modelos previamente instituídos – novas dobraduras nas paisagens” 

(SCHAEDLER, 2004, p. 90).  

Esse movimento de mudança deve ir além de intenções declaradas e formalização de 

propostas, instâncias ou estruturas. É necessário percebermos que para a transformação em favor 

do SUS, a política de formação em saúde tem que ser capaz de aliar o pensamento crítico ao 

compromisso de todos os atores do quadrilátero da formação (ensino/atenção/gestão e controle 

social), além de oferecer instrumentos reais de interferência no processo de formação profissional 

(CECCIM, FEURWERKER, 2004b).  

Diante disso, não podemos negar a essenciabilidade de convocar/estimular os estudantes 

para o exercício de pensar junto novas soluções de problemas, outras estratégias metodológicas 

para o processo ensino/aprendizagem, na tentativa de adotar um olhar transdisciplinar a partir de 

suas vivências e experiências no caminhar pela formação. A nossa missão é árdua mas necessária, 

como Asmann e Sung (2003, p. 286) exaltam: 

 

Para que surjam e se desenvolvam experiências de aprendizagem, os aprendentes 
devem ser atingidos por um envolvimento que não seja apenas algo que se lhes 
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oferece como lição a aprender, matéria a ser incutida e absorvida. Requer-se uma 
transação comunicativa de envolvimentos pessoais no processo de aprendizagem 
enquanto sinônimo de processos de vida possível e felicidade possível. 

 

Na perspectiva de estimular essa transação comunicativa, as instituições de ensino e todos 

os sujeitos que dela fazem parte precisam rever suas atitudes frente aos estudantes, no que diz 

respeito ao estímulo da participação dos mesmos no contexto do processo ensino/aprendizagem, 

como importantes colaboradores para fortalecimento da formação dos recursos humanos para o 

SUS, bem como para uma vida planetária mais justa e solidária.   

Em meio a todas essas exposições retomamos a mitologia grega, certos de devolvermos ao 

trabalho o reencontro com o imaginário mundo dos mitos.  Após sua reflexão interior, Teseu resolve 

seguir adiante em busca da saída do labirinto. Mesmo com a sensação de incompletude, ele cai 

nos braços de Ariadne e lhe devolve o fio de novelo, fio este que lhe proporcionou não apenas a 

saída do aterrorizador Dédalo mas tantas outras sensações no emaranhado de imprevistos e 

impensados obstáculos encontrados por Teseu no decorrer do caminho.  

Partilhando do mesmo sentimento de incompletude de Teseu, ao término da tessitura 

momentânea do fio de Ariadne, gostaríamos de enfatizar a importância das considerações dos 

diferentes sujeitos que fazem e almejam uma formação em saúde voltada para a realidade do SUS 

e que possam contribuir para sua concretização de fato e de direito. Além disso, é importante 

acrescentar que nossa tessitura também procurou auxiliar nas discussões no cerne de uma 

educação para toda a vida, em busca do aprender a conviver juntos e a ser.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No movimento da tessitura do fio de Ariadne, podemos perceber os vários desafios que 

precisamos enfrentar na formação em enfermagem para consolidação e fortalecimento dos 

princípios e diretrizes do SUS, reveladas pelas falas verbalizadas, sentidas e nitidamente expressas 

pelas linguagens dos sujeitos da pesquisa. Nesse percurso, nos deparamos com a dificuldade de 

articular os conceitos elencados pelo sistema de saúde desejado e as atividades acadêmicas na 

realidade da enfermagem da UFRN. 

Nessa perspectiva, poderíamos inclusive tecer o fio de Ariadne de modo diferente, 

conduzindo Teseu não à saída do labirinto, como encontramos nos livros da mitologia grega. Com 

a sensação de incompletude que nos invade e que permeia também os pensamentos de Teseu, 

damos outro desfecho para o mito do fio de Ariadne. Nesse intuito, permanecer no labirinto em 

constante luta pela vida em prol de uma sociedade mais solidária comprometida com o mundo e 

com os seres vivos que dele se constitui; Teseu convidaria o povo de Creta ou parte dele, a adentrar 

no labirinto, com o objetivo de travar a luta por uma formação em enfermagem mais comprometida 

com a sociedade e com o SUS, sendo talvez o melhor fim para a permanente missão do 

ensinar/aprender.  

Para tanto, faz-se necessário um maior envolvimento dos estudantes na construção 

cotidiana do projeto pedagógico, conduzindo inclusive as discussões da formação para o SUS, na 

tentativa de quebrar as barreiras que separam a essencial contribuição dos discentes na 

operacionalização, acompanhamento, avaliação e redirecionamento da proposta pedagógica para 

a enfermagem, na UFRN. Através da permanente e insistente tentativa de unir saberes, vivências, 

sensações e ações, poderemos avançar em direção a um ensino em saúde/enfermagem que 
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proporcione mais do que perspectivas profissionais, mas consiga alavancar uma luta coletiva em 

prol do SUS e da vida planetária. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo realizar um confronto de ideias sobre o ensino de geografia 
e suas práticas pedagógicas para a multiculturalidade, este que por sua vez vem a ser construído frente às 
novas tendências de sociedade moderna. É importante para se perceber que trabalhar o ensino de Geografia 
numa perspectiva multicultural, capaz de reconhecer as diferenças e diversidades dos alunos significa buscar 
mudanças nos currículos da disciplina, de modo que o professor possa no desenvolver de sua prática, 
considerar as diferenças sócio-culturais dos alunos na medida em que os conteúdos são trabalhados em sala 
de aula. Como metodologia construtora deste trabalho, o mesmo apresenta uma discussão teórica 
enfatizando autores como: Candau (2008); Castrogiovanni (2007); Cavalcanti (2007-2008); Gonçalves (2011); 
Pontuschka (2006-2007); Freire (1992); Silva (2009) entre outros. Contudo, a figura do profissional em 
geografia reaparece diante destas discussões, pois, é perante a vivência de sala de aula que se busca uma 
construção de saberes e práticas docentes voltadas à transformação do conhecimento para o alunado, sendo 
este a figura reprodutora de ações nos espaços sociais, é importante levar em consideração que não só o 
país é reprodutor de uma diversidade cultural, pois os espaços escolares também são frutos dessa reprodução 
social.  
Palavras-chave: Ensino de geografia; Práticas pedagógicas; Multiculturalismo. 

 

1.  INTRODUÇÃO  

 

Diante das modificações ocorridas no espaço contemporâneo, o meio social passa a ser 

afetado à medida que as diferenças tornam-se socializadas cada vez mais com os ambientes 

diversos. Assim, pode-se considerar que o ambiente escolar é um espaço de relações sociais 

múltiplas à medida que o local interage com o global, bem como o igual interage com o diferente.  

Deste modo, a educação surge como uma ferramenta de articulação para se trabalhar a 

construção de saberes voltados para espaços cada vez mais envolvidos pelas relações 

multiculturais, as quais envolvem questões relativas à diferenças, sejam elas: culturais, étnicas, 

raciais, de gêneros, religiosas, sociais, dentre outras que exigem cuidados especiais no ambiente 

educacional. 

Portanto, são muitos os desafios a serem enfrentados e superados pelos professores e mais 

ainda pelos de Geografia, neste contexto em que cada vez mais se exalta a pluralidade dos modos 

de pensar e agir, o que exige dos professores a busca por metodologias inovadoras e dinâmicas, 

capazes de tornarem a prática pedagógica destes profissionais coerentes com os objetivos da 

disciplina e com as realidades locais de seu público de alunos.  

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo trazer discussões relevantes sobre o 

processo de ensino de geografia voltado para a multiculturalidade, abordando a necessidade da 

interação que deve existir entre ambos para promover uma educação que envolva todos os grupos 

sociais, bem como as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores de Geografia nos dias 

atuais, analisando como estes profissionais devem lidar com o multiculturalismo no ambiente 
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escolar. Isto porque o cenário social passa a se modificar e tornar-se mais dinâmico à medida que 

as relações tornam-se mais intensas e complexas diante das diferenças culturais.  

Para desenvolver este debate científico foi realizada a leitura e sistematizações de alguns 

estudos bibliográficos que abordam conceitos e temas, como: educação; ensino de geografia, 

práticas pedagógicas e multiculturalismo, para que assim fosse possível estabelecer uma relação 

entre esses conceitos e a perspectiva multicultural que se faz cada vez mais presente nos espaços 

escolares e sociais da contemporaneidade.  

 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE MULTICULTURALISMO E EDUCAÇÃO 

 

Segundo Candau (2008), o multiculturalismo é um movimento social que traz consigo 

grandes polêmicas em virtude da complexidade e amplitude que este termo apresenta na 

sociedade, ao mesmo tempo, é importante lembrarmos que o mesmo é fruto da luta dos grupos 

sociais, não tendo surgido nos espaços acadêmicos. A partir destas questões podemos identificar 

a importância e a representação que este movimento social apresenta para a sociedade atual, que 

se configura cada vez mais como uma sociedade plural, por integrar grupos identitários e culturais 

que apresentam características diferentes entre si. 

Reconhecemos o objetivo do multiculturalismo como sendo a luta pela convivência pacífica 

e respeitosa de diferenças e igualdades em um mesmo espaço, dentre os quais se destacam os 

espaços escolares, visto que é a escola um ambiente no qual existe uma grande quantidade de 

pessoas distintas convivendo diariamente, o que se constitui em um grande desafio a busca por 

uma convivência respeitosa das pessoas diante das diferenças e diversidades.     

Sobre a complexa relação existente entre multiculturalismo e educação, Candau (2002, p. 

53) nos mostra que “[...] as propostas que visam articular a educação e a diversidade cultural 

nascem do reconhecimento da pluralidade de experiências culturais que moldam a sociedade 

contemporânea e suas relações”. O que nos evidencia a necessidade de, principalmente nos 

espaços escolares, trabalharmos a identidade e a diferença de modo que as identidades possam 

ser preservadas a partir de relações de respeito e aceitação para com as diferenças. 

Com relação à identidade e a diferença no ambiente escolar, as preocupações são ainda 

mais intensas com relação à maneira como os profissionais da educação devem conduzir e 

trabalhar com estes elementos de forma interativa nas escolas, incentivando uma convivência 

destituída de preconceitos entre os alunos diante da diversidade cultural que se apresenta de modo 

tão visível nestes ambientes. Diante disso, Silva (2009, p. 97) vem lembrar que: 

 

A questão da identidade, da diferença e do outro é um problema social ao mesmo 
tempo que é um problema pedagógico e curricular. É um problema social porque, 
em um mundo heterogêneo, o encontro com o outro, com o estranho, com o 
diferente, é inevitável. É um problema pedagógico e curricular não apenas porque 
as crianças e os jovens, em uma sociedade atravessada pela diferença, 
forçosamente interagem com o outro no próprio espaço da escola, mas também 
porque a questão do outro e da diferença não pode deixar de ser matéria de 
preocupação pedagógica e curricular. 

 

É, portanto, fundamental que os profissionais da educação e o corpo escolar busquem 

desenvolver metodologias e práticas pedagógicas que promovam aos alunos uma aceitação e uma 

convivência com as diferenças de um modo harmônico, interativo, sem preconceitos e 
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discriminações, de um modo em que as diferenças identitárias, culturais e sociais possam ser 

respeitadas e ao mesmo tempo promover uma interação e um convívio com a heterogeneidade no 

espaço escolar e na própria sociedade.  

Diante disso, percebemos que as discussões sobre multiculturalismo, identidade e diferença 

e diversidade cultural se intensificam e se expandem nos espaços escolares à medida que a 

sociedade se compõe cada vez mais de grupos sociais distintos, que trazem consigo culturas, raças, 

etnias e religiões diversas para conviverem em um mesmo espaço, exigindo dos profissionais cada 

vez mais, preparação e capacitação para transformarem suas práticas docentes de modo a inserir 

as diferenças de identidades como elemento essencial para uma educação multicultural. 

Deste modo, deve-se ter em mente que para a concretização de uma educação multicultural 

é necessário que os professores demonstrem aos alunos a necessidade de, na sociedade atual, 

aprender a conviver e respeitar as diferenças encontradas nos outros, respeitando-as e permitindo 

que todos possam exercer seus direitos e deveres de cidadãos, independentemente de seus 

valores, crenças, etnias, raças, sexos ou classes. 

 

3. O ENSINO DE GEOGRAFIA DIANTE DA PERSPECTIVA MULTICULTURAL 

 

O conhecimento geográfico se fez importante desde os tempos das grandes navegações, 

momentos históricos nos quais ocorreram fenômenos importantes e as descobertas realizadas por 

alguns cientistas do antigo mundo para essas terras ocidentais.   

Para o entendimento da ciência geográfica devemos também conhecer e saber transmitir as 

ações antrópicas sobre o espaço, mediante a isso buscar entender como essas ações deverão ser 

visualizadas em diferentes espaços sociais ou naturais. Porém, devemos ter em mente que o estudo 

da disciplina de geografia deve se nortear a partir de seus conceitos-chave: espaço, paisagem, 

território, lugar e região, os quais Cavalcanti (2008, p. 46) vem ressaltar que: 

 

O conceito de paisagem tem sido tradicionalmente destacado pelo fato de essa 
ciência procurar definir seu campo de estudo nos aspectos e fenômenos que 
concorrem para modelar, organizar e modificar materialmente o espaço, [...] região 
é um instrumento de divisão do espaço segundo determinados critérios definidos a 
priori; a cada critério ou conjunto de critérios corresponderia uma regionalização ou 
divisão do espaço [...]; [...] território deve se entendido como produzido pelos 
homens ou, na expressão de Raffestin, por atores sociais nas relações de poder 
tecidas em sua existência e poder como força dirigida [...]; [...] Lugar na geografia 
humanística é o espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o espaço do vivido do 
experienciado.  

 

 É diante destes conceitos-chave que há décadas o discurso sobre a ciência geográfica se 

respalda em todo globo e chega até as escolas como uma disciplina que tem como base as 

reflexões para se compreender os fatos ocorridos nos espaços sociais diante de uma escala 

temporal. Conforme ainda aponta a autora, esses conceitos não são únicos da geografia, pois fazem 

uma conexão com as demais ciências, o que por sua vez traz um complemento de estruturação 

voltado para conteúdos abordados em sala de aula.   

Com isso, a geografia traz como importância a busca pelo entendimento do espaço em 

diferentes escalas de uma forma contextualizada. É importante destacar que nos últimos momentos 

históricos essa discussão teórica sobre a ciência geográfica traz como base mudanças ocorridas 
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no cenário global relacionados a revoluções técnico-científicas no campo industrial, e ações 

decorrentes do campo político aliados à sociedade moderna. 

Sobre o ensino de geografia em sua abordagem histórica como disciplina nas unidades de 

ensino, Cavalcanti (1998, p. 18) aponta que 

 

Foi indiscutivelmente, sua presença significativa nas escolas primárias e 
secundárias da Europa do século XIX que institucionalizou como ciência, dado o 
caráter nacionalista de sua proposta pedagógica, em franca sintonia com os 
interesses políticos e econômicos dos vários estados – nações. Em seu interior, 
havia premência de se situar cada cidadão com patriota, e o ensino de geografia 
contribuiu decisivamente neste sentido, privilegiando a descrição do seu quadro 
natural. 

 

O ensino, por sua vez, passou por diversas alterações diante de suas análises de estudos, 

sendo por sua vez, colocado em pauta para discussões que tinham como objetivo buscar uma 

análise do ensino de geografia sendo este caracterizado pelas escolas do pensamento geográfico, 

em que podemos citar as geografias tradicionais, humanistas e quantitativas. Conforme aponta 

Pontuschka (2007, p.40) a formação das seguintes correntes do pensamento geográfico se fizeram 

da seguinte forma: 

 

Determinismo ambiental - Enfatiza as condições naturais como meio de ocupação 
do homem; Possibilismo - o meio natural passou a influenciar meios para que o 
homem a transforma-se; Método regional - determina o estudo de áreas como meio 
de determinação da localidade; Nova geografia - utiliza meios voltados a 
quantificação para que assim possa justificar o crescimento capitalista; Geografia 
Crítica - trabalha com moldagem do espaço a partir das perspectivas da nova 
geografia. 

 

Diante disso enfatizamos que a Geografia tradicional se fragmentou após a década de 70, 

dividindo-se em novas linhas de estudo, sendo elas: a teorético-quantitativa, a crítica e a humanista 

cultural. Para dar continuidade a essas discussões faz-se necessária uma descrição sobre a 

geografia crítica e cultural por serem estas as que apresentaram teorias e pensamentos que 

consideravam as diferenças regionais e a cultura como importantes elementos constituintes do 

espaço.  

Por volta de 1970, observa-se, conforme aponta Corrêa (2005, p.02) “[...] a cultura está em 

toda parte, manifestando-se no espaço e no tempo, especialmente se este espaço for amplo, 

diversificado e mutável, como é o Brasil”, no entanto, percebemos que é diante dessa espacialidade 

que o território brasileiro passa a se fragmentar em espaços regionais e a isso são atribuídos 

características para a diferenciação dessas áreas sejam elas: paisagens culturais, espaços 

religiosos ou áreas em que se apresenta uma densa diversidade de culturas para que assim possa 

dar início a criação de uma nova identidade. 

Devemos lembrar que é na corrente humanista cultural que se enfatiza uma Geografia 

embasada nas ações das culturas como elementos de construção dos espaços. Esta corrente está 

baseada na escola francesa, que por sua vez, serve de norte para desencadear o desenvolvimento 

de estudos geográficos no Brasil.  

Deste modo, quando se enfatiza essa discussão sobre o espaço cultural, percebemos que 

o espaço educacional torna-se um ambiente de construção de identidades, uma vez que é nessas 
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áreas sociais que encontramos diversidades quanto à mistura de identidades, sejam elas: religiosas, 

de gêneros, raças e até mesmo de classes sociais.  

No tocante da contemporaneidade entramos no surgimento da geografia crítica, que foi um 

dado momento em que o ensino da disciplina passou a destacar, conforme aponta Brito (2009, p. 

03) que “[...] a geografia dos professores passa a ser um instrumento de serventia para a época”, 

pois é nesse período em que esse pensamento crítico se direciona a um instrumento de uso político 

para modificar o espaço. Cabe ao geógrafo buscar meios em que consiga expor suas condições 

diante dos estudos de casos, auxiliando na compreensão das mudanças sócio-espaciais e dando 

ensinamentos de como trabalhar com essas modificações no local.  

Assim, com a chegada da geografia crítica dentro do ambiente escolar, onde até então era 

visto como um ambiente em que se reproduzia e em alguns ambientes ainda se reproduz, um 

conteúdo pronto e acabado, direcionando assim o professor a expandir novos saberes para a 

produção científica.  

Com isso, a educação constitui-se em um aspecto decisivo no processo de transformação e 

construção de uma sociedade, pois à medida que se observa o homem como elemento isolado da 

sociedade em seu espaço de atuação, entende-se que o mesmo traz consigo desde os primórdios, 

a partir de sua vivência cotidiana, conhecimentos sobre o meio em que habita, sendo este um 

processo inicial de educação, que pode ser modelada e ampliada a partir do contato com as escolas 

e os professores.  

De acordo com as transformações que ocorrem constantemente no mundo afetando também 

a sociedade de modo geral, é importante considerar a necessidade de atualização e aquisição de 

novos conhecimentos por parte dos profissionais que estão envolvidos e comprometidos com o 

processo educativo. Isto porque tais atualizações se constituem em exigências do mercado de 

trabalho do sistema capitalista de produção que a cada momento se transforma e solicita das 

pessoas a constante aquisição de novos conhecimentos, contribuindo para qualificar suas 

formações intelectuais, as quais as tornarão capacitadas para o desempenho eficiente de suas 

funções.   

O ensino de Geografia com o decorrer do tempo passa por um processo de renovação, uma 

vez que a prática da docência está relacionada a fatos políticos, mudanças na economia, e no 

mercado de trabalho, exigindo assim do profissional docente de geografia a capacidade para 

entender e ler um espaço em constante transformação. Neste sentido, a formação do profissional 

em Geografia deve atender a estas necessidades, não somente ao mercado de trabalho, mas 

também para uma formação crítica direcionada aos anseios da sociedade. 

Nesse sentido, a Geografia constitui-se como uma ciência instigante, pois a partir dela 

passamos a interagir e a entender os processos que modelam o espaço físico e a dinâmica da 

sociedade. Mediante a isso, entendemos que o ensino de Geografia tornou-se um elemento 

interessante diante não só de sua diversidade teórica, mas também como um elemento de 

construção do conhecimento que tem como relevância a capacidade de interação entre professor e 

aluno. Porém, em alguns momentos o educador passa também a ser um instrumento fragilizado de 

uma sociedade crítica, capaz de formular seus ideais transcrevendo sempre o que o livro didático 

oferece, não executando outros tipos de metodologia.  

Para Vesentini apud Pontuschka (2006, p 236) “[...] o valor da escola e do professor é algo 

diretamente ligado ao processo de formação cultural de uma sociedade”. Assim, podemos definir 

que a escola e o professor como agentes modeladores de uma educação servem como construtores 
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de um ideário formal de futuro. Porém, o desenvolvimento dessas ações deve ser condizente com 

o ambiente para o incremento de um saber coletivo. 

Na atualidade passamos a identificar um ensino inovador diante das tendências 

multiculturais que estão incorporadas dentro das escolas, a sala de aula por sua vez, torna-se um 

laboratório de convivência e ao mesmo tempo um ambiente de preparação para um convívio 

multicultural de uma sociedade capitalista contemporânea.  

Assim, diante de um mundo globalizado o desafio do profissional com licenciatura plena em 

geografia é de se trabalhar a construção de conceitos para a disciplina a partir da interação entre 

as diversidades vistas em sala de aula tais como: culturais, étnicas, raciais, gêneros, religiosas, 

sociais, dentre outras. Em detrimento deste fato acrescentamos a necessidade da prática de novas 

metodologias para se trabalhar dentro de ambientes diversos, conforme nos mostra Freire: 

 

É preciso reenfatizar que a multiculturalidade como fenômeno que implica a 
convivência num mesmo espaço de diferentes culturas não é algo natural e 
espontâneo. É uma criação histórica que implica decisão, vontade política, 
mobilização, organização de cada grupo cultural com vistas a fins comuns. Que 
demanda, portanto, uma certa prática educativa coerente com esses objetivos. Que 
demanda uma nova ética no respeito às diferenças. (op. cit.1992, p. 157) 

 

A necessidade dos professores de criarem novas metodologias educativas voltadas ao 

estímulo e à convivência entre diferentes grupos em um mesmo ambiente, surge da necessidade 

de se modificar a prática do ensino de geografia sob uma perspectiva inovadora para se trabalhar 

com uma clientela diversificada no espaço escolar. 

É com isso que, o uso dos Parâmetros Curriculares Nacionais traz uma importante função 

perante a formação de um conhecimento buscando o respeito às diferenças quanto aos aspectos: 

políticos, religiosos, gêneros, raciais, culturais e de classes sociais. Sendo que essa premissa serve 

como um instrumento norteador de adequação dos jovens no ambiente escolar. Por vez, é dentro 

da escola que encontramos os desafios voltados para se trabalhar as dificuldades vistas mediante 

a diversidade cultural, porém conforme nos mostra (BRASIL, 2006, p. 117): 

 

[...] a escola deve ser local de aprendizagem de que as regras do espaço público 
permitem a coexistência, em igualdade, dos diferentes. O trabalho com Pluralidade 
Cultural se dá a cada instante, exige que a escola alimente uma “Cultura da Paz”, 
baseada na tolerância, no respeito aos direitos humanos e na noção de cidadania 
compartilhada por todos os brasileiros. O aprendizado não ocorrerá por discursos, 
e sim num cotidiano em que uns não sejam “mais diferentes” do que os outros. 

 

Diante destes questionamentos é importante ressaltar que assim como o leque de 

conhecimentos voltados a área da geografia, a prática pedagógica voltada para ambientes 

multiculturais se torna importante para um aprimoramento de metodologias que induzam à criação 

de uma nova sociedade que se emana do espaço contemporâneo. 

Conforme o aluno sai da universidade, carregado de conhecimento científico, o mesmo se depara 

com realidade imposta por algumas escolas, seja na esfera pública ou privada. Levando em 

consideração que a essa última instância o profissional apto a desenvolver as práticas de ensino, 

seja ele das várias ciências exatas ou humanas, se coloca em uma posição centralizadora por parte 

da direção, que acaba transformando o aluno em um elemento mecânico de aprendizagem, diante 
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de alguns casos em que o professor passa a ser moldado perante alguns conteúdos. Sobre isso 

Cavalcanti (2007, p.67) enfatiza: 

 

Quando o professor defronta-se com a realidade da geografia escolar e reflete sobre 
ela, pode-se distinguir dois tipos de práticas, uma que é instituída, tradicional; outra 
que são as práticas alternativas que já é uma realidade em muitos casos. De um 
lado, uma pratica marcada por mecanismos conhecidos de antemão: a reprodução 
de conteúdos, a consideração de conteúdos como inquestionáveis, acabados, o 
formalismo, o verbalismo, a memorização.   

 

Com base nisso começamos a apresentar os desafios vividos no ensino de geografia e das 

práticas pedagógicas desempenhadas pelos professores da disciplina, estabelecendo que de 

antemão, o ensino se constitui em uma ferramenta de grande importância para o desenvolvimento 

do ser social. Sendo assim, a escola e o professor devem ser vistos como figuras importantes para 

a construção dessa sociedade. No entanto, devemos lembrar que a figura do professor deve ser de 

um mediador que busque construir relações com a diversidade do campo escolar. Todavia, para 

isso o professor e equipe escolar devem buscar ferramentas que visem à construção de um ensino 

de mais qualidade.  

 

4. AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA E O MULTICULTURALISMO   

 

Com relação ao ensino de Geografia nos dias atuais, é possível observar que o mesmo 

passou por grandes transformações, no que diz respeito à grade curricular da disciplina, 

modificando os conteúdos que devem compor o objeto de estudo da mesma, bem como as 

metodologias e os recursos utilizados pelos professores para se adequar às exigências que o 

sistema capitalista impõe. No entanto, tais transformações ainda não foram suficientes para 

promover um processo de ensino-aprendizagem que incorpore, de fato, a pluralidade cultural à 

docência desta disciplina de forma contínua e não momentânea. Isto porque é necessário pensar 

em um currículo de Geografia que contemple as questões das diferenças sociais, étnicas, raciais e 

de gêneros sob uma visão multicultural.  

Para que o ensino de Geografia torne-se multicultural, faz-se necessário que haja uma 

mobilização por parte das mais diversas esferas que compõem a instituição escolar, não destinando 

tal responsabilidade somente ao professor, que por ser um agente direto e fundamental no ensino 

acaba sofrendo as maiores críticas e sendo o mais penalizado. Isto porque “a escola e o currículo 

podem incorporar ou ignorar essas discussões – mas jamais negar a sua existência” (GONÇALVES, 

2011, p. 20), afinal o próprio sistema capitalista, com sua flexibilidade e rompimento de barreiras 

acaba induzindo as instituições de ensino a buscarem alternativas e mecanismos para lidarem com 

a diversidade cultural, presente em seu público de alunos, que por sua vez é multifacetado. 

Nesta perspectiva, Castrogiovanni (2007) enfatiza o papel fundamental do ensino de 

geografia articular os conteúdos base da disciplina com conhecimentos abordados por outras 

ciências para compreender as transformações sociais, uma vez que,   

 

A geografia talvez seja a disciplina que mais trabalhe com práticas interdisciplinares, 
percorrendo um leque de possibilidades na área da educação. No mundo 
globalizado, não há como evitar a recorrência aos conceitos básicos da geografia – 
lugar, região, paisagem, território, territorialidade – para entender as diferentes 
concepções de mundo e as transformações das sociedades (2007, p. 44). 
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Diante disso, Cavalcanti (2007) também nos fornece direcionamentos de como o ensino de 

Geografia pode implementar uma proposta calcada em princípios multiculturais: 

 

Trata-se de o professor aproveitar a riqueza na diversidade de símbolos, 
significados, valores, atitudes, sentimentos, expectativas, crenças e saberes que 
estão presentes em determinados grupos de alunos, que vive em contexto 
específico, que constrói identidades em situações particulares, esforçando-se para 
entender como cada grupo em particular elabora essa diversidade e para promover 
o diálogo entre as diversas formas dessa elaboração (2007, p. 71). 

 

A escola deve promover meios para incentivar os alunos a participarem de um ensino que 

ultrapasse a concepção tradicional, exercendo um papel crítico na vida destes jovens. Além disso, 

é preciso que os professores busquem a constante transformação de suas metodologias para 

abordar os conteúdos de uma forma que desperte interesse nos alunos em aprender conteúdos que 

influenciam e fazem parte do meio geográfico no qual estão inseridos.  

É do nosso conhecimento que as escolas brasileiras apresentam um público cada vez mais 

diversificado de alunos com relação às suas características sócio-culturais. Por isso, à escola e sua 

equipe pedagógica cabe o desenvolvimento de políticas, práticas e metodologias que reconheçam 

tais diferenças presentes em suas realidades de ensino, e que envolvam todos os alunos no 

processo de ensino-aprendizagem, de modo que os mesmos possam se utilizar de um ensino 

democrático, flexível e de qualidade.  

Deste modo, Silva, Capistrano e Gonçalves (2010, p. 178) nos mostram que “a geografia 

escolar deve ser trabalhada de forma a instrumentalizar os discentes para lidarem com a 

espacialidade e com suas múltiplas conexões”, visto que somente através da associação dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula, a partir do livro didático – aliado a outras bibliografias e a 

metodologias dinâmicas que considerem os conhecimentos prévios dos alunos - é que o ensino de 

geografia conquistará o tão desejado interesse dos alunos. 

Mas para isto, é preciso que estes profissionais da educação busquem, constantemente, a 

atualização de seus conhecimentos, bem como a realização de pesquisas com o intuito de qualificar 

e enriquecer sua prática docente, adequando-a às necessidades exigidas pelo sistema capitalista 

e pela diversidade cultural que se apresenta de forma tão expressiva em nosso país, e claro, 

também em nossas salas de aula.      

É perceptível a necessidade de mudar esta realidade em que as práticas pedagógicas ainda 

se apresentam como tradicionais, monótonas e cansativas para os alunos, que muitas vezes não 

conseguem vislumbrar a importância de se aprender os conteúdos desta disciplina para a vida 

social.  

No ensino de Geografia, com base em observações de aulas, ainda identificamos o 

desenvolvimento de práticas que não conseguem atingir as dimensões necessárias para a 

realização de um ensino crítico, capaz de dialogar com as transformações espaciais, reconhecer e 

trabalhar de modo adequado com as diferenças e desigualdades presentes no contexto da sala de 

aula. 

Diante de estudos e observações in lócus, o que se percebe com relação às práticas 

pedagógicas desenvolvidas atualmente por diversos professores de Geografia é que mudanças 

estão acontecendo, uma vez que eles buscam relacionar os conteúdos à realidade local dos alunos, 

bem como utilizar diferentes recursos metodológicos. No entanto, é perceptível também que isto 
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não ocorre com regularidade, pois ainda constata-se o uso de procedimentos didático-pedagógicos 

que apresentam traços da concepção tradicional, como se basear principalmente no livro didático, 

incentivando o aluno à memorização momentânea dos conteúdos.   

Tais práticas não promovem a realização de um ensino crítico, que incentive o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para uma aprendizagem eficaz dos 

conteúdos da disciplina, tornando impossível “preparar alunos capazes de atuar como cidadãos, 

ensinando conceitos geográficos desvinculados da realidade ou que se mostrem sem significado 

para eles [...]” (PIRES, 2012, p. 5.), pois dificilmente os mesmos irão assimilar e demonstrar 

qualquer interesse em aprendê-los. 

Neste sentido, em tempos em que as diferenças tornam-se elementos integrantes da 

realidade social e escolar, cabe não somente ao professor de geografia, mas à toda equipe 

pedagógica escolar a busca por inovações metodológicas de ensino que promovam o interesse no 

aprendizado por parte dos alunos. Para isto, é essencial a realização de aulas diferenciadas, nas 

quais os alunos possam aprender de uma forma menos cansativa e mais interessante.  

Através do desenvolvimento de procedimentos metodológicos e do uso de recursos didático-

pedagógicos diferenciados torna-se possível despertar o interesse dos alunos. Isto porque, com a 

aproximação dos conteúdos das realidades dos discentes, é dada mais motivação aos mesmos, ao 

perceberem que podem participar como agentes na amenização de problemas, como os 

ambientais, abordados pela Geografia. Neste sentido, Castrogiovanni (2007, p. 45) complementa 

que “o desinteresse dos alunos deve ser combatido com temas atuais, e pode-se procurar a 

característica do grupo para envolvê-lo. [...] passa a valer a aprendizagem por projetos que, na 

geografia, pode fazer com que os alunos se sintam importantes e participantes [...]”, o que seria 

uma opção interessante. 

Além disso, é fundamental considerar a inclusão da temática do multiculturalismo, como 

parte integrante da disciplina, não somente no ensino de Geografia, como das demais disciplinas, 

uma vez que a sociedade brasileira vivencia uma nova realidade, em que assume uma nova 

configuração em virtude do processo de hibridização cultural69, o qual se estende ao âmbito 

educacional. Diante disso, 

 

[...] é importante reforçar, não basta apenas reconhecer as diferenças. É preciso 
avançar no estabelecimento de, dialeticamente, reconhecer-se no outro, ao mesmo 
tempo em que se observa o “diferente”, para, a partir daí, identificar criticamente as 
relações desiguais tratadas entre os diversos grupos – e até no interior desses. Esse 
sentimento de alteridade não pode ser ministrado por uma disciplina; pelo contrário, 
deve permear todas as disciplinas (GONÇALVES, 2012, p. 21). 

 

Assim, de acordo com Candau (2010), a escola deve trilhar um caminho no sentido de 

construir práticas pedagógicas que assumam uma perspectiva multicultural. Esta, por sua vez, se 

preocupa com a articulação entre as igualdades e diferenças, resgatando os processos de 

construção de identidades como elementos fundamentais para o processo educacional, bem como 

para as práticas pedagógicas. 

Destarte, trabalhar os conteúdos geográficos numa perspectiva multicultural significa desconstruir 

os paradigmas da cultura dominante, como aqueles que devem ser seguidos; reconhecer e resgatar 

os processos de construção e valorização de identidades culturais e desenvolver, com iniciativas e 

                                                             
69 Processo de cruzamento e interligação entre duas ou mais culturas diversas.  
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apoios das próprias escolas, práticas de ensino que visem trabalhar os conteúdos geográficos de 

forma condizente com a realidade social dos alunos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As diferentes culturas e relações multiculturais se apresentam cada vez mais imbricadas na 

sociedade atual, e a partir dessa realidade, a função da escola e do docente é saber mediar a 

construção de saberes e ações voltadas para um aprendizado em sala de aula baseado numa 

interação cultural, em que as diferenças são os elementos principais a serem considerados. 

Deste modo, o desafio para incorporar ao ensino da disciplina de Geografia e às práticas 

pedagógicas uma perspectiva multicultural capaz de reconhecer as diferenças socioculturais dos 

indivíduos que compõem a sociedade, pode ser alcançado através da busca por alternativas 

pedagógicas, por parte da equipe pedagógica escolar, que trabalhem com as questões de 

identidade e diferença à medida que trabalha os próprios conteúdos da disciplina. 

Assim, para o ensino de geografia devemos considerar como os desafios apontados diante 

da realidade do ensino: a desvalorização do próprio profissional e a busca de novas práticas 

metodológicas, como solução para o fim das práticas decorativas e cansativas, priorizando o 

aprendizado através do campo prático.  

Para isto, é importante levar em conta que em partes cabe ao professor saber buscar as 

transformações necessárias ao ensino de geografia, porém é fundamental o apoio e o suporte da 

escola para que não somente o ensino de Geografia, mas o de todas as disciplinas possam ser 

contemplados com metodologias que considerem as diversidades que se fazem presentes no 

espaço escolar para que deste modo possa ser promovido um ensino e uma educação numa 

perspectiva multicultural, que considera e trabalha com as diferenças. 

Desta forma, se faz necessário uma mobilização por parte dos profissionais do campo 

pedagógico que compõem as escolas, para que se apresentem e se concretizem propostas de 

ensino que trabalhem os conteúdos de maneira dinâmica e atraente, e ao mesmo tempo, 

reconheçam e trabalhem com as diferenças multiculturais dos alunos em sala de aula. Assim, será 

possível desenvolver um ensino de Geografia que se preocupa não somente com a abordagem e 

discussão de conteúdos, mas que considera as diferenças dos alunos, desenvolvendo mecanismos 

e práticas coerentes com as realidades multiculturais apresentadas por eles. 
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Resumo: Esse estudo procura analisar as implicações e desafios dos estudantes do curso de Licenciatura 
em Pedagogia vinculados ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) 
oferecido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Campus Assú. O referencial teórico desta 
investigação se embasou em diferentes autores: Gohn (2005), Souza (2016), Souza (2014), entre outros, que 
vem investindo nos estudos em relação à formação docente. A metodologia aplicada é a abordagem 
qualitativa, e os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram à aplicação de um questionário que 
envolveu questões fechadas acerca de alguns dados pessoais, sociais e profissionais como também questões 
semiestruturadas. Os sujeitos foram 53 estudantes da licenciatura de Pedagogia do PARFOR. Após a análise 
do material de coleta, algumas categorias de análise foram organizadas, contribuindo para as interpretações. 
Concluímos que a implicação positiva é o reconhecimento dos atores da pesquisa em elucidar o programa 
como oportunidade única a formação dos mesmos. Também descobrimos como desafios enfrentados por 
eles a falta de transporte, de condição financeira e ainda tempo para estudar devido serem em sua maioria 
professores que trabalham todos os dias, e ainda a dificuldade em compreender os textos, uma vez que 
passaram muito tempo sem estudar.  
Palavras-chave: Implicações; Desafios; PARFOR.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A literatura sobre a formação de professores é bastante vasta e prevalecem visões que vão 

desde a concepção de homem, de mundo, de ciência e o campo de atuação. No meio dessas 

discussões encontramos o viés que prima pela inclusão de professores que estão no exercício em 

programas que procuram a capacitação em serviço objetivando, assim, que os profissionais 

consigam responder às exigências legais e do mundo do trabalho ao tempo em que vão construindo 

e melhorando a sua práxis educativa. Como objeto de estudo, aqui proposto temos o Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) que é um programa do governo 

federal que representa uma oportunidade aos docentes da educação básica das redes públicas de 

ensino, de melhor capacitar-se, através da realização de cursos de licenciatura em Instituições de 

Ensino Superior (IES).  

O PARFOR foi criado em 2009 pelo Ministério da Educação (MEC) e está diretamente 

vinculado às atuais políticas educacionais, descritas na Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (2009) e significa uma necessidade de atender, em 

larga escala, as demandas de formação docente em território nacional em atendimento às 

exigências do Plano Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394/96).  

Como nosso foco centra-se em uma política pública de formação Souza (2014, p. 631) 

comenta que estas:  
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[...] estão inseridas em disputas e embates que ocorrem no âmbito da esfera política 
(diretrizes gerais ideológicas presentes na sociedade civil), da atividade política 
(partidos políticos e mobilização social) e da ação pública (elaboração e 
implementação de ações coordenadas em torno de objetivos explícitos). 

  

No caso especifico do Brasil, foi a partir dos processos políticos e dos movimentos sociais 

dos anos de 1990 (e com a aprovação da Constituinte de 1988) que se priorizou e/ou se redefiniu 

a agenda das políticas públicas em novos formatos institucionais. Isso porque com a emergência 

de novas demandas o Estado começou a priorizar políticas que atendessem a setores específicos 

como: a infância e adolescência; as questões ambientais, a geração de emprego e renda e a 

formação de professores (objeto principal deste trabalho). (GOHN, 2005) 

Para que estas cumpram seus objetivos, e não estejam associadas à concepção de que são 

apenas um conjunto de leis, de decretos, de resoluções e de pareceres que foram definindo, 

disciplinando, controlando e desonerando pelo Estado pactuados e seguindo as grandes decisões 

feitas em conferências mundiais, é necessário evidenciar que uma política pública após ser 

discutida e projetada desdobra-se em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de 

informação e pesquisas e que ganhem a sua materialidade nos espaços sociais e culturais 

favorecendo assim as mudanças estruturais na sociedade. No caso especifico da formação de 

professores às políticas públicas visavam que os docentes buscassem seu processo de formação, 

preferencialmente em nível superior, afim de atender às demandas da sociedade industrializada, 

tecnológica e globalizada. 

É necessário evidenciar que estas políticas públicas setoriais surgem a partir da necessidade 

do atendimento às demandas sociais de uma população especifica e possuem como estratégia 

atender as demandas por saúde, educação, segurança pública, dentre outros. No caso do 

PARFOR, ele, como plano nacional de formação de professores, é fruto de uma necessidade legal 

e do que foi apontado como necessário no Plano de Ações Articuladas (PAAR), entre os anos de 

2008 e 2009. (SOUZA, 2006) a partir da constatação em lócus nos diversos municípios brasileiros 

que os professores desejam uma melhor formação.  

Por ser uma política pública que visa a formação de professores em exercício, o PARFOR, 

requer, também à promoção dos direitos humanos e da cidadania dos atores que estão no exercício 

da docência e que por questões sociais, econômicas e ou pela ausência de uma IES próxima aos 

seus espaços de trabalho e de residência veem no programa a oportunidade da capacitação e do 

aperfeiçoamento profissional. Sendo assim, muitos docentes que por questões outras não 

conseguiram sua formação em nível superior veem no PARFOR a oportunidade de um 

aprofundamento teórico, a realização de um sonho pessoal e profissional e a materialização de uma 

dignidade formativa e inclusiva. 

Crê-se que a formação e o trabalho dos professores são imbricados historicamente e como 

estas categorias inserem-se nos conjuntos dos direitos civis e sociais dos indivíduos podemos 

aponta-la como um direito do humano necessário ao exercício da cidadania. Assim, vislumbramos 

analisar as implicações do PARFOR ofertado no Campus Assú, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) e sua aplicação na região do vale do Assú, no estado do Rio Grande do 

Norte. 

Neste artigo temos como objetivo analisar as implicações do PARFOR na formação e na 

vida dos estudantes da UERN, no Campus Assú, mais especificamente os estudantes do curso de 

Pedagogia, que ingressaram no semestre letivo de 2016.1. A razão da escolha, dentre os demais 
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cursos ofertados pelo programa no referido espaço formativo justifica-se devido ser a autora 

estudante integrante do curso de pedagogia, por este ser o maior em número de turmas em um 

Campus da UERN, e ainda, nos chamou bastante a atenção um público com particularidades tão 

singulares como o estudante PARFOR, os chamados professores/acadêmicos. Assim, nos 

despertou o interesse em saber como se dá a aplicabilidade do PARFOR na formação dos 

estudantes? Quais as reais condições dos mesmos? 

Para a concretização do objetivo proposto foi aplicado um questionário semiestruturado, no 

mês de setembro de 2016, a todos os estudantes das quatro turmas do curso de Pedagogia do 

PARFOR, Campus Assú, turmas de 2016.1. A saber, existe uma turma do PARFOR no Campus 

Assú que encontra-se no sétimo período.  

O questionário foi entregue nas quatro turmas para serem respondidos pelos estudantes e 

ser devolvidos no mesmo dia. Forma disponibilizados 98 exemplares e obtivemos 53 respondidos, 

ou seja, 54% do total de acadêmicos responderam à pesquisa. Sobre os 45 (46%) estudantes que 

não participaram da pesquisa podemos aferir que não estavam na sala de aula no momento da 

entrega dos formulários, outro motivo seria não ter ido ao Campus Assú/UERN no dia da coleta de 

dado, ou ainda não quiseram responder uma vez que, este, tendo caráter voluntário ninguém foi 

obrigado a responder ou, nossa última hipótese é que estes estudantes evadiram do curso. Dessa 

forma, nosso corpus se constitui de 53 questionários com questões semiestruturadas para 

analisarmos através do aporte metodológico da abordagem quanti/qualitativa.  

Adotamos essa abordagem uma vez que a metodologia de natureza quantitativa nos permite 

resultados mais concretos e menos passíveis de erros de interpretação. Mostrando-se apropriada 

devido às medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras numéricas. Já a 

metodologia de natureza qualitativa, por sua vez, tem caráter exploratório que abre espaço para a 

interpretação permitindo ao pesquisador desenvolver conceitos, ideias e entendimentos a partir de 

padrões encontrados nos dados. (DANTAS E CAVALCANTE, 2006).  

 

2. O PARFOR NA UERN: IMPLICAÇÕES E DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES 

 

O PARFOR, na modalidade presencial, é um Programa emergencial instituído para atender 

o disposto no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que visa induzir e 

fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para docentes ou tradutores 

intérpretes de Libras em exercício na rede pública de educação básica, para que estes profissionais 

possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/96) e contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica no país. 

O acesso dos docentes à formação requerida na LDBEN é realizado por intermédio da oferta 

de turmas especiais, por Instituições de Educação Superior (IES) em cursos de: 

 

I. Licenciatura – para docentes ou tradutor intérprete de Libras em exercício na rede 
pública da educação básica que não tenham formação superior ou que mesmo 
tendo essa formação se disponham a realizar curso de licenciatura na 
etapa/disciplina em que atua em sala de aula; 
II. Segunda licenciatura – para professores que estejam em exercício há pelo menos 
três anos na rede pública de educação básica e que atuem em área distinta da sua 
formação inicial, ou para profissionais que atuam como tradutor intérprete de Libras; 
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III. Formação pedagógica – para docentes graduados não licenciados que se 
encontram no exercício da docência ou que atuem como tradutor intérprete de 
Libras na rede pública da educação básica (BRASIL, S/D). 

 

Nesse sentido, as vagas ofertadas no âmbito do PARFOR destinam-se aos docentes e 

tradutores intérpretes de Libras. Atendidos todos os docentes, as vagas remanescentes poderão 

ser preenchidas pelos profissionais em serviço, cadastrados no Educacenso, que atuem nas 

funções de Auxiliar/Assistente Educacional ou Profissional/Monitor de Atividade Complementar. 

Dessa forma, em municípios onde não possuem Universidades ou Faculdades o quantitativo de 

pessoas aptas a inserir-se no mundo do trabalho é maximizado mesmo assim é importante deixar 

claro que o objetivo central do programa é a oferta de cursos de licenciatura para professores em 

exercício da Rede Pública estadual e municipal de ensino é para professores que não possuem 

formação e uma oportunidade de adequar à capacitação docente ao que é preconizado pela Lei nº 

9.394/96. 

Realidade essa, é constatada através dos dados da pesquisa que apontam que 66% dos 

cursistas são profissionais que atuam em escolas públicas, nenhum deles atua em escolas 

particulares, não está atuando ou não quis responder 34%. Em relação à área de atuação dos 

cursistas no magistério, não houve muita variação: 15 (28%) atua na Educação Fundamental do 1 

ao 5 ano; 2 (4%) atua na Educação Fundamental de 6 ao 9 ano; 1 (2%) atua na modalidade nas 

modalidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no Ensino Médio; 10 (19%) atua na 

Educação Infantil; 3 (5%) atua em creches e nos Programas Especiais; 15 (28%) não está atundo 

ou não quis responder. Constatamos também cursistas que atuam em duas modalidades de ensino 

ao mesmo tempo Educação Fundamental 1 ao 5 ano e Educação Infantil,  Educação Fundamental 

1 ao 5 ano e EJA, e Educação Infantil e Creche estes últimos juntos computam 3 (5%) dos cursistas. 

Ao analisarmos o nível de escolaridade dos estudantes no gráfico 1, percebe-se que 28 

(53%) só cursou o Ensino Médio, 17 (32%) só cursou o Magistério, 4 (7%) cursou o Ensino Médio 

e o Magistério, 3 (6%) já possui uma graduação e 1 (2%) tem até especialização lato sensu. 

 

  



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

738 

Gráfico 1 – Nível de Escolaridade dos Estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 

 

Com relação ao tempo de experiência profissional, os resultados dos questionários 

indicaram uma relativa variação no tempo de experiência dos cursistas no magistério. A maioria dos 

estudantes é formada por professores com pouca experiência no magistério o que equivale inferir 

que o programa poderá estar contribuindo com base teórica para a melhoria da qualificação dos 

estudantes e consequentemente com os índices de desenvolvimento da educação básica em seus 

municípios a curto e médio prazo. Dentre os 53 respondentes, 32 (60%) possui até 5 anos de 

experiência no magistério, 6 (11%) possui de 6 a 10 anos de experiência, 7 (13%) possui de 11 a 

15 anos de experiência e apenas 3 (6%) possui mais de 16 anos de experiência no magistério. Dos 

estudantes que nunca atuaram em sala de aula ou não quiseram responder computamos 5 (10%). 

Como nos mostra o gráfico 2. 

 

  

Ensino Médio 28 53% 

Magistério 17 32% 

Ensino Médio e Magistério 4 7% 

Graduação 3 6% 

Especialização 1 2% 
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Gráfico 2 – Experiência Profissional dos Estudantes. 

 

 

Meses a 5 anos 32 60% 

Ente 6 a 10 anos 6 11% 

Entre 11 a 15 anos 7 13% 

Mais de 16 anos 3 6% 

Nunca atuou/não respondeu 5 10% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao confrontarmos o objetivo central do PARFOR, que é a oferta de cursos de licenciatura 

para professores em exercício, com os dados dos Gráficos 1 e 2 percebemos uma realidade distante 

do que preconiza o objetivo do PARFOR, Gráfico 1 revela que 53% dos estudantes cursaram 

apenas o Ensino Médio e como sabemos essa modalidade de ensino não capacita o indivíduo para 

o exercício da docência. Isso porque a partir da final da década de 1990 houve uma completa 

extinção dos cursos de magistério para a educação básica no ensino médio. Outro dado distante 

do objetivo do PARFOR é revelado quando analisamos o Gráfico 2 e percebemos que 10% dos 

estudantes afirmaram nunca ter atuado em sala de aula ou não quiseram responder a esse 

questionamento isso equivale a inferir que estes atores são indicados pelas Secretarias Municipais 

de Educação para obterem uma graduação e depois com os arranjos políticos podem inserir-se no 

mercado de trabalho via contrato temporário – uma prática muito comum em territórios que imperam 

os arranjos políticos partidários via apadrinhamento eleitoral. Para Souza (2014, p. 631): 

  

[...] o impacto das ações que são implantadas com base em uma coerção remota 
tende a interessar à esfera política, notadamente no processo de organização 
eleitoral. Já as ações governamentais que estão sob a égide da coerção imediata 
afetam diretamente grupos de interesse, como é o caso do pagamento de auxílios 
da seguridade social, que beneficiam os menos favorecidos, exigindo contrapartida 
dos que têm mais oportunidades. 

 

Como podemos perceber os impactos de uma política pública trará benefícios para os 

espaços locais. Contudo, os arranjos locais podem modificar os objetivos centrais de uma política 

nacional para atender suas especificidades. 

Destaca-se que ao serem questionados sobre está atuando ou não na sala de aula, 34% 

respondeu que não está atundo. Sobre esta não atuação no espaço escolar presume-se que os 
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municípios já devam ter cumprido suas cotas de formação docente em nível superior ou que por 

questões outras os docentes que estão no exercício profissional e não possuem uma graduação 

não foram convidados a insere-se no programa ou até mesmo negado sua participação haja vista 

que o deslocamento entre os municípios é, muitas vezes, ofertado pelas prefeituras locais. 

É imprescindível destacar que, enquanto instituição formativa a Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN) é parceira do PARFOR ofertando os cursos de: Música, Biologia, 

História, Pedagogia, Geografia, Letras/Espanhol, Ciências Sociais e Educação Física no Campus 

de Pau dos Ferros; Pedagogia no Campus de Patu; e os cursos de Letras Espanhol/Letras Inglês, 

Educação Física, Geografia e Pedagogia no Campus Assú. Destaca-se que a UERN é uma parceira 

do Programa e que possui várias turmas em diferentes cursos de licenciaturas em andamento.  

Como nosso foco centra-se no curso de Pedagogia é importante evidenciar que na 

modalidade do PARFOR possui 372 alunos distribuídos em 12 turmas. Destas, cinco são ofertadas 

no Campus de Assú, uma com estudantes a ser licenciados em 2017, e outras quatro com 

estudantes ingressantes no semestre letivo 2016.1. De acordo com os dados da Coordenação do 

PARFOR/UERN/ASSÚ, 115 estudantes foram matriculados no curso de Pedagogia para o semestre 

de 2016.1 destes constatamos uma frequência regular de 98, e uma evasão de 17 estudantes.  

Os dados apontaram que os estudantes do PARFOR/UERN/ASSÚ atende a treze 

municípios do Rio Grande do Norte, sendo que a maioria reside no município de Assú um total de 

26%, seguido de Afonso Bezerra e Triunfo Potiguar ambos com 13% cada, Ipanguaçu e Pedro 

Avelino ambos com 9% cada, Pendências com 8%, Angicos e Lajes com 6% cada, e os municípios 

de Campo Grande, Carnaubais, Itajá, Paraú e São Rafael cada um com o percentual de 2%. Como 

podemos observar no mapa a seguir os estudantes residem em cidades circunvizinhas do município 

sede da UERN sendo boa parte limítrofe deste. 
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Mapa – Cidades dos Estudantes do PARFOR/UERN. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Constatamos que o Campus Assú tem cumprido sua missão no tocante em colaborar com 

a formação dos sujeitos que residem na região do Vale do Açu pela via do PARFOR. Nesta 

perspectiva, o curso de formação de professores (em pedagogia) poderá contribuir com a melhoria 

da educação regional tendo em vista que o programa está atendendo a uma necessidade local e 

global. 

No tocante ao perfil dos estudantes podemos constatar uma predominância de 98% dos 

estudantes sendo do sexo feminino e apenas 2% dos pesquisados do sexo masculino. Porém este 

contingente do gênero masculino é maior como mostra os dados das matrículas, onde constam um 

total de 7 estudantes do sexo masculino. Este predomínio das mulheres na docência não é recente. 

Desde a criação das primeiras Escolas Normais, no final do século XIX, as mulheres começaram a 

ser recrutadas para atuarem no magistério das primeiras letras. A própria escolarização da mulher 

de nível médio se deu pela expansão dos cursos de formação para o magistério, permeados pela 

representação do ofício docente como prorrogação das atividades maternas e pela naturalização 

da escolha feminina pela educação (GATTI e BARRETO, 2009, p. 62 apud OLIVEIRA, 2015 p. 121). 

Quanto a faixa etaria dos estudantes, os dados apontam que os estudantes entre 20 e 25 

anos representam 6 (11%), entre 25 e 30 anos 9 (17%), entre 30 e 35 anos 13 (25%), entre 35 e 40 

anos e; entre 40 e 45 anos ambos com 15% cada, entre 45 e 50 anos 5 (9%), e apenas 1 (2%) com 

mais de 50 anos de idade. E ainda foi possível constatar que 3 (6%) dos estudantes não declarou 

sua idade. Não houve registro de nenhum estudante com menos de 20 anos de idade. Dessa forma 

a maioria dos estudantes encontra-se na faixa etária entre 25 e 45 anos de idade, como 

demonstrado no gráfico 3.  

 

 

 

 

 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

742 

Gráfico 3 – Faixa Etária dos Estudantes do PARFOR/UERN/Campus Assú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2016) 

 

Em relação à cor/raça/etnia os dados revelam que a maior parte dos estudantes se considera 

branco (a) 32%, apenas 17% se considera moreno (a), já 26% se considera pardo (a), enquanto 

que 21% se considera negro (a). É comumente apontado na literatura sobre o perfil dos professores 

brasileiros e estudantes de licenciatura que estes são na sua grande maioria: mulheres, de baixa 

renda e ou negras/pardas. A nossa pesquisa aponta o perfil da feminilização da profissão docente 

e do curso de pedagogia. Isso porque as mulheres de baixa renda encontram na docência a 

oportunidade para a mobilidade social e ou até para a visibilidade social e econômica. Notou-se 

ainda que 4% dos estudantes não informaram ou não quiseram informar a cor como se considera. 

Quanto ao estado civil, a maioria afirmou ser casado(a), o que representa 51%. Em 

contraponto, 38% afirmou estar solteiros, já 5% afirmam ter união estável e 3% são divorciados.  

Em relação ao número de filhos os dados apontam que a maioria dos estudantes afirma ter 

apenas um filho 20 (38%), outros 11 (21%) têm dois filhos, 5 (9%) deles tem três filhos, 2 (4%) dos 

estudantes tem quatro e cinco filhos. Um dado interessante é que 15 (28%) dos estudantes afirmam 

não ter filhos. Com a taxa de natalidade brasileira decrescente e com os baixos salários 

possivelmente explica-se o pequeno número de sujeitos inseridos no mercado de trabalho fazendo 

a opção por não possuírem famílias numerosas. 

A renda familiar é outro dado que descreve bem o perfil desse estudante do programa, que 

ingressa tarde na universidade. Entre os estudantes 22 (42%) deles tem renda familiar de um salário 

mínimo, 7 (13%) tem renda de um pouco mais de um salário, 2 (4%) afirmaram ter dois salários, 
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outros 2 (4%) tem três salários, 6 (11%) tem menos de um salário mínimo, e um dado bem 

significativo é dos que não tem renda 14 (26%) incluindo a esses os que não informaram a sua 

renda. Esta questão pode evidenciar que a procura pela licenciatura em pedagogia, pelas vias do 

PARFOR/UERN/ASSÚ, poderá ser um marco na melhoria da renda familiar tendo em vista que 

muitos municípios possuem seus Plano de Cargos e Salários (PCS) e que a diferença entre os 

vencimentos de um professor com nível médio com o que possui ensino superior pode ser bastante 

generosa. Isso equivale a dizer que a formação em nível superior poderá contribuir com a dignidade 

humana e profissional necessárias ao exercício da cidadania. 

Para avaliar as condições de atuação dos estudantes nas aulas, perguntamos: Como tem 

sido sua atuação nas aulas: os conteúdos são fáceis ou difíceis? Consegue relacionar as 

informações com sua prática docente? Dos 53 respondentes três abstiveram de responder a esse 

questionamento. Assim obtivemos 50 respostas das quais elegemos as falas a seguir que 

demonstram ser de professores que atuam na sala de aula.  

 

- minha atuação é boa, consigo relacionar as informações com a prática sim; 
- as aulas tem sido de grande subsídio para me aprofundar no conhecimento da 
prática; 
- gosto das aulas, tenho nível de dificuldade médio. Sim consigo relacionar as 
informações em minha prática; 
- sim porque a linguagem pedagógica vamos tendo conhecimento aprimorando 
nosso conhecimento em sala de aula com nossos alunos; (grifos nosso). 

 

Porém, em dissonância com o objetivo do PARFOR constatamos mais uma vez a presença 

de estudantes que se quer conhece a realidade de sala de aula. Como podemos observar nas falas 

dos estudantes. 

 

- tento atuar de forma participativa e estou gostando e conseguindo assimilar bem 
os conteúdos. Não relaciono as informações, pois não estou atuando; 
- os conteúdos são razoáveis. Não estou atuando em sala de aula; 
- no momento não estou atuando em sala de aula;  

 

Outros afirmam demonstram ser participativos nas aulas, porém não mencionam a relação 

dos conteúdos com a prática de sala, percebemos nas seguintes falas: 

 

- atuante difíceis às vezes; 
- tem sido completamente participativa; 
- até aqui sim. Os conteúdos são fáceis de assimilar, consigo participar nas aulas 
dando opiniões e aprendendo com as discussões; 
- participativa, com a falta de estudos muitos anos, senti um pouco de dificuldade, 
nada que possa ser resolvido através de estudos. 

 

A fim de verificar a aplicabilidade do programa na formação dos estudantes bem como, 

mostrar os efeitos positivos que os estudos em nível superior têm causado na vida dos mesmos 

interrogamos: Qual a importância que os estudos feitos em nível superior adquiriram em sua vida? 

Mesmo tendo poucas aulas, uma vez que se iniciaram em agosto e o questionário foi aplicado no 

mês de setembro, os estudantes reconhecem a importância da formação superior, a necessidade 

em adquirir novos conhecimentos e um dado significante o reconhecimento perante a sociedade.  
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- apesar de estar iniciando, mais já me sinto muito importante, mais respeitada e 
com outra visão na sociedade; 
- muito grande tem me tornado uma pessoa ativa, capaz, com mudanças de formas 
diferentes de atuar em sala; 
- é de extrema importância para minha prática docente e para minhas experiências 
como professor; 

 

Existem ainda os que reconhecem a importância do curso superior como forma de 

qualificação profissional, uma porta aberta para novos conhecimentos, um meio de vencer as 

desigualdades ou simplesmente um meio de conseguir um emprego. 

 

- é importante, pois, com ele chegarei mais longe e conquistarei novos 
conhecimentos; 
- proporcionar uma melhor qualidade de trabalho e uma grande inovação na sua 
vida profissional; 
- importância, realização profissional, pessoal, valorização e qualidade de vida; 
- os estudos em nível superior me proporciona amplia os meus conhecimentos e me 
faz melhor profissional; 

 

No que se refere aos efeitos “negativos” que os estudos em nível superior têm causado na 

vida dos estudantes e mostrar as dificuldades enfrentadas pelos mesmos, solicitamos que listassem 

as reais dificuldades enfrentadas. Quase unânime apareceu nas respostas à dificuldade financeira, 

a falta de transporte e de tempo para estudar o que demonstra que o programa apresenta falhas na 

aplicabilidade, pois como sabemos é papel das prefeituras disponibilizarem o transporte visto que 

o prefeito, na hora que assina o convênio com o programa, fica ciente de suas responsabilidades.  

 

- o tempo para estudar e o deslocamento que fazemos para chegarmos aqui; 
- as dificuldades que temos é o transporte pois a secretaria e a prefeitura não se 
disponibilizaram a dar o transporte; 
- deslocamento, tempo para leitura; 
- condição financeira, de arcar com todos os gastos, como transporte, comida e 
outros gastos, pois no momento não estou trabalhando; 
- transporte e condições financeiras; 
- às vezes falta uma graninha para comprar os materiais, situação financeira pois 
estou desempregada; 

 

Já outros apontam como dificuldade nas leituras, os afazeres domésticos e os filhos.  

 

- deixar os afazeres domésticos, deixar os filhos em casa, o transporte, a descida 
da serra; 
- moro na zona rural, as vezes fica difícil chegar na hora, a questão financeira, o 
tempo de dividir estudo, família e casa; 
- é o dia a dia, a luta de dona de casa e o trabalho; 
- falta de leitura, interpretação textual, vergonha de falar e apresentar estudos e 
trabalhos; 
- parei de estudar 13 anos, falta de tempo, poucos conhecimentos, com outras 
ocupações; 

 

O trabalho também é citado como dificuldade enfrentada pelos alunos. 
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- por ser na sexta diurno, empata muitas vezes de conseguir trabalhar por ser na 
semana e de dia; 
- transporte, ao sábado vendo na feira livre, tenho dificuldade para vir, chego 
atrasada; 
- dificuldade em concluir as atividades por não ter o hábito de ler. Cansaço do dia a 
dia, por ter uma rotina corrida. Tentar conciliar trabalho, estudo e tarefas de casa. 

 

Quanto às implicações no sentido de efeitos positivos foi possível perceber que os 

estudantes reconhecem a importância da formação superior, uma oportunidade de qualificação 

profissional. E no sentido de efeitos negativos comprovamos que a falta de transporte, de condições 

financeiras e de tempo para estudar foram os motivos que mais se sobressaíram como possíveis 

entraves à permanência desses estudantes na universidade.  

 

3. CONSIDERAÇÕES 

 

A parir da análise dos concernentes ao perfil dos estudantes do PARFOR/UERN, podemos 

constatar que o curso de pedagogia na modalidade desse programa é formado por discentes na 

maioria do gênero feminino, com predominância de idade na faixa etária entre 25 e 45 anos, com 

etnia morena, parda e negra. São casados, tem em média um filho, sem renda, egressos do Ensino 

Médio, possuem até 5 anos de experiência na Educação Fundamental do 1 ao 5 ano, rede pública 

de ensino, e residem em sua maioria na cidade do Assú sede da UERN ou cidades circunvizinhas. 

Constatamos na revisão da literatura que os impactos de uma política pública trará 

benefícios para os espaços locais. Ao que reforçamos com o tratamento dos dados que elucidaram, 

através das falas dos estudantes, ser de suma importância para a vida pessoal e profissional.  

Contudo, os arranjos locais podem modificar os objetivos centrais de uma política nacional 

para atender suas especificidades. É o que foi possível verificar quando analisávamos as 

implicações do PARFOR na constante de efeitos negativos, como a falta de transporte e de 

condições financeiras.  Motivos tais que elucidam entraves à permanência desses estudantes na 

universidade.  

Portanto, concluímos que o PARFOR, apesar dos arranjos locais, vem cumprindo seu papel 

de oportunizar aos docentes da educação básica das redes públicas de ensino, a formação e melhor 

capacitação profissional.  
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Resumo: O Brasil se caracteriza como uma nação que enfrenta dificuldades com relação a desigualdade 
social existente entre sua população, onde suas riquezas são divididas de forma desigual, em que grande 
parcela da população sofre por falta desses recursos. Portanto, o país tem historicamente sofrido com a má 
distribuição de renda, por ter um grande número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Nessa 
perspectiva, surgem, através da implementação de políticas sociais, os chamados Programas de 
Transferência de Renda Mínima que visam responder, ainda que de forma tímida e limitada, à histórica dívida 
social. O Programa Bolsa Família (PBF) é uma dessas políticas públicas de distribuição de renda 
implementado em 2003 no Governo Lula, que de um modo geral, tem se destacado positivamente, 
principalmente no tocante à renda e ao impacto no movimento de combate à pobreza e à desigualdade social. 
Como afirma Soares (2010): no período 2003-2005, a pobreza caiu 4,2 p.p. e a pobreza extrema caiu 2,7 
pontos. Tomando como referência uma pesquisa realizada no Bairro Manoel Deodato na cidade de Pau dos 
Ferros-RN, o presente artigo discute as repercussões do programa Bolsa Família nas condições de vida 
dessas famílias beneficiárias nesta localidade. A partir da análise dos dados, constatou-se que a maioria 
(63,37%) das famílias beneficiarias utilizam o recurso transferido como forma de acesso aos recursos básicos 
de sobrevivência, especialmente na aquisição de bens e serviços. Somente 7,8% das famílias conseguem 
manter uma poupança. 
Palavras-Chave: Bolsa Família; Pobreza; Desigualdade. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os consumidores de baixa renda vêm chamando atenção no Brasil. Aproximadamente três 

quartos das famílias brasileiras pertencem às classes C, D ou E, representando 42% do consumo 

no país e movimentando, por ano, R$ 390 bilhões. Os consumidores que compõem a população de 

baixa renda brasileira possuem um desejo latente de inserção na chamada “sociedade de 

consumo”, almejando aproveitar os benefícios que o consumo pode lhes traz (CHAUVEL E MATOS, 

2014). 

De acordo com Passos (2011 apud Alves et al), o segmento baixa renda tem apresentado 

mudanças nos seus padrões de consumo com presença em shopping centers, a troca do ônibus 

pelo avião em suas viagens de lazer e até substituiu itens da cesta básica do supermercado por 

carnes e cosméticos, antes artigos de luxo. Os gastos com móveis, eletrodomésticos e utensílios 

mailto:florenciofilho12@hotmail.com
mailto:andrenasct@gmail.com
mailto:jackjones2013@bol.com.br
mailto:vanuzapontes@gmail.com
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para o lar foram os que mais cresceram. Além disso, está atento ao movimento digital, pois o 

computador está presente em 34% dos domicílios (PASSOS, 2011 APUD ALVES et AL) 

De acordo Mariano (2015) em 2000, os 50% mais pobres ficavam com 12,69% da renda 

nacional e, em 2010, passaram a auferir 17,73%. No outro extremo, os 10% mais ricos ficavam com 

51,29% da renda em 2000 e, em 2010, apropriaram-se de 44,41%. Esse fenômeno pode ser 

atribuído, dentre outros aspectos, ao dinamismo da economia e à política de valorização do salário 

mínimo. 

A distribuição de renda no Brasil, conforme diz Doria (2013) é historicamente desigual, 

originária da forma como ocorreu a colonização e posteriormente reforçada pela condução da 

industrialização e por fatores políticos. Entretanto, nos anos 2000, a desigualdade caiu 

consideravelmente, embora em termos absolutos ainda se mantenha elevada. Ele explica que o 

recente processo de crescimento da economia brasileira, especialmente a partir de 2004, provocou 

mudanças importantes no que se refere ao padrão de consumo da população. 

Segundo Nogami e Vieira, 2012 apud Alves et al (2013), a inclusão da baixa renda no 

mercado de consumo vem se intensificando no Brasil, com taxas de consumo crescente entre a 

população de baixa renda, em parte devido à estabilização da conjuntura econômica após a implan-

tação do Plano Real e também devido aos incentivos de distribuição de renda com base em 

programas assistencialistas. Dessa forma, a aquisição de produtos antes inacessíveis, passou a 

fazer parte do consumo das famílias brasileiras com baixa renda. 

Para Dória (2013) além desses fatores teve os incentivos do Governo Federal na expansão 

do alcance de seus programas de transferências de renda, especialmente o Programa Bolsa 

Família. Criado em 2004, por meio da unificação de quatro programas de transferência 

condicionada de renda é hoje considerado o principal instrumento de combate a pobreza utilizado 

pelo Governo Federal no Brasil. 

Este artigo tem como objetivo identificar os impactos socioeconômicos do Programa Bolsa 

Família-PBF na condição de vida e bem-estar dos beneficiários do bairro Manoel Deodato na cidade 

de Pau do Ferros-RN, focando a análise, no alívio e combate da pobreza e/ou miséria dessas 

famílias. 

O estudo traz os resultados apurados com a pesquisa de campo realizada no ano de 2016 

que buscou verificar as transformações nos padrões de consumo das famílias de baixa renda do 

bairro Manoel Deodato com fins a identificar elementos determinantes do comportamento dessas 

famílias em se tratando de consumo. Com isto acabamos diagnosticando a contribuição que o PBF 

tem proporcionado na condição de vida e bem-estar dos beneficiários, bem como o nível de 

qualidade de consumo das famílias. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista 

semiestruturada que foi realizada junto a 135 famílias. Ressalta-se que devido alguns erros 

identificados nos dados obtidos em uma das entrevistas, há tabelas em que os resultados tabulados 

se apresentam para um total de 134 entrevistas. 

A escolha do bairro Manoel Deodato se justifica por se caracterizar pelo baixo poder 

econômico das famílias residentes. Dados fornecidos pela Secretaria de Ação de Social da cidade 

Pau dos Ferros, filtrados a partir da folha de pagamento do PBF, do Ministério do Desenvolvimento 

Social-MDS, através do Sistema de Benefícios ao Cidadão- SIBEC, aponta que no mês de janeiro 

de 2016, foram beneficiadas com o PBF, na cidade de Pau dos Ferros, um total 3.278 famílias, 

sendo, 453 do Bairro Manoel Deodato. Visando entender com detalhes a complexidade que cerca 
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a realidade estudada optamos em direcionar a pesquisa a essas famílias beneficiadas por este 

programa no bairro. Manoel Deodato. 

Considera-se oportuno o interesse para estudar as famílias beneficiarias do PBF e usá-la 

como referência dessa investigação, haja vista a atual e pertinente discussão sobre a queda na 

desigualdade de renda e a expansão do consumo popular ocorridos nas últimas décadas, levando 

a um grande debate sobre a interação entre distribuição de renda e padrões de consumo no Brasil. 

Diante do exposto, além da introdução e das considerações finais, esse artigo apresenta um 

subtópico que traz as considerações gerais do PBF, em seguida, apresenta-se  qual a contribuição  

do Bolsa Família no Bairro Manoel Deodato na Cidade de Pau dos Ferros – RN. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

  

A partir de 2003, quando se inicia o governo do presidente Lula eleito pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), as desigualdades sociais passam a ser enfrentadas com novas armas. A 

política de assentamentos, por exemplo, promoveu uma tentativa de democratizar o uso da terra 

por meio da distribuição das terras devolutas, o que fez com que o fator terra se tornasse acessível 

às famílias de baixa renda para que essas aumentassem os seus ganhos reais e ainda 

dinamizassem o setor agrícola. No entanto, o programa mais notável do governo Lula foi o de 

transferência de renda conhecido como Programa Bolsa Família (PBF).  

 

Entre 2003 e 2011, a renda per capita brasileira cresceu mais de 40,0%, de cerca 
de R$ 550,00 para pouco mais de R$ 770,00; e a desigualdade medida pelo 
coeficiente de Gini diminuiu 9,2%, de 0,576 para 0,523. Com isto, a distribuição da 
população por estratos de renda mudou significativamente (CAMPELLO, 2013, p. 
142). 

 

 Ao transferir renda para as famílias mais carentes, o Programa Bolsa Família consegue fazer 

com que o consumo desses indivíduos atinja patamares mais significativos como, por exemplo, 

acesso a bens duráveis e diversificação alimentar. Como consequência dessa oscilação positiva do 

consumo, o lado da oferta de bens e serviços também é positivamente afetado devido a 

necessidade de suprimento que a demanda pleiteia.  

 As políticas voltadas para o Nordeste por muito tempo tiveram caráter assistencialista, não 

logrando uma forma de desenvolvimento. A partir de novas diretrizes as transferências diretas 

passaram a ser um complemento da renda de muitos nordestinos. Dando ênfase a importância do 

PBF para as famílias carentes, principalmente aquelas que encontravam-se na pobreza ou na 

extrema pobreza, que foram beneficiadas e conseguiram ter uma melhoria de vida. 

 

A extrema pobreza teve queda de 8,0% para pouco mais de 3,0% da população, e 
a pobreza recuou de 16,0% para 6,0%. O único estrato que aumentou ‒ em mais 
de 15 pontos percentuais (p.p.) ‒ sua participação relativa foi o dos não pobres, 
embora o mais numeroso continue sendo o dos vulneráveis (CAMPELLO, 2013, p. 
142). 

 

O Bolsa Família foi responsável por 17% dessa queda da pobreza e por 40% da queda da 

pobreza extrema. É relevante destacar que no período de 2007 a 2009 o PBF foi responsável por 
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quase 60% da redução da pobreza e, talvez mais importante, foi responsável por manter a pobreza 

extrema em queda em um período quando a renda do trabalho dos mais pobres de fato caiu. 

De 2003 para 2009 os bens duráveis, como TV em cores e geladeiras, presentes nas casas 

dos brasileiros mais pobres passaram de 2/3 para 90%. Destaca-se também um aumento 

significativo no número de liquidificadores e ventiladores nas residências de famílias pobres. 

Considerando as despesas gerais do povo brasileiro, o estudo aponta que o investimento em bens 

duráveis subiu de 14% em 2003 para 16% em 2009. No mesmo período, as despesas com 

habitação subiram de 16% para 17% e os gastos com saúde e educação caíram de 13 para 11%. 

Os dados são baseados na mais recente Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009. 

Apesar da queda gradual, o setor de alimentos e bebidas ainda é o que mais pesa na renda das 

famílias mais pobres e ocupa cerca de 30% dos gastos. Além disso, o estudo aponta que as 

despesas com habitação e transporte aumentaram 2% para as famílias mais pobres nos últimos 

anos. (IPEA, 2013).    

 

3. QUAL A CONTRIBUIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA NO BAIRRO MANOEL DEODATO NA CIDADE 
DE PAU DOS FERROS – RN?  

 

A cidade de Pau dos Ferros está localizada no Oeste do Rio Grande do Norte, distante quase 

400 quilômetros da capital do estado, na região de fronteira com os estados do Ceará e Paraíba. 

De acordo com os dados do IBGE (2011) a população no ano de 2010 era de 27.745 habitantes, e 

tinha uma população estimada para 2015 de 29.954 habitantes. O Produto Interno Bruto (PIB) do 

município para o ano de 2011 era da ordem de R$ 241 milhões, e participava com 0,7% do PIB do 

Rio Grande do Norte – em 2005, tal participação era de 0,6%. 

 Em Pau dos Ferros os efeitos do PBF têm sido perceptíveis principalmente no bairro Manoel 

Deodato, que se localiza na região periférica da cidade. Conforme mencionado anteriormente mais 

do total de 3.329 famílias beneficiarias pelo o programa no município, mais de 20% são do Manoel 

Deodato. 

Os dados da tabela 1 mostram que mais de 55% famílias do bairro recebem o benefício a 

mais de 7 anos. Observa-se ainda que muitas famílias continuam a ingressar no programa, pois 

23,13% passaram a ser beneficiários do programa a um ano ou menos. 

 

Tabela 01:  Período que recebe o PBF. 

Anos  Frequência Porcentagem 

De 0 a 1 ano 31 23,13 

De 2 a 3 anos 15 11,19 

De 4 a 5 anos 3 2,24 

De 5 a 6 anos 11 8,21 

Mais de 7 anos 74 55,22 

Total 134 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

Em termos da renda familiar, o programa representa a principal fonte de renda para 42,22% 

das famílias, seguido do trabalho do pai (31,11%) e da mãe (11,11%). Esse resultado demonstra 

que o programa representa o meio de vida para muitas famílias que necessitam da renda para 

suprir, no mínimo, aquilo que consideram mais emergencial.  Cabe ressaltar que algumas famílias 
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dependem de bicos, ou seja, a incerteza de renda coloca o programa como fator fundamental de 

subsistência das famílias. 

 

Tabela 02: Principal gerador de renda 
 Frequência Porcentagem 

O trabalho do pai 42 31,11 

O trabalho da mãe 15 11,11 

O trabalho do casal 6 4,44 

A aposentadoria dos avós, pais ou demais familiares 5 3,70 

O salário do(s) filho(s) 1 0,74 

O salário dos avós, primos, tios ou agregados 5 3,70 

O Bolsa-Família 57 42,22 

Outros benefícios governamentais 4 2,96 

Total 137 100 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

O PBF se revela ainda mais importante para as famílias beneficiárias quando se observa 

que este representa um integrante fundamental na formação da renda familiar. Para 32,84% das 

famílias a participação do programa é entre 10% e 25%. Com uma participação na renda familiar 

entre 25% e 50% estão 17,91% das famílias. Destaca-se que 24 famílias a participação é de 50% 

a 100%. Esses dados reforçam ainda mais a importância deste programa na formação da renda 

das famílias mais carente.  Observa-se ainda que para mais de 8% das famílias o PBF representa 

100% da renda familiar o que comprova ser o programa a única renda para muitas famílias conforme 

já mencionado acima. 

 

Tabela 03: Participação do bolsa na renda das famílias. 

Participação Frequência Porcentagem 

Até 10% 31 23,13 

Entre 10% e 25% 44 32,84 

Entre 25% e 50% 24 17,91 

Entre 50% e 75% 20 14,93 

Entre 75% e 100% 4 2,99 

100% 11 8,21 

Total 134 100 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

Buscou-se na pesquisa identificar como as famílias pesquisadas aplicam suas rendas. A 

tabela 4 aponta que 65,37% das famílias utilizam para consumo básico.  

 

Tabela 04: Como é a aplicação da renda. 
Aplicação da renda Frequência (*) Porcentagem 

Investimento 5 2,44 

Poupança 16 7,80 

Consórcio de dinheiro 5 2,44 

Título de capitalização 6 2,93 

Pagamento de empréstimos e juros da 
dívida 

11 5,37 

Pagamento de aluguel 27 13,17 
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Consumo de bens e serviços 134 65,37 

Outro 1 0,49 

Total   
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

(*) Não representa o total da amostra, tendo em vista que a questão era de múltipla escolha. 

 

É notório que a renda advinda do PBF gera impactos no alívio e no combate à pobreza das 

famílias pesquisadas. De acordo com os resultados da tabela 4, mais de 70% das famílias aplicam 

suas rendas simplesmente para única e exclusiva, sobrevivência, seja no pagamento de aluguel 

(13,17%), ou na aquisição de bens e serviços (65,37%). Cabe ressaltar que somente 7,80% das 

famílias conseguem manter uma poupança. 

 Ao discriminar como a renda é gasta, os resultados da tabela 5 mostram que as famílias 

apontaram com maior destaque o pagamento de água e energia; alimentação, bebidas e produto 

de limpeza para casa; vestuário e calçados, elementos fundamentais para o direito a uma vida 

digna. 

 

Tabela 05: Como a renda é gasta 

Gasto da renda Frequência Porcentagem 

Pagamento de energia e água 132 29,27 

Alimentação, bebidas e produtos de limpeza para 
casa 132 29,27 

Vestuário e calçados 58 12,86 

Saúde 24 5,32 

Educação 3 0,67 

Pagamento de Internet 17 3,77 

Despesa com manutenção de crédito de celular 41 9,09 

Eletrodomésticos e eletroeletrônicos 3 0,67 

Combustíveis 37 8,20 

Higiene e cuidados pessoais (manicure, cabelereiro 
etc) 4 0,89 

Total 451 100 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

(*) Não representa o total da amostra, tendo em vista que a questão era de múltipla escolha. 

 

 Cabe destacar a preferência dos gastos das famílias com alimentação e vestuário, dá-se 

nos estabelecimentos comerciais de maior porte da cidade, conforme mostram os dados da tabela 

06. Esse fato pode ser explicado pela as oportunidades de preços promocionais conforme assim 

declararam alguns dos entrevistados. No entanto, ainda é significativo o percentual de famílias que 

realizam seus gastos nos estabelecimentos do bairro, os seja, mais de 23%, o que foi explicado por 

essas famílias devido a oportunidade de realizar as compras pelo pagamento a prazo. 

 Com base nos resultados da tabela 06, sugere-se que o programa tem causado impacto no 

comercio do bairro Manoel Deodato, bem como da cidade de Pau dos Ferros, haja vista as famílias 

estarem injetando dinheiro nesse setor, influenciando o fluxo de renda da cidade. 
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Tabela 06: Estabelecimentos comerciais onde acontecem os gastos das famílias 
Estabelecimentos Frequência Porcentagem 

Em estabelecimentos do bairro 32 23,88 

Nos estabelecimentos comerciais de maior porte 
da cidade 97 72,39 

Nos Dois 5  3,73 

Total 134 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

  

Vale-se destacar que na realização das visitas aos domicílios encontramos situações em 

que as famílias recebiam somente o Bolsa Família e moravam em residências alugadas, onde os 

valores recebidos davam apenas para custear as despesas com aluguel junto com as contas de 

água e luz, e quando questionadas como elas conseguiam a alimentação, nos respondiam que 

eram alimentados com ajudas e doações dos vizinhos e familiares. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Em uma análise mais ampla, os programas anteriores ao Programa Bolsa Família, não 

conseguiram os resultados expressivos da mesma forma com que este consegue assumir, 

principalmente nos momentos de crise, onde podemos observar o quanto é relevante este último 

para aqueles que não conseguem/conseguiam sair da extrema pobreza. Como explica Soares 

(2010, p. 49) talvez mais relevante quanto à contribuição do benefício do Bolsa Família para a 

redução da pobreza, no longo prazo, tem sido sua atuação em momentos de crise. Entre 1999 e 

2003, os programas que antecederam ao Bolsa Família evitaram 40% do aumento da pobreza que 

teria ocorrido na sua ausência. Entre 2001 e 2003 eles inverteram a tendência das rendas oriundas 

do mercado de trabalho e levaram a uma pequena redução da pobreza. De 2007 a 2009 o benefício 

do Bolsa Família inverteu a tendência da pobreza extrema, levando a uma queda que não teria 

ocorrido sem estes benefícios. (SOARES, 2010, p. 49) 

 De acordo com dados obtidos da Carta Capital (2011) o Brasil possui 16,2 milhões de 

pessoas em situação de pobreza extrema. É certo que as políticas públicas de transferência de 

renda, como é a casa, do PBF, por si só não combate à pobreza, porém não podemos negar que 

este programa tem sido um veículo de condução para o mesmo, contribuindo para o enfrentamento 

desta através de melhorias na renda das famílias beneficiadas. 

 Assim como a nível nacional, entende-se que o PBF proporcionou uma melhoria no quadro 

social de uma parcela das famílias do bairro Manoel Deodato na cidade de Pau dos Ferros- RN que 

viviam em estado de pobreza e extrema pobreza, pois muitas delas acabam sobrevivendo apenas 

com o pouco que ganha deste programa social. 

 Ademais, os resultados obtidos pela pesquisa refletem um impacto considerável na 

economia do bairro pesquisado, bem como da cidade de Pau dos Ferros através do consumo 

gerado pelo PBF fomentando o maior setor da cidade, o comércio. 

Com este trabalho não se teve a pretensão de esgotar os estudos sobre o tema, mas 

evidenciar alguns pontos que devem ser perseguidas para o aperfeiçoamento do Programa Bolsa 

Família. Muitos estudos e reformulações serão necessários, bem como novas medidas 

complementares até que se consolide de fato a inclusão social. 
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo, apresentar a triangulação entre o Serviço de Inspeção 

Municipal (SIM), o Projeto de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF) e as compras 
institucionais, no Alto Oeste Potiguar para o desbloqueio do acesso aos mercados. Para a obtenção dos 
dados, buscou-se fontes secundárias, primárias e observações diretas. A partir do apoio entre as políticas e 
efetivação das mesmas, espera-se que haja condições da regularização sanitária nos estabelecimentos da 
agricultura familiar, incentivando o desenvolvimento local e dos territórios. 
Palavras-chaves: inclusão produtiva; mercado; legalização sanitária. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As orientações das políticas públicas devem ser de acordo com as demandas expressadas 

pelas comunidades e organizações, reconhecendo as particularidades de cada território e 

ofertando instrumentos de desenvolvimento que atendam a essas características (BRASIL, 2003). 

De acordo com Delgado (2007), as políticas públicas territoriais em sua maioria buscam reduzir a 

pobreza e a diferenciação social e territorial, mediante o incentivo à ação coletiva voltada para a 

realização de projetos de acumulação de renda compatíveis com os ativos culturais locais e 

respeitosos do meio ambiente. No tocante as políticas de combate à fome, nas últimas décadas, o 

Brasil vem ganhando reconhecimento mundial por suas iniciativas bem-sucedidas. 

Entre as políticas de segurança alimentar, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), estão no bojo das discussões, além de 

garantir uma alimentação saudável ao público a que se destina, promove a organização coletiva 

dos agricultores familiares em associações e cooperativas e lhes oferece o apoio e os incentivos 

necessários para melhorarem a qualidade de seus produtos. Entretanto, as principais dificuldades 

para manter o padrão da legislação sanitária exigido por lei é a estrutura dessas agroindústrias, por 

falta de orientação e recurso, bloqueando o acesso desses agricultores ao mercado. 

mailto:adrianno_costa@yahoo.com.br
mailto:emanoelnunes@uern.br
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Uma das principais barreiras encontradas pelos agricultores atualmente, é a inclusão no 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM), as dificuldades se iniciam na implantação do serviço pelos 

municípios, onde PREZOTTO & NASCIMENTO (2013) enumera cinco fatores para não existência 

do SIM na maioria dos municípios brasileiros, sendo eles: dificuldade financeira; falta de 

implantação de um Sistema Integrado de Inspeção Sanitária; falta de informações e de orientações 

sobre o tema; não disponibilização de recursos federais para apoiar a constituição do SIM; 

desinteresse dos gestores municipais. A criação do SIM tira da clandestinidade os produtores 

artesanais, incentivando a agregação de valor aos produtos e aumento da renda familiar. O seu 

objetivo geral é apoiar a inclusão dos agricultores familiares no processo de produção e 

comercialização, de modo a agregar valor, gerar renda e oportunidades de trabalho no meio rural, 

com consequente melhoria das condições de vida das populações beneficiadas, direta e 

indiretamente. 

Diante da necessidade e importância, da regulamentação sanitária das agroindústrias da 

agricultura familiar, principalmente para sua integração em mercados de compras institucionais, o 

colegiado do território da cidadania Alto Oeste Potiguar, visualizou no Programa de Apoio a Projeto 

de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais - PROINF 2016 uma oportunidade de apoiar a 

estruturação inicial do SIM em alguns municípios, através de consórcio público. Perante a 

conjuntura, o presente artigo, busca conduzir a análise objetivando, apresentar a triangulação entre 

o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o Projeto de Infraestrutura e Serviços (PROINF) e as 

compras institucionais, no território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar. Mostrando como a política 

de infraestrutura pode afetar as compras institucionais do território, a partir da estruturação do 

Serviço de Inspeção dos Municípios, desbloqueando o acesso a mercados. 

 

2 O TERRITÓRIO DA CIDADANIA DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

Os trinta municípios do território em estudo, apresenta uma população rural de 69.115, 

representando 35,21% da população, destes, 11.169 são agricultores familiares (16,16%), também 

temos quatro comunidades quilombolas no município de Portalegre/RN, (IBGE, 2010). Entretanto, 

é a delimitação do MDA, apresentada na figura 1, que trabalhamos neste artigo.  
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Figura 1 - Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar  

Fonte: SIT/SDT/MDA, 2014 

De acordo com o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), (2010), 

as atividades agrícolas do território estão divididas em três eixos: a produção de alimentos, a 

fruticultura de sequeiro e a agropecuária. A produção de alimento é desenvolvida em sua maioria 

pela agricultura familiar. 

Na elaboração PTDRS do Alto Oeste Potiguar, considerou-se o conceito de território como 

conceito norteador, uma vez que o Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

considera o mesmo como um espaço geográfico em que há uma interação entre diversos aspectos 

sejam eles ambientais, sociais, culturais, econômicos e políticos. Para o referido programa, o 

território foi definido como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente continuo, 

compreendendo cidades e campos caracterizados por critérios multidimensionais, tais como o 

ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com 

grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de 

processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e 

coesão social, cultural e territorial (MDA, 2005, p.11). 

 

2.1 Composição do colegiado territorial 

 

O colegiado do território do Alto Oeste Potiguar, instância maior no território dentro da 

politicas territorial, é constituído por representantes do poder público e da sociedade civil 

organizada, conforme quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1 – Composição do Colegiado Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar 

Entidades do poder Público Entidades da Sociedade Civil 

Prefeitos/Sec. Agriculturas dos 30 municípios. 
Sindicatos Rurais dos 30 

municípios  

Diretoria Regional de Educação – DIREC Cooperativas e Associações 

Universidade do Estado do RN – UERN Quilombolas 

Instituto Federal do RN – IFRN  

Banco do Nordeste do Brasil – BNB  

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE 
 

Univ. Federal Rural do Semiárido – UFERSA  

Departamento Nacional de Obras Contras as Secas – DNOCS  

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-EMATER/RN  

Delegacia Federal do MDA  

Instituto Nacional Colonização Reforma Agrária – INCRA  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Sua estrutura está definida, de acordo com as normas do MDA para o colegiado territorial, 

A figura 2 traz o organograma desse importante espaço de decisões territorial. 

  

Figura 2 - Estrutura da Composição representativa no Território do Alto Oeste Potiguar 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

De acordo com o regimento interno do Colegiado do Território da Cidadania do Alto Oeste 

Potiguar, o colegiado territorial é o nível deliberativo máximo do território; o núcleo diretivo tem a 

função de Coordenação em primeira instância, onde é nomeada dois membros para coordenação 

e por fim tem-se as câmaras técnicas/temáticas, compostas pelas instituições do colegiado de 

acordo com sua pertinência temática. 

As câmaras de Inclusão Produtiva, Educação do campo e de mulheres, foram criadas no 

ano 2008, as de jovens e povos e comunidades tradicionais, forma constituídas em 2015. Ambas 

têm como objetivo discutir as ações direcionadas para cada temática. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO SANITÁRIA PARA OS DESENTRAVES NA 

COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADOS INSTITUCIONAIS 

 

De acordo com o Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA) a Inspeção de Produtos 

de Origem Animal no âmbito do Ministério da Agricultura é da competência do Departamento de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), subordinado à Secretaria de Defesa 

Agropecuária (DAS). As ações de Inspeção são desenvolvidas em todo o Brasil com respaldo na 

legislação, as leis são aplicadas, normas regulamentadas para garantir a qualidade e a segurança 

dos produtos de origem animal. A oferta de alimentos de origem animal aptos ao consumo, 

resguardadas as condições higiênico-sanitárias e tecnológicas, é o resultado final da atuação do 

DIPOA em todo o território brasileiro (MAPA, 2015). 

Os serviços de inspeção e padronização SIM, SIE, SIF, são serviços que regulamentam e 

padronizam o produto, para que este possa ser comercializado dentro de municípios, estados, 

território nacional e até mesmo que esse possa ser exportado. A certificação garante ao produto a 

qualidade especificada na rotulagem, evitando ações oportunistas por parte de produtores ou 

empresas. A certificação de produtos, processos, serviços e sistemas de gestão pessoal, são 

realizados por serviços terceirizados tendo como principais objetivos: garantir as empresas o nível 

de qualidade dos produtos e informar ao consumidor que o produto certificado possui os atributos 

procurados (BRIDI, 2006). 

Os benefícios da certificação atingem tanto o consumidor quanto o fornecedor. Para o 

consumidor os principais benefícios são: informação sobre o produto e sua qualidade; melhora nos 

critérios de escolha; garantia da qualidade do produto; facilidade na avaliação com relação ao preço 

do produto. E para o fornecedor a certificação garante: abrangência de novos mercados; 

diferenciação dos produtos e agregação de valor. 

Em atendimento as necessidades de apoio para a agricultura familiar, identificadas a partir 

de amplo debate com os segmentos sociais representativos dos agricultores familiares e com a 

participação de um leque de parceiros e colaboradores do setor público e privado, foi concebido o 

SIM e o Programa de Agroindustrialização da Produção dos Agricultores Familiares (SUASA), o 

qual teve elaborada a sua versão 2011-2014 (Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, 2012). 

O serviço atinge a maior parte de agricultores familiar, tendo esse um maior impacto dentro do 

território, o objetivo do serviço é controlar a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal, 

como embutidos cárneos, queijos, ovos, mel, doces, abóbora, alface etc, monitorando e 

inspecionando a sanidade do rebanho, o local e a higiene da industrialização, certificando com selo 

de garantia todos estes produtos. Ao mesmo tempo, incentiva os pequenos agricultores familiares 

ou associações, oferecendo aos consumidores alimentos com qualidade e segurança garantida (Lei 

nº 7.889/89). 

A criação do SIM vem de encontro à necessidade de assegurar ao consumidor alimentos 

produzidos dentro de normas higiênico-sanitárias satisfatórias reduzindo os riscos à saúde da 

população, bem como tirar da clandestinidade os produtores artesanais, incentivando a agregação 

de valor aos produtos e aumento da renda familiar. O seu objetivo geral é apoiar a inclusão dos 

agricultores familiares no processo de produção e comercialização, de modo a agregar valor, gerar 

renda e oportunidades de trabalho no meio rural, com consequente melhoria das condições de vida 

das populações beneficiadas, direta e indiretamente. 
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A adesão ao serviço é voluntária e depende apenas dos administradores de cada município 

em participar do sistema de inspeção sanitária, garantindo, com isso, a saúde dos animais e a 

sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços e a identidade, qualidade e 

segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos finais destinados ao consumo. Para a 

agricultura familiar, a importância do serviço de inspeção significa facilitação da inserção no 

mercado formal, possibilitando a plena comercialização dos seus produtos, bem como o trâmite 

para aprovação e registro de projetos de forma mais rápida e menos oneroso, podendo impulsionar 

a implantação de novos empreendimentos. Por sua vez, para os consumidores, tem-se o 

fortalecimento do foco no controle da qualidade higiênico-sanitária, aumentando a segurança dos 

alimentos ofertados e comercializados. 

 

4 APOIO NA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NO 

TERRITÓRIO DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

Antes de 2014 não se ouvia falar do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no território do Alto 

Oeste Potiguar, a parti do ano citado, o tema surge após um agricultor familiar do município de Pau 

dos Ferros ser proibido de acessar/vender seu produto (carne caprina, ovina e bovina) ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com a justificativa do mesmo não ter selo de certificação, 

estando assim fora dos padrões sanitários, diante do ocorrido, contatou-se que um frigorífico que 

comercializava para o mesmo destino, abatia seus animais no mesmo local do agricultor - o 

abatedouro público municipal - ao constatar o ocorrido foi formalizada uma denuncia por parte do 

agricultor ao Ministério Público Federal (MPF, 2014). 

Um inquérito civil foi aberto para averiguar os fatos, e pela necessidade de esclarecimento 

sobre o assunto e sobre as normas sanitárias, surgiu a primeira audiência pública municipal, no final 

de 2014, no qual tiveram presentes representantes da EMATER, IDIARN, FETARN, FETRAF, 

SEBRAE, secretarias de educação, agricultura, assistência social, saúde, DRAES, DIRECs e  

CONAB, que teve como tema as exigências da legislação, os representantes do município foram 

convocados para apresentar quais os recursos disponíveis, se o mesmo estava cumprindo a lei 

11.947/2009, que dispõe sobre a compra de no mínimo 30% da alimentação escolar da agricultura 

familiar, também solicitou informação da estrutura do abatedouro e se o mesmo tinha o Serviço de 

Inspeção Municipal - SIM. 

Diante das discussões, após a audiência, foram levantados encaminhamentos para o 

município de Pau dos Ferros, entre eles: realizar adequações no abatedouro dentro das normas 

sanitárias, criação e implantar o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, realizar levantamento dos 

produtores e da produção agrícola. Também surgiu a necessidade, por parte do MPF de conhecer 

a realidade dos outros municípios de sua jurisdição (38 municípios), para isso foi formado um grupo 

de trabalho composto por algumas instituições (MPF, IDARN, FETARN, SEBRAE, CONAB, DRAEs, 

DIREC, MDA, EMATER, DFDA, IFRN e Colônia de Pescadores) inicialmente, o MPF enviou 

recomendação a todos os municípios do território solicitando informações dos abatedouros e sobre 

as compras com recursos do PNAE, referente aos 30% destinados para aquisição de produtos da 

agricultura familiar e se os mesmo tinham a lei do SIM. 

O grupo de trabalho se reuniu e realizou o primeiro Seminário Regional de Sensibilização 

para Implantação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, realizado no dia 04 de fevereiro de 2015, 

reunindo representantes de 38 municípios entre secretários municipais de educação, assistência 
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social, agricultura, nutricionistas, Direção Regional de Educação (DIREC), Secretaria Estadual de 

Educação, IFRN, NEDET, IDIARN, Ematers, Sindicatos rurais, associações e agricultores 

familiares. Neste seminário foram abordados temas como: Agricultura Familiar e os programas de 

aquisição de alimentos PAA e PNAE; A Implantação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM e do 

SUASA; Registro e Fiscalização de estabelecimentos produtores de alimentos de origem animal 

(Relatório do Seminário sobre o SIM, 2015). 

Dentre as discussões foram apresentadas a situação dos municípios sobre a implantação 

do SIM, sendo que neste período somente 37% dos municípios tinham a lei aprovada, mas não em 

funcionamento. Logo após o seminário, foi intimado pelo MPF nova recomendação aos municípios, 

que num prazo de 120 dias para a implantação e funcionamento do SIM.  O gráfico 1, apresenta a 

situação dos municípios quanto Lei e sua aprovação. 

 

Gráfico 1 - Proporção de município do Alto Oeste Potiguar com relação ao projeto e 

situação de Lei do SIM. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

É perceptível o aumento de municípios que tem a lei aprovada, havendo um crescimento em 

menos de dois anos de 37% para 87%, após a recomendação do MPF. De modo geral apenas 7% 

dos municípios caminharam no processo, os demais, estão em alguma etapa. Depois do seminário 

o grupo de trabalho ficou se reunindo, acompanhando e dando apoio aos municípios. 

Além da construção do projeto, aprovação da lei e regulamentação, os administradores 

municipais tem que estruturar seus municípios com equipe composta de médico veterinário, auxiliar 

administrativo, nutricionista, fiscal de inspeção; estrutura física: abatedouro dentro das normas e 

uma sala para atender os agricultores, além do acesso a laboratório, sendo que o último não precisa 

ser do município. Quando questionados se há no município equipes para o Serviço de Inspeção 

Municipal, Gráfico 2, observou –se que mesmo se tratando de municípios pequenos, como pouco 

recurso quase 50% tem equipe do SIM. 
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Gráfico 2 -Proporção de municípios do Território Alto Oeste Potiguar com equipes 

para o SIM. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

O motivo mencionado para a não composição da equipe foi em 100% a insuficiência de 

recurso por parte do executivo municipal, pois deve haver uma equipe disponível para o SIM, tendo 

que ser efetiva/concursada. Tal dificuldade na formação da equipe também está relacionado ao fato 

de que 67% informaram que tem parte da equipe, ou seja, uns tem o profissional administrativo, 

outros tem somente o veterinário ou o nutricionista, sendo que destes profissionais, o veterinário é 

o mais oneroso e escasso nos municípios. Todos justificam que o gasto com a equipe é alta para o 

porte dos municípios, pois, 18 dos 30 municípios tem menos de 5 mil habitantes, podendo assim 

essa equipe ficar ociosa com frequência. 

A situação dos abatedouros dos municípios do território é uma questão preocupante e um 

dos principais entraves na obtenção do serviço pelos municípios, pois como apresentado no gráfico 

3, apenas 3% dos municípios declarou que tem o abatedouro dentro das normas, correspondendo 

assim a 1 município, mesmo esse tendo declarado, o que se tem percebido é que não se encontra 

conforme a legislação, o que levou MPF a orientar os municípios e Estado, a não comprar produtos 

vindos do abatedouro, por não está totalmente dentro das normas, mas segundo o município, já se 

conseguiu recursos para a construção de abatedouro padrão. 
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Gráfico 3 – Proporção de municípios quanto a situação dos abatedouros 

 
Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

Outro município do território conseguiu recurso para construção de abatedouro, estando em 

fase de construção, mas que já sinalizou que o mesmo tem a possibilidade de ficar ocioso em suas 

atividades, bem como a equipe do SIM, por se tratar de município com pouco mais de 3.800 

habitantes. 

Com isso, Mesmo considerando os municípios que tem seu SIM constituído, a não 

implementação de um sistema integrado de fiscalização sanitária que aglutine e harmonize as três 

esferas de governo, tem caracterizada a precariedade desses serviços com vista a segurança 

alimentar e ao desenvolvimento sustentável e, principalmente, impõem entraves ao registro de 

produtos e de empreendimentos de pequena escala. 

 

5 MERCADOS INSTITUCIONAIS E INCLUSÃO PRODUTIVA NA AGRICULTURA FAMILIAR DO 

TERRITÓRIO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

Os programas governamentais de compras institucionais fomentam a inclusão produtiva de 

indivíduos de baixa renda favorecem não apenas a participação econômica das famílias destes 

indivíduos, mas também contribuem para a redução das desigualdades regionais que insistem 

permanecer por décadas nas diferentes regiões do país. Além do mais, é possível integrar os 

mercados intermunicipais, aumentando o número de relacionamento entre os municípios. A 

agricultura familiar, assim, se torna peça fundamental para uma economia mais diversificada e 

tecido econômico e social mais denso no interior. 

Para que ocorra a dinâmica comercial dentro dos territórios, é necessário que os agricultores 

estejam aptos a comercialização, ou seja, que suas agroindústrias recebam minimamente o selo de 

inspeção municipal. No território do Alto Oeste potiguar, como foi possível verificar no tópico 

anterior, a maioria dos municípios não tem o SIM implantado, o que refletiu no cancelamento da 

compra de alguns produtos. Com relação ao PAA, o Ministério Público Federal (MPF) orientou a 

CONAB a não comprar produtos que estivessem fora dos padrões exigidos, sob pena de punição. 

A tabela 2, apresenta a proporção adquira de cada produto, onde foi enfatizado para o 

presente trabalho, principalmente os produtos de origem animal. 
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Tabela 1 - Evolução da oferta de produtos da agricultura familiar para o PAA Do território 

Alto Oeste Potiguar 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CARNE BOVINA 3,2 8,1 14,3 16 19,9 0 

CARNE OVINOCAPRINO 0,8 2,1 1,3 0,5 7,3 0 

CARNE SUÍNA 0,3 1,1 1 0 16,7 0 

CARNE DE FRANGO 3,1 13,3 5,3 0 2,3 3,1 

FRUTAS 14,4 13,8 11,6 0 23,6 13,5 

POLPA  10,9 15,7 13,8 60 0 58,5 

PEIXE 12,6 13,3 19,4 5,3 4,1 0 

OUTROS 54,7 32,6 33,3 18,2 26,1 24,9 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados CONAB 

Nos municípios do território Alto Oeste Potiguar, os produtos principalmente de origem 

animal não tiveram condições de ficar dentro das normas, reduzindo assim o número de contratos 

e produtores beneficiados, mas garantindo a segurança alimentar dos indivíduos que fazem parte 

das instituições receptoras. A partir do gráfico acima, torna-se perceptível o cancelamento da 

compra de produtos de origem animal em 2015, pois a fiscalização se intensificou para que os 

produtos da agricultura familiar pudessem se adequar às exigências sanitárias do mercado. 

A situação vem gerando desgastes entre os produtores, pois o território tem a pecuária uma 

das principais atividades agrícolas e fonte de renda. Muito dos agricultores estão sem acessar 

mercados por falta da certificação de seus produtos, até mesmo os mercados institucionais, 

podendo ocorrer que os mesmo atuem de forma clandestina abatendo em locais ainda mais 

inadequados como, por exemplo, em currais, embaixo de arvores, piorando ainda mais a qualidade 

do produto. 

 

6 APOIO NA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NO 

TERRITÓRIO DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

Diante das dificuldades apresentadas pelos municípios e uma vez tendo sido identificado a 

partir de levantamentos realizados pelo MPF que a maioria dos municípios não tem condição de 

estruturar os SIMs, colocando-os em funcionamento, o Colegiado territorial aprovou como proposta 

do Programa de Apoio aos Serviços de Infraestrutura aos territórios Rurais - PROINF a ser 

submetido, um projeto que contemplasse a estrutura administrativa do SIM, para apoiar 12 

municípios. A proposta foi submetida em 10/08/2015 teve como proponente o Consórcio 

Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN, pessoa Jurídica de direito público, de natureza 

autárquica, constituída como Associação Pública, com fundamento legal na Lei Federal nº 

11.107/2005, foi constituído em maio de 2010. 

Segundo PREZOTTO & NASCIMENTO (2013): 

 
“A constituição de um consórcio possibilita aos municípios agirem em parceria. A 
vantagem da execução do SIM em consórcio de municípios é que a estrutura do 
serviço, que inclui a equipe técnica de inspeção, veículo, computador, telefone e 
sala de trabalho, poderá ser a mesma para todos os municípios que fazem parte do 
consórcio. Neste caso, os custos do serviço de pessoal e da estrutura física do 
serviço poderão ser divididos entre os vários municípios que fazem parte do 
consórcio. Ou seja, obtém ganho de escala, com vantagens na qualidade técnica, 
gerencial e financeira do serviço executado. Essa alternativa é muito importante 
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principalmente para os pequenos municípios, pois diminui o custo do serviço”. 
(PREZOTTO & NASCIMENTO (2013). 

 

O projeto atenderá inicialmente 12 (doze) municípios, sendo 2 municípios como centro 

(Polos) de monitoramento, buscando assim promover a interação entre eles. A proposta prevê uma 

forma de potencializar e favorecer a constituição e a consolidação dos empreendimentos 

agropecuários e agroindustriais nos municípios do território do Alto Oeste Potiguar, com 

consequências diretas no desenvolvimento, em especial, aos agricultores familiares da zona rural 

do Território em questão. Contribuir para a estruturação do Serviço de Inspeção Municipal dos 

municípios beneficiados pelo Projeto, viabilizando a sua gestão eficiente, a sua qualificação e a 

obtenção de alto padrão nos serviços públicos locais, de modo a assegurar a qualidade da 

manipulação e do transporte, da destinação e consumo dos produtos. 

O projeto prever a aquisição de dois caminhões frigoríficos para transportar os animais 

oriundos dos municípios que iram ser abatidos nos abatedouros dos municípios polos. Na proposta, 

também terá um banco de dados com sistema para guardar registros auditáveis, contemplando o 

registro do atendimento dos cronogramas das análises realizadas, bem como os resultados e as 

providências adotadas; o controle dos certificados sanitários e guias de trânsito, necessário; os 

controles dos autos de infração emitidos, com registro do histórico de todas as penalidades 

aplicadas; o registro das reuniões técnicas realizadas contemplando os principais temas abordados; 

os mapas nos gráficos e o cadastro dos estabelecimentos, rótulos e projetos aprovados, dados de 

abate e de produção de cada estabelecimento integrante do Serviço e dos 12 municípios 

contemplados. Além da estruturação das salas com equipamentos de escritório e de fiscalização 

dos SIMs nos 12 municípios. Também terá duas equipe (uma por polo) multidisciplinar que atuará 

nos municípios, diminuindo assim os custos. 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a agricultura familiar, esse é um momento favorável para a ocupação de espaço em 

mercados, especialmente nos institucionais, Por ser uma experiência nova, espera-se que 

alternativas e solução emanem, para dotar o agricultor de estrutura legalizada e muitas 

agroindústrias possam conseguir romper as barreiras não só dos mercados institucionais , mas 

também dos privados. Atualmente o que se observa é a diminuição da dinâmica comercial dentro 

dos territórios, por falta e organização de grande parte dos atores envolvidos. 

O sucesso da implantação dos SIM se faz necessário a partir do compromisso assumido 

pelos gestores municipais, agricultores familiares, proprietário dos estabelecimentos e dos 

responsáveis técnicos, que devem estar sensibilizados para os benefícios e dificuldades relativos 

às mudanças necessárias ao sucesso do serviço de inspeção, além da necessidade de uma maior 

capacitação dos técnicos envolvidos nas análises de autocontrole para uma melhora efetiva na ação 

fiscal por parte do serviço de inspeção municipal. Outro aspecto que bloqueia a legalização da 

comercialização de agroindústria são questões burocráticas e financeiras, onde os trâmites para 

aprovação e registro dos projetos agroindustriais são lentos e onerosos, e com a descentralização 

do serviço de inspeção, poderá ser mais rápido e barato e poderá, impulsionar a implantação de 

novas agroindústrias, a questão financeira parte do lado dos municípios que não tem recurso para 

arca com todos os custos da implantação do SIM. 
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A submissão do projeto do PROINF no território reacendeu as esperanças dos agricultores 

e trouxe para os gestores uma alternativa para implantar o serviço em seus municípios, A 

triangulação entre Mercados institucionais, SIM e o PROINF, poderá ser uma alternativa viável para 

a inclusão dos agricultores familiares nos mercados institucionais, que poderá provocar um aumento 

da renda dos mesmos e criação de um círculo de geração e circulação de renda nos municípios do 

território. 

Este trabalho buscou apresentar uma primeira análise da situação dos municípios do 

Território quanto aos entraves para a inclusão produtiva e a busca de soluções. Trabalhos futuros 

que venham comparar a atual realidade do território tornam-se necessários, uma vez que a 

triangulação Mercados institucionais, SIM e PROINF se entrelaçam de forma inédita no território, e 

resultados positivos são esperados a médio prazo. 
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IMPLANTAÇÃO DA HORTA ORGÂNICA, ENQUANTO TECNOLOGIA SOCIAL 

 

 Francisca Aurilécia de Lima 

PPGL/UERN 
E-mail: aurilecialima@yahoo.com.br 

 
Maria Graciane Pereira Nunes 

E-mail: graciane1.nunes@hotmail.com 
 

Resumo: No intuito de compreender a produção local aliada às tecnologias sociais, este trabalho pretende 

discutir acerca da importância da viabilização de novas técnicas de atuação no campo da produção e da 

sustentabilidade, onde os espaços se entrelaçam e buscam redefinir os meios de atuação socioeconômica, 

considerando a disposição natural e os níveis de exploração de cada ambiente. A produção de horta orgânica 

têm sido apontada como alternativa de geração de renda familiar e inclusão social, capaz de possibilitar o 

desenvolvimento econômico local de modo sustentável de uma comunidade. Para o desenvolvimento deste 

trabalho utilizaremos os aportes teóricos postulados por Milani (2005), Cavalcanti (2003), Campanhola (2000; 

2001), Gil (2004), Santos (2000; 2005), dentre outros, que discutem sobre desenvolvimento local, sustentável 

e horta orgânica.  Desta forma esperamos contribuir para reflexões acerca do uso das tecnologias sociais na 

produção do desenvolvimento local, tendo em vista que, estas são técnicas que, aprimoradas, facilitam o 

cotidiano de uma comunidade, são medidas de baixo custo econômico que podem transformar uma realidade. 

O uso dessas tecnologias vem crescendo ao passo que a cada dia os problemas socioambientais se agravam 

e pedem uma resposta prática de sustentabilidade.  

Palavras-chave: Horta orgânica; Tecnologia social; Desenvolvimento local e sustentável. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao se pensar no contexto socioambiental da contemporaneidade, com o crescente 

agravamento da degradação ambiental e a produção de riscos à saúde humana, percebe-se a 

necessidade de mudanças nas ações de uso e exploração dos recursos naturais. Assim, torna-se 

urgente a necessidade de novos princípios norteadores da intrínseca relação homem/ambiente. 

No caso do Semiárido Brasileiro, por exemplo, existem diversas possibilidades de se aderir 

à implementação de tecnologias sociais e promover uma relação mais harmoniosa com o ambiente. 

Pode-se afirmar que não há mais sentido de se pensar a imagem do sertão ligada apenas à seca, 

pois este lugar oferece uma gama de potencialidades a serem exploradas. Desde a vegetação que 

pode ter variadas utilidades, às formas de aproveitamento e armazenamento de água, de irrigação 

e produção de alimentos, de desenvolvimento de projetos de criação de animais etc. São meios 

possíveis de se aumentar o nível econômico local aproveitando as características típicas da região, 

sem explorar com tanta voracidade o ambiente que já se encontra tão degradado. 

De acordo com a cartilha da PAIS (Produção Agroecológica integrada e Sustentável, 2008) 

as Tecnologias Sociais são instrumentos e técnicas simples, de fácil aplicação e baixo custo, que 

buscam solucionar problemas e promover a transformação social, através do desenvolvimento local. 

É o caso da Horta Orgânica, que surgiu como uma nova alternativa de trabalho e renda para a 

agricultura familiar. A produção de hortas orgânicas tem se destacado muito na economia agrícola 

mundial, pois é uma atividade agroecológica, que não faz uso de agrotóxicos, queimadas ou 

desmatamentos, atividades estas que prejudicam o meio ambiente, e é também sustentável já que 

mailto:aurilecialima@yahoo.com.br
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procura sempre preservar o solo e os recursos naturais, promovendo o desenvolvimento local e 

preservando o meio ambiente. 

O objetivo deste trabalho é discutir sobre a horta orgânica enquanto tecnologia social, e 

enquanto uma nova alternativa de desenvolvimento econômico local e sustentável, pensando na 

viabilização de novas técnicas de atuação no campo da produção e da sustentabilidade, e de que 

modo se entrelaçam e buscam redefinir os meios de atuação socioeconômica, considerando a 

disposição natural e os níveis de exploração de cada ambiente. 

 

2 O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E SUSTENTÁVEL  

 

As inúmeras transformações espaciais, territoriais, econômicas e tecnológicas, advindas do 

processo da industrialização, trouxeram, de maneira desgovernada, a aceleração da produtividade 

e o consumo excessivo de bens materiais, afetando a dinâmica dos elementos da natureza e 

provocando uma considerável degradação do meio ambiente. Após séculos de intensa extração e 

utilização indiscriminada dos recursos naturais, o nosso planeta começa a dar sinais de 

esgotamento da natureza. O homem percebe que os recursos naturais não são infinitos, como se 

pensava antes. Estudiosos já preveem que se continuarmos nesse ritmo, em muito pouco tempo, 

não teremos água e alimentos suficientes para a sobrevivência humana. 

Nesse contexto de crise e desequilíbrio ambiental mundial, o tema das questões ambientais 

ganhou espaço nas principais discussões econômicas, empresariais e governamentais mundiais. A 

partir disso, diversos importantes eventos sociopolíticos voltados para essa temática começaram a 

acontecer, o primeiro deles foi a realização da primeira Conferência Mundial do Desenvolvimento e 

meio ambiente, em 1972, em Estocolmo. Neste evento foram assinados vários documentos, 

acordos e tratados à biodiversidade, clima, desertificação e uso consciente e responsável dos 

recursos naturais do planeta. 

A emergente necessidade de buscar novos caminhos para o meio ambiente e para a 

sociedade, considerando a relação de interação e conflitos, faz surgir o termo “desenvolvimento 

sustentável”, com a busca de novas práticas que permitam o equilíbrio entre homem e natureza. 

Esse termo foi usado pela primeira vez, em 1983, pela comissão Mundial de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, (CMMAD), também conhecida como Comissão de Brundtland, vinculada à 

Organização das Nações Unidas (ONU), que preparou um relatório, resultado de três anos de 

pesquisa e análise, sobre questões sociais e ambientais para a segunda Conferência das Nações 

Unidas, a ser realizada no Rio de Janeiro, a “Rio 92”. O relatório de Brundland chama a atenção 

para a necessidade de se procurar novos modelos de desenvolvimento que garantam o crescimento 

econômico e social das sociedades sem a destruição do meio ambiente. Neste relatório está 

exposta uma das definições mais difundidas do conceito: “o desenvolvimento sustentável é aquele 

que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações 

futuras atenderem suas próprias necessidades” (CMMAD,1991, p.46). 

Com o objetivo de colocar em prática tudo o que foi exposto neste relatório, a Organização 

das Nações unidas (ONU), lançou o Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, 

passando a publicar, uma classificação dos países de acordo com o nível de Desenvolvimento 

Humano alcançado. Em 1992, ocorre a Conferência Rio, (Rio Eco 92), na qual foi enfatizada a 

relação entre desenvolvimento e ambiente, e representantes de mais de 70 países presentes 

http://www.infoescola.com/geografia/desertificacao/
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assumiram o compromisso de construir um novo modelo de desenvolvimento econômico, levando 

em consideração a preservação do meio ambiente. 

No entanto, muita coisa ficou apenas no discurso e pouco foi feito no sentido de buscar o 

desenvolvimento baseado no respeito a natureza e ao consumo consciente dos recursos naturais. 

É o que nos diz Valéria de Marcos: 

 

Na prática, a discussão sobre o desenvolvimento sustentável esteve e em alguns 

casos ainda permanece ligada muito mais ao ambiente do que ao homem, dentro 

de uma visão dicotômica que coloca de um lado a natureza e de outro o homem ou, 

quando muito, a sociedade. Mais do que isso, esta discussão acabou sendo 

apropriada e conduzida pelas vias oficiais, e o que poderia ter se tornado prática, 

acabou transformando-se em discurso, e um discurso de parte, que visa legitimar a 

continuidade do ritmo de desenvolvimento dos países de economia avançada e a 

estabelecer regras e limites ao dos demais (2006, p.33). 

 

Observa-se, pois, que é preciso que o desenvolvimento sustentável não seja apenas uma 

utopia, um sonho a ser alcançado no futuro, e sim uma realidade que já começa a acontecer, pois 

os recursos naturais já estão bastante degradados pela ação indiscriminada do homem. O 

desenvolvimento sustentável deve acontecer a partir de uma relação conjunta do desenvolvimento 

social, econômico, com a preservação ambiental.  

 

O desenvolvimento sustentável caracteriza-se, portanto, não como um 

estado fixo de harmonia, mas sim como um processo de mudanças, no qual 

se compatibiliza a exploração de recursos, o gerenciamento de investimento 

tecnológico e as mudanças institucionais com o presente e o futuro 

(CANEPA, Apud. BARBOSA, 2008, p. 7). 

 

Ao se falar sobre desenvolvimento sustentável, consequentemente está se discutindo sobre 

sustentabilidade. Para Cavalcanti, a sustentabilidade: 

 
É uma forma de exprimir a noção de desenvolvimento econômico como fenômeno 

cercado por certas limitações físicas que ao homem não é dado elidir. Isto equivale 

a dizer que existe uma combinação suportável de recursos para realização do 

processo econômico, a qual pressupõe que os ecossistemas operam dentro de uma 

amplitude capaz de conciliar condições econômicas e ambientais. (CAVALCANTI, 

2003, p.7) 

 

Seguindo as ideias do autor, a sustentabilidade significa a busca de novos meios de 

produção e consumo, levando em consideração os limites da nossa biosfera, as potencialidades e 

fragilidades dos ecossistemas, ou seja, ela conduzirá um desenvolvimento econômico em coerência 

com a preservação dos recursos naturais existentes. 

Nesse contexto, a qualidade de vida das comunidades depende diretamente das nossas 

ações e da responsabilidade ambiental, que precisa ser assumida por toda a sociedade. Quando 

há uma busca da superação das desigualdades sociais, econômicas e políticas, procurando 

construir um desenvolvimento a partir de práticas sustentáveis, pensando nas gerações presentes 

e futuras, os recursos naturais são utilizados de modo responsável, e, teremos então, ações efetivas 

de uma sustentabilidade, realizada a partir de uma consciência ambiental. Segundo Medeiros: 
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A Educação Ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a 

comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, 

valores, habilidades, experiências e determinação que os tornem aptos a agir 

individual e coletivamente e resolver problemas ambientais presentes e futuros. 

(2008, p.52) 

 

Observa-se, pois, que a consciência ambiental é o primeiro passo rumo a ações concretas 

de respeito ao meio ambiente, na maneira de utilizar os recursos naturais de forma consciente, 

evitando sempre o desperdício e o excesso de consumo. Desse modo, é possível sim o 

desenvolvimento sustentável, construído a partir do crescimento econômico, social e ecológico. 

No que se refere ao desenvolvimento local, Carlos Milani (2005) o define como um projeto 

integrado, do qual fazem parte todos os segmentos da sociedade. 

 
 

O desenvolvimento local pode ser considerado como um conjunto de atividades 

culturais, econômicas, políticas e sociais- vistas sob ótica intersetorial e trans-

escalar - que participam de um projeto de transformação consciente da realidade 

local. Neste projeto de transformação social, há significativo grau de 

interdependência entre os diversos segmentos que compõem a sociedade (âmbitos 

político, legal, educacional, econômico, ambiental, tecnológico e cultural) e os 

agentes presentes em diferentes escalas econômicas e políticas (do local ao global). 

(MILANI, 2005, p.1) 

 

Segundo o autor, o desenvolvimento local é um processo articulado que busca a melhoria 

da qualidade de vida de uma comunidade e envolve toda essa comunidade no âmbito não só 

econômico, mas também e principalmente em seus aspectos culturais, sociais, políticos e 

ambientais, de modo a transformar conscientemente a realidade local. Corroborando com as ideias 

de Milani, Campanhola e Silva (2000) também discutem o desenvolvimento local como um projeto 

coletivo, que leva em consideração os fatores sociais e culturais. Esses autores enfatizam a 

importância das relações sociais e a relevância destas relações com as diversas instituições 

públicas e locais que atuam em conjunto para regular as relações de organização da produção e do 

mercado. 

Bava (1996) ainda afirma que o desenvolvimento local é “Endógeno, nasce das forças 

internas da sociedade; constitui um todo, com dimensões ecológicas, culturais, sociais, econômicas, 

institucionais e políticas, sendo que a ação a seu serviço deve integrar todas essas dimensões” 

(BAVA, apud CAMPANHOLA; SILVA, 2000, p. 14). Assim, entende-se que o projeto de 

desenvolvimento local deve ressaltar as especificidades de cada região, observando seu conjunto 

de caracteres no que se refere às suas relações culturais, econômicas, sociais e políticas, de modo 

a valorizar suas reais potencialidades de produção. 

Para Ivaldo Gehlen (2006), o desenvolvimento local sustentável deve acontecer tendo como 

elementos basilares o espaço local e o patrimônio sociocultural das comunidades.  “Espaço local é 

um território, uma comunidade, um município ou região onde se expressam os direitos da cidadania 

e se realizam as identidades particulares, ensejando, quando articuladas solidariamente o 

desenvolvimento inclusivo das potencialidades econômicas locais” (GEHLEN, 2006, p.271). 

As ideias do autor permitem o lançamento de um olhar aprofundado acerca do território, 

considerando as pessoas e as instituições, como base do desenvolvimento local, e como estímulo 

e objeto de análise do espaço e das relações atuais. Para Milton Santos: 
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O território usado se constitui em uma categoria essencial para a elaboração sobre 

o futuro. O uso do território se dá pela dinâmica dos lugares. O lugar é proposto por 

ele como sendo o espaço do acontecer solidário. Estas solidariedades definem usos 

e geram valores de múltiplas naturezas: culturais, antropológicos, econômicos, 

sociais, financeiros, para citar alguns.  (SANTOS, 2005, p. 253) 

 

Tudo isso vai formando um conjunto de traços identitários que demarcam o sujeito dentro de 

sua territorialidade. Diante das características predominantes em um determinado espaço, o que 

aconteceu na economia e o que ainda insurge pode modificar o rumo da história, tanto na 

territorialidade, quanto no sujeito atuante. Nesse sentido, um projeto de desenvolvimento local 

sustentável deve observar as especificidades regionais e adaptar culturas com maior potencial de 

produção, deve compartilhar uma concepção que compreenda a diversidade deste espaço 

construído a partir de múltiplos territórios: diferentes culturas, vivências, linguagens e etnias. A 

organização e a participação de toda a comunidade nesse processo de desenvolvimento são 

essenciais para a garantia de: 

 
[...] Disponibilidade de infraestrutura de boa qualidade, sustentabilidade ambiental, 

distribuição equitativa de renda e inclusão social, articulação espacial entre as 

localidades (adensamento do sistema de redes), enfim, é preciso que haja sinergia 

entre sociedade e Estado. (GIL, 2004, p. 20) 

  

Desse modo o desenvolvimento local e sustentável se dará através desta sinergia, que deve 

sempre haver entre sociedade e Estado, com a implementação de diversas iniciativas que deverão 

estar interligadas para que possam produzir os efeitos desejados. 

 

2.1 Horta orgânica enquanto Tecnologia social na produção do desenvolvimento local  

 

A problemática ambiental remete a reflexões diversas no tocante da busca de soluções para 

uma realidade que é social. Quando se fala em ambiente é comum remeter-se ao natural. Uma vez 

que a cultura ambientalista implantou na consciência popular a ideia de ambiente está ligado a 

natureza em si, sem fazer menção a todos os seres que inter-relacionam e dependem dessa 

natureza para sobreviver. O ser humano nada mais é do que um dependente direto da natureza e 

das questões ambientais. Assim, se faz necessário a busca da compreensão da necessidade do 

equilíbrio homem ambiente, para que assim seja possível a continuação da vivência humana na 

Terra e do uso dos atributos que a natureza oferece. Em Bava (2003) encontramos a solicitação 

“queremos um desenvolvimento que seja um projeto identificado com as aspirações da população 

e sustentado por ela”, o que reforça o anseio por uma sociedade sustentável. 

 No contexto do atual estágio de desequilíbrio ambiental moderno a proposta de se trabalhar 

com técnicas menos agressivas na produção alimentar é uma das alternativas que surgem na 

tentativa de harmonizar as relações de produção e de melhorar a qualidade de vida da população 

que diante dos aparatos modernos tecnológicos tem levado uma vida alimentar desregrada e fora 

dos padrões de alimentação saudável. 

 

Uma vez que uma sociedade segue o caminho do desenvolvimento tecnológico, 

inevitavelmente se transforma em uma sociedade tecnológica, que se afina com 
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seus valores imanentes como a eficiência, o controle e o poder. Valores divergentes 

dos tradicionais alternativos – não conseguiriam sobreviver ao desafio da tecnologia   

- (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2004 p. 49). 

 

Nessa visão, é possível perceber o quanto a sociedade moderna se tornou tecnológica E 

assim, as práticas de vivências foram sendo adaptadas as novas facilidades que a sociedade 

mercadológica dispõe para a praticidade da vida moderna. A grande produção, a exploração dos 

solos, os produtos regados de agrotóxicos, as substâncias que permitem a conserva dos alimentos 

previamente preparados, são indícios do quanto se aderiu aos novos hábitos de vida, tanto social, 

quanto alimentar. Contudo, usos da vida moderna relacionados a essas práticas têm sido motivos 

de análises, críticas e preocupações constantes com a qualidade de vida humana e ambiental. 

 

Toda relação do homem com a natureza é portadora e produtora de técnicas que 

se foram enriquecendo, diversificando e avolumando ao longo do tempo.... As 

técnicas oferecem respostas à vontade de evolução dos homens e, definidas pelas 

possibilidades que criam, são a marca de cada período da história (SANTOS, 2000, 

p. 62-63). 

 

O homem no decorrer do tempo tem se preocupado em acumular bens e riquezas sem se 

preocupar com o uso desenfreado dos recursos naturais, como se estes fossem infinitos. Na medida 

em que a evolução cumulativa foi acontecendo, foi também aumentando o desgaste e o 

desequilíbrio ambiental. Desse modo, pois, é que se detecta a necessidade de repensar o quanto 

as ações de uso e exploração ambientais tem sido devastadora. 

 As perspectivas de mudanças dos hábitos de vida da sociedade moderna aos poucos vão 

sendo repensadas e implantadas, seja pela tomada consciência dos sujeitos, seja pela necessidade 

vital de sobrevivência. A tecnologia sugere o entendimento de ações aliadas a técnicas, arte, 

realização de atividades e não somente o uso de aparatos científicos tecnológicos. Assim, 

Tecnologia social pode ser entendida de acordo com o que afirma a Rede de Tecnologia Social: 

“Tecnologia social são técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas na interação com 

a população, que representam soluções para a inclusão social”. (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. 

2004, p. 107). 

Nesse sentido a adesão ao uso de tecnologias sociais tem sido o resultado da busca de 

práticas mais leves que em contato com o meio ambiente não sejam tão agressoras. A agricultura 

familiar por exemplo, é um segmento produtivo que se mantém em sua trajetória histórica como um 

importante colaborador no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Segundo dados do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e do Fundo das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), aproximadamente 85% do total de propriedades rurais do país 

pertencem a grupos familiares. São 13,8 milhões de pessoas que vivem da atividade agrícola, em 

aproximadamente 4,1 milhões de estabelecimentos familiares, o que representa 77% da população 

ocupada na agricultura. Além disso, 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira vem 

desse tipo de produção rural (BRASIL, 2008). 

Dentre as alternativas ou estratégias para a manutenção da agricultura familiar, as hortas 

orgânicas configuram-se como um novo modelo ideal de produção por contar atualmente com a 

crescente valorização dos produtos orgânicos. A venda destes produtos está em alta por serem 

considerados alimentos saudáveis, já que em sua produção não há o uso de agrotóxicos e outros 
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produtos químicos, nem o desperdício de água e energia, e além disso há o manejo consciente dos 

recursos naturais. 

Nessa perspectiva as hortas orgânicas vêm ganhando destaque frente a proposta de uma 

alimentação saudável e do equilíbrio ambiental que promova qualidade de vida. Portanto, a 

realização de atividades econômicas sustentáveis e sadias que darão suporte para tal equilíbrio, 

onde sejam gerados meios de crescimento e desenvolvimento que assegurem o uso e manutenção 

dos recursos naturais, já que estes são imprescindíveis para a permanência da vida. 

  
“É a partir do espaço geográfico que se dá a solidariedade orgânica; tais atividades, 

não importa o nível, devem sua criação e alimentação às ofertas do meio geográfico 

local [...] na verdade, mudadas as condições políticas, é nesse espaço banal que o 

poder público encontraria as melhores condições para sua intervenção. Trata-se, 

aqui, da produção local de uma integração solidária, obtida mediante solidariedades 

horizontais internas, cuja natureza é tanto econômica, social e cultural como 

propriamente geográfica. A sobrevivência do conjunto, não importa que os diversos 

agentes tenham interesses diferentes, depende desse exercício da solidariedade, 

indispensável ao trabalho, e que gera a visibilidade do interesse comum. (SANTOS, 

2000, p. 110) 

 

Pensar em horta orgânica, portanto, é refletir sobre qualidade de vida e do meio. É tentar 

proporcionar atividades sustentáveis que sejam basilares à saúde humana e da natureza, além de 

promover o desenvolvimento local por meio da agregação de valores aos produtos cultivados por 

esta atividade. A ideia tem sido cada vez mais difundida entre os teóricos que idealizam propostas 

de melhoria de vida da sociedade através de tecnologias sociais e por agricultores que almejam um 

lugar na produção orgânica e na economia. A produção local de horta orgânica é um meio de aliar 

crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, uma vez que possibilita a comercialização 

de um produto saudável e que não causa grandes impactos. 

 

[...] os pequenos produtores, mesmo não atingindo grande escala produtiva, podem 

disponibilizar seus produtos em pequenos mercados locais. Esta parece ser a 

melhor alternativa aos pequenos agricultores, pois facilita a interação com os 

consumidores e a melhor adequação dos produtos conforme as suas exigências, 

fortalecendo relações de confiança e credibilidade entre as partes envolvidas. 

(CAMPANHOLA, 2001, p. 76). 

 

Produzir horta orgânica para o consumo local é contribuir para o bem-estar das pessoas que 

fazem parte do mesmo grupo de convívio diário. É, portanto, em contato direto com os moradores 

locais buscar um crescimento conjunto de economia e sustentabilidade humana e ambiental. 

Ao passo que se eleva o nível de vida alimentar dos consumidores, em um processo de 

reciprocidade há um crescimento econômico daqueles que cultivam e comercializam o produto. 

Gera-se assim um ciclo de compra e venda sadio e evolutivo no que se refere a qualidade de vida 

da comunidade consumidora bem como dos produtores e por conseguinte da sociedade em geral. 

E como afirma o autor: ¨A agricultura orgânica é uma opção viável para a inserção dos pequenos 

agricultores no mercado” (CAMPANHOLA, 2001, p. 77). É preciso praticar o que a teoria comprova. 

Expandir o conhecimento materializando-o, através de medidas cabíveis de convivência com o local 

em que se vive. Produzindo assim espaços de sustentabilidade, onde seja possível atuar na 

produção do espaço e das relações cotidianas. 
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Uma das questões presentes no debate atual sobre sustentabilidade relaciona-se à 

agricultura orgânica e à alimentação saudável. Nos desafios colocados pela 

sociedade aos sistemas de produção agropecuários estão inclusos os itens 

relacionados à necessidade de produção de alimentos, de fibras e de outras 

matérias-primas em quantidade e qualidade adequadas e, também, a nova 

exigência da sociedade de que essa produção não contamine o ambiente, não 

exerça pressão inadequada sobre os recursos naturais e que leve em consideração 

os aspectos relacionados a equidade social. (NETO, 2010, p.74) 

 

A discussão acima reforça a necessidade de adesão a esse novo modelo de sociedade, 

onde há urgente necessidade de se viver de forma sustentável. A produção de alimentos, bem como 

a qualidade desses produtos são ações importantes na efetivação dessa sustentabilidade. 

 

3 CONCLUSÃO  

 

Ao se discutir sobre a importância da horta orgânica, enquanto tecnologia social, para o 

desenvolvimento econômico local e sustentável, constatou-se a necessidade da viabilização de 

novas técnicas de atuação no campo da produção e da sustentabilidade, que são possíveis através 

do uso das diversas Tecnologias sociais, quando estas promovem novos meios de atuação 

socioeconômica, pensando na disposição dos recursos naturais e no respeito as necessidades e 

potencialidades de cada ambiente. 

Desse modo, considera-se de extrema importância, o desenvolvimento de atividades que 

venham conscientizar a atividade para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, e a 

produção de hortas orgânicas surge como uma possibilidade de melhoria de vida dos que vivem no 

campo. As hortas orgânicas têm sido apontadas como alternativas de geração de renda familiar e 

inclusão social, de manejo sustentável dos recursos naturais e produção de alimentos saudáveis. 

Assim, a implantação de hortas vem viabilizar ações importantes na vida da comunidade, podendo 

ser um grande agente propulsor de desenvolvimento devido a sua capacidade de geração de 

emprego e renda a baixo custo de investimento. 

Percebe-se, portanto, que são necessárias mais discussões sobre o uso das tecnologias 

sociais na produção do desenvolvimento local, e reflexões acerca da horta orgânica como um novo 

modelo de produção que venha possibilitar desenvolvimento econômico, inclusão social e 

preservação ambiental, ou seja, uma relação homem/ambiente mais harmônica e equilibrada. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar o processo de construção das agroindústrias familiares 
de polpa de fruta no Território Sertão do Apodi/RN. A proposta é compreender como está acontecendo o 
processo de construção das agroindústrias familiares no Território Sertão do Apodi (RN). Para tanto, foi 
necessário identificar quais eram os grupos e unidades familiares que produziam e comercializavam sua 
produção de maneira artesanal, com o intuito de interpretar resultados a partir das estratégias de organização. 
A metodologia consistiu em identificar os produtores familiares de polpa de fruta no território, com um total de 
31 entrevistas com as famílias envolvidas de grupos produtivos, em 16 comunidades rurais. Constatou-se 
com os resultados que a produção de polpa de fruta neste município aconteceu de várias maneiras, 
dependendo de cada comunidade rural, com uma maior parte em assentamentos de reforma agrária. 
Identificou-se que a maioria desses grupos iniciou a atividade por incentivo de entidades/instituições que 
perceberam a necessidade do consumo de suco das frutas da região em reuniões/fóruns. No entanto, ainda 
se encontram frágeis em infraestrutura, e em sua maioria ainda produz de maneira artesanal nas cozinhas de 
suas casas, apenas uma pequena parte conseguiram construir uma casa de polpa, que é um espaço 
adequado para a produção. Portanto, é imprescindível a continuidade das políticas públicas voltadas para a 
agricultura familiar, como também fomentar estudos e ações no sentido de promover melhorias na vida das 
famílias do campo, identificando as formas mais adequadas de contribuir para o fortalecimento da agricultura 
familiar. 
Palavras-chave: Agricultura familiar; Agroindústrias Artesanais; Território. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, embora a agricultura familiar tenha longa tradição, a qual remete ao período 

colonial, por anos padeceu de apoio governamental e de políticas em vários aspectos: falta de 

assistência técnica, estrutura de produção e beneficiamento, crédito, etc.. Isso gerou inúmeras 

dificuldades para o seu desenvolvimento. Nos últimos anos, têm-se intensificado os debates que 

abrangem a importância e o papel da agricultura familiar no desenvolvimento do país, com temas 

ligados ao desenvolvimento territorial, geração de emprego, renda, entre outros. 

Uma vez que, anteriormente à década de 1990, a agricultura familiar no Brasil era um 

segmento não reconhecido como um setor produtivo, termos rotineiramente utilizados para 

qualificar esse segmento eram os seguintes: pequeno produtor, produtor de subsistência ou de 

baixa renda (SCHENEIDER; NIEDERLE, 2008a). No entanto, essa realidade, com o decorrer dos 

anos, vem sofrendo modificações; a agricultura familiar passou a fortalecer as possibilidades de 

potencializar as oportunidades, como sua inserção nos mercados (institucional, feiras livres, entre 

outros), decorrente das vantagens de uma organização coletiva. 

mailto:jessiksamara@hotmail.com
mailto:ieniltongurgel@yahoo.com.br
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O meio rural brasileiro tem presenciado uma série de mudanças em seus espaços, 

observando um acréscimo significativo no número de agricultores familiares envolvendo-se com a 

agroindustrialização em suas propriedades. De fato, atualmente demonstra uma ocorrência de um 

conjunto de condições de produção das agroindústrias familiares envolvendo a área de 

comercialização. 

Ploeg (2008) advoga que a agricultura familiar se caracteriza como uma forma de produção 

diferenciada, através da consistência da mão-de-obra de indivíduos que compõe uma família, 

baseada na autonomia de produzir e reproduzir os recursos existentes dentro da sua unidade de 

produção. Afirma também que o modo de fazer agricultura formula e reformula os processos de 

produção agrícola em realidades que contatam significativamente com aquelas criadas por 

agricultores para melhor fazer proveito dos recursos disponíveis, são as pequenas adaptações que, 

no seu conjunto, contribuem para o funcionamento da produção. 

A promoção dessas adaptações no processo produtivo torna-se possível através do 

conhecimento que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, o tácito, assim os agricultores familiares 

utilizam essa ferramenta ainda mais essencial à prática produtiva das pequenas propriedades, 

tornando-se a âncora das ações desenvolvidas no meio rural. 

 Nesta reflexão é necessário envolver alternativas que possam agregar os recursos 

disponíveis das propriedades familiares ao conhecimento empírico dos agricultores. A agroindústria 

familiar vem se revelando como essa estratégia de reprodução social dentro do universo baseado 

na experiência do homem do campo, constituindo alternativas com vista a impulsionar e garantir a 

inserção de agricultores familiares no mercado. Essas iniciativas foram surgindo através da 

formação de grupos e associações constituídas fundamentalmente por agricultores familiares, em 

regiões cujo tecido social e econômico se diversifica e onde a agricultura representa parte decisiva, 

mas cada vez menor, da criação de riqueza e da ocupação de mão-de-obra. 

Assim, a origem do processo investigativo buscou-se compreender os seguintes 

questionamentos: como está acontecendo o processo de construção das agroindústrias familiares 

no Território Sertão do Apodi (RN)? Como hipótese acredita-se que a formação e consolidação dos 

grupos e associações têm a cada dia solidificado atividades que empreguem os agricultores do 

campo e ganhado notoriedade nos Territórios do Estado do Rio Grande do Norte, entre estes, no 

Território Sertão do Apodi. 

Desse modo, este trabalho objetiva analisar o processo de construção das agroindústrias 

familiares de polpa de fruta no Território Sertão do Apodi/RN. Sejam em casas de polpa ou unidades 

familiares que produzem e comercializam a polpa de fruta. 

Este trabalho encontra-se dividida da seguinte forma: no primeiro item está a introdução, 

onde é abordado o que será estudado no decorrer e sua relevância diante do contexto atual, logo 

em seguida é abordado o referencial teórico, onde se encontra todo levantamento bibliográfico 

relacionado com a temática estudada aqui, em seguida encontra-se a abordagem metodológica que 

subsidiou toda a construção deste trabalho, posteriormente encontrar-se os resultados e discussões 

que é a descrição dos resultados obtidos com a coleta de dados e confrontando estes resultados 

com a literatura abordada neste trabalho, por fim, as considerações finais, onde foi abordado um 

panorama geral deste trabalho.  
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2. AGRICULTURA FAMILIAR E AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NO BRASIL 

 

2.1 Uma abordagem brasileira da agricultura familiar 

No Brasil, a discussão sobre agricultura familiar é recente. De acordo com Schneider 

(2010c), somente na década de 1990, essa categoria social ganhou sua legitimidade, uma vez que 

os termos utilizados para qualificar eram os de pequenos produtores, ou produtores de baixa renda. 

A legitimidade foi adquirida em decorrência das lutas pelos movimentos sociais, que atuaram de 

maneira decisiva para o reconhecimento desta importante categoria. 

Na década de 1990 o escopo de ação dos movimentos e das organizações sociais parece 

ter alterado, pois deixaram de ser apenas reivindicativos e contestatórios, passando também a ser 

proativos e propositivos. Acrescente-se a isto o fato de que várias organizações da sociedade civil 

ganharam diversidade e espessura, podendo-se citar exemplos as organizações não-

governamentais (ONGs), as associações, as cooperativas, entre outras. [...] (SCHNEIDER, 2010c). 

Nesse cenário emergente é importante ressaltar a maneira decisiva da sociedade civil, que 

readquiriu e redefiniu suas lutas; tornaram-se transformadores sociais, com iniciativas decisivas 

para o homem do campo, na perspectiva da constituição de um novo cenário. Este é lembrado como 

um período fértil e estimulante para as discussões, estudos, livros e pesquisas que contribuíram 

para o reconhecimento da agricultura familiar. 

Vários são os termos utilizados para classificar a categoria agricultores familiares ou 

camponeses. Denomina-se agricultor familiar todos  que vivem no meio rural e trabalham junto com 

a familia. (SCHNEIDER, 2008a). Assim, envolve práticas diferenciadas do agricultor convencional70, 

com uma forma de produção distinta que tem como características a integração da mão-de-obra de 

indivíduos que compõe uma família e as unidades de produção que se organizam com base em 

relações familiares. Para uma conceituação geral, Lamarche (1993, p. 15) explicita que “a 

exploração familiar, tal como a concebeu, corresponde a uma unidade de produção agrícola, onde 

propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família”. Ou seja, caracteriza-se como uma 

forma de produção diferenciada, uma agricultura que se baseia basicamente na autonomia de 

produzir e reproduzir os recursos dentro da sua unidade agrícola. 

Nas palavras de Ploeg (2008), o agricultor familiar pode ser entendido como a classe social 

agrícola que permanece vinculada ao modo natural de fazer agricultura, fundamentado na 

organização familiar e na produção diversificada, preocupado com o uso sustentável dos recursos 

naturais, focado no processo de trabalho, na autogestão e na luta por liberdade e autonomia relativa. 

O que faz com que as unidades produtivas se transformem em um ou outro modo ou direção 

é o conjunto de estratégias, ações e reações que os membros que a integram forem capazes de 

articular e colocar em prática. Essas estratégias relacionam-se às mudanças no processo de 

trabalho, investimento de capital, ciclo produtivo, reprodução do grupo familiar, e mesmo ao 

universo de relações sociais prioritárias, criando alternativas que se refletem em aumento ou 

diminuição do grau de dependência aos mercados [...] (SCHNEIDER, 2008a, p.1010). 

Apesar do caráter familiar, da adoção de práticas baseadas no conhecimento tácito, essa 

categoria social torna-se capaz de fortalecer as possibilidades de potencializar sua produção e 

                                                             
70 Segundo Gliessman (2009) o modelo tradicional de agricultura, ou agricultura convencional, é aquele que 
produz individualmente e que utiliza as seguintes práticas como: cultivo intensivo do solo, monocultura, 
aplicação de fertilizantes sintéticos, irrigação, controle químico de pragas e de ervas adventícias e 
manipulação de genomas de plantas. 
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comercialização de seus produtos, considerando as oportunidades decorrentes das vantagens de 

uma organização familiar. Como afirma Abramovay (1992, p.23) “a própria racionalidade da 

organização familiar não depende.... da família em si mesma, mas, ao contrário, da capacidade que 

esta tem de se adaptar e montar um comportamento adequado ao meio social, econômico em que 

se desenvolve.” 

Ao longo dos anos, a realidade brasileira tem se destacado com intensas discussões sobre 

estratégias de desenvolvimento que visam reduzir as desigualdades e gerar condições dignas ao 

homem do campo, essas discussões foram estabelecidas ao longo dos últimos 50 anos. 

Desde então, o tema do “desenvolvimento” foi introduzido nas discussões e estudos passou 

a contribuir mais intensamente com o debate, o que acabou afastando os pesquisadores e 

estudiosos sobre a questão, por considerarem excessivamente político e normativo. (SCHNEIDER, 

2010c). Entretanto, a partir do ano de 1990, ocorreu uma mudança de enfoque e de entendimento, 

ressurge o debate sobre o desenvolvimento que passou a ganhar espaço no Brasil. 

A retomada das discussões esteve fortemente ligada pelas transformações sociais, políticas 

e econômicas que se operaram no âmbito do Estado e como não menos importante estão os atores 

da sociedade civil. Assim veio a lume, o desdobramento de políticas governamentais direcionadas 

para a reforma agrária, crédito para agricultura familiar, o estímulo a ações afirmativas para 

mulheres, dentre outras ações (SCHNEIDER, 2010c). 

Nesse sentido, a agricultura de base familiar aproveita da melhor maneira os recursos 

disponíveis, e assim é considerada extremamente eficiente. Porém na maioria das vezes são 

recursos escassos impossibilita o desenvolvimento da produção. 

 

2.2 Agroindústria familiar: estratégia produtiva de agregação de valor 

 

A agroindústria de base familiar passar a existir como a forma mais conveniente de ocupação 

social do espaço agrário, pois contribui para equidade e a inclusão social. Por consequência a 

agregação de valor é uma necessidade manifestada pelos agricultores, através de suas iniciativas 

(MALUF, 2004). 

Com a finalidade de definir essas experiências, Gazolla; Pelegrini (2011, p.364) afirmam que 

“são as agroindústrias familiares que se desenvolvem através da produção e do processamento de 

alimentos e produtos agropecuários, gerando processos de aumento dos valores agregados a 

estes, através da transformação dessas matérias-primas em produtos mais elaborados”. Outra 

definição: 

A agroindústria impulsiona a diversidade produtiva, destacando as potencialidades de 

geração de renda e de emprego na comunidade/região em que elas estão inseridas. Apresenta-se 

como uma estratégia de permanência das famílias no meio rural. “Do ponto de vista do 

desenvolvimento rural, essas iniciativas são importantes para que os agricultores consigam 

construir novas estratégias de manutenção social e econômica, de forma alternativa ao padrão de 

desenvolvimento moderno existente no campo nas últimas décadas” (GAZOLLA; PELEGRINI, 

2011, p.363).  

Outro fator significativo das agroindústrias familiares rurais é o nível de autonomia que 

possuem com a utilização da matéria-prima, que na maioria das vezes tem origem em seus quintais. 

Como afirma Gazolla (2009b, p.166), “a produção da própria matéria-prima por parte das unidades 
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é um fator que leva à autonomia das mesmas frente ao mercado (compra desta) e, além disso, uma 

estratégia de diminuição dos custos de produção”. 

A autonomia possibilita ambientes livres para fazer agricultura, é a maneira eficaz pela qual 

os agricultores familiares podem produzir e gerar riqueza no meio em que vivem. Outro fator 

estratégico está na disponibilidade de força de trabalho (família), pois quanto maior for o valor 

agregado disponível na unidade de produção, maior será o valor disponível para os atores (PLOEG, 

2008). 

A disponibilidade de força de trabalho ocorre através da interação das famílias, parentes e 

vizinhos como afirma Maluf (2004, p. 306) “a existência de relações horizontais de cooperação, 

reciprocidade e ação coletiva, nesse caso, construídas com base em estratégias autônomas dos 

pequenos agricultores”. 

Quando os agricultores familiares estão inseridos no interior das organizações coletivas, 

sejam elas grupos, associações e cooperativas, tornam-se fortalecidos para o processo de 

produção, beneficiamento, agregação de valor e acesso aos mercados. Em especial as 

cooperativas autogeridas que atuam no fortalecimento da base social, que visam bens ou serviços 

a serem vendidos em mercados, ampliam aos seus membros os princípios que garantem a 

democracia e igualdade (SINGER, 2002). 

Nas agroindústrias familiares estão as estratégias fundadas na agregação de valor aos 

produtos agrícolas pelos próprios agricultores familiares, assentam-se na construção de uma 

identidade territorial de onde deriva boa parte do próprio valor que se quer atribuir aos bens. Os 

principais exemplos são os produtos com denominação de origem e os artesanais típicos de uma 

cultura regional (MALUF, 2004). 

Esses produtos típicos de uma região são produzidos de maneira artesanal nas 

denominadas “agroindústrias caseiras” possibilitando o constante aprimoramento das técnicas 

produtivas ou as adaptações em que constroem as soluções com base em fatores e recursos, 

principalmente os limitantes. A realização de observações e experimentos permite o 

aperfeiçoamento no processo produtivo, essas adaptações são produzidas através do 

conhecimento tácito, que é transferência do conhecimento baseado na experiência de vida. As 

agroindústrias de base familiar estimulam a geração de novidades, através desse conhecimento 

Por meio do conhecimento que os agricultores são capazes de construir as novidades, que são as 

“maneiras novas, diferentes e melhores de executarem as suas atividades produtivas, as práticas, 

aloca os seus recursos e os processos de trabalho na agricultura” (GAZOLLA; PELEGRINI; 

CADONÁ, 2010, p. 2). 

Ao se considerar a unidade familiar rural no seu conjunto, incluindo as várias atividades 

produtivas e os correspondentes vínculos com os mercados, nota-se que a diversificação que a 

caracteriza se vale da complementaridade existente entre suas atividades. (MALUF, 2004). 

Nos dias atuais, o meio acadêmico do Sul do país tem aflorado estudos e debates sobre 

agroindústria familiar. Porém, a realidade do Nordeste é bastante diferente, pois essa discussão 

ainda está sendo construída, com agroindústrias de base familiar ainda bastante frágil, uma vez que 

as unidades de produção ainda são artesanais e na maioria sem infraestrutura adequada. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Localização da área de estudo 

 

O Território Sertão do Apodi está localizado no estado do Rio Grande do Norte, no semiárido 

nordestino. Caracteriza-se, de acordo com a SDT (2003), por ser um território tipicamente rural, em 

razão da população total dos municípios ser inferior ou igual a 50 mil habitantes. Para situar o 

ambiente do estudo, de acordo com o PTDRS (2010), o Território Sertão do Apodi abrange uma 

área de 8.280,20 km², sendo composto por 17 municípios: Apodi, Campo Grande, Itaú, Janduís, 

Rodolfo Fernandes, Umarizal, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Messias 

Targino, Olho-d’água do Borges, Paraú, Patu, Rafael Godeiro, Severiano Melo, Triunfo Potiguar e 

Upanema. 

          

5.2 Classificação da pesquisa e coleta de dados 

 

A pesquisa que resultou nos dados obtidos aqui foi oriunda das ações do projeto: 

DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA E ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA: inovação e gestão para o 

desenvolvimento dos territórios rurais Açu- Mossoró e Sertão do Apodi (RN). O universo da pesquisa 

consistiu na identificação dos grupos e unidades familiares que produzem e comercializam polpa 

de fruta. 

No período de pesquisa foram aplicados 31 questionários em 6 municípios: Apodi, Caraúbas, 

Upanema, Messias Targino e Olho D’ Água dos Borges, contabilizando 16 comunidades rurais:  P.A 

Aurora da Serra, P.A Laje do Meio, P.A Moaci Lucena, P.A Nova Descoberta, P.A Paraíso, P.A. 

Laje do Meio, P.A. Milagre, Sítio Carpina, Sítio Córrego, Sítio Juazeiro II, Abderramant, Morada 

Nova II, Sítio Pedro II, Boágua, Canta Galo e Sítio do Brejo. Visando identificar quais os produtores 

e como está ocorrendo o processo de construção das agroindústrias artesanais, no período de junho 

de 2013, onde foi realizado visitas para a realização da pesquisa nas comunidades rurais. 

Em cada comunidade foram realizadas visitas e o georreferenciamento dos grupos de 

famílias para a realização da pesquisa, que resultou na identificação da produção familiar de polpa 

de fruta no território Sertão do Apodi/RN, mediante mapeamento e sistematização das unidades de 

beneficiamento (casas de polpa e unidades familiares) que processam e comercializam polpa de 

fruta. 

 

4. AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DE POLPA DE FRUTA EM CONSTRUÇÃO NO TERRITÓRIO 

SERTÃO DO APODI/RN  

 

O novo contexto no qual se situa a economia brasileira de base familiar começa a redefinir 

sua estrutura econômica. Em tal contexto está à agroindústria familiar que é um segmento 

importante na economia local, por ser uma estratégia de enfrentamento da competitividade nos 

mercados relacionados ao processamento de matérias-primas de origem agrícola. 

Assim, o processamento de polpa de fruta é uma atividade importante na medida em que 

agrega valor econômico à fruta, evitando desperdícios e minimizando perdas que podem ocorrer 

durante a comercialização do produto in natura, além de possibilitar ao produtor uma alternativa na 

utilização das frutas que na maioria das vezes são produzidas nos seus quintais. 
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No território em análise, a maior parte dessas unidades surgiram como destacado no gráfico 

1, a partir de incentivos de entidades ou instituições, como sindicatos rurais, EMATER, SEBRAE, 

ONGs, entre outras. Com a finalidade de aumentar a vida útil das frutas, além de agregar valor à 

produção da agricultura familiar da região, as organizações dos agricultores no município através 

dos grupos, associações e cooperativas, mediante parcerias com ONGs e Projeto Dom Helder 

Câmara (PDHC) realizaram capacitações em processamento de polpa de fruta nas comunidades 

rurais, essa ação ocasionou modificações na produção em unidades familiares, pequenos e 

improvisados espaços para o processamento. 

 

Gráfico 01: Origem do surgimento das unidades de beneficiamento do território Sertão do Apodi 

 
                                             Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

No território há 7 casas de polpa e 24 unidades familiares que trabalham com a produção de 

polpa de frutas, tendo uma maior concentração como já apresentado, no município de Apodi. Como 

destacado no gráfico 2 a seguir, no tocante as formas de organizações, essas unidades de 

beneficiamento estão distribuídas entre grupos e associações, nas casas de polpa há uma maior 

proporção de grupos e nas unidades familiar há uma maior representação de associações. A grande 

maioria de unidades familiares mostra que o processo ainda é frágil, pois a transformação da fruta 

em polpa é realizada na casa dos produtores, sem nenhuma infraestrutura mínima para o 

processamento. 
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Gráfico 02:  Setor da cadeia produtiva e sua forma de organização 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

 

Ainda com relação as organizações, foi identificado que na maioria das comunidades 

existem vários grupos com poucas pessoas, de tal maneira que torna a solidificação desses grupos 

um processo lento. Algumas dessas organizações iniciou com grupo de mulheres processando as 

frutas em seus quintais e vendendo para as reuniões dos movimentos sociais, como as do sindicato 

dos trabalhadores rurais, colegiado territorial entre outros. A produção era apenas por encomenda, 

mas com o passar do tempo os grupos produtivos foram se estruturando com liquidificadores 

industriais, seladoras entre outros equipamentos, e a produção começou a crescer, expandindo a 

comercialização não apenas para as reuniões, mas para lanchonetes, restaurantes, a feira da 

agricultura familiar e posterior para o mercado institucional através do Programa de Aquisição de 

Alimentos/PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 

Quando questionado a respeito das dificuldades enfrentadas pelas unidades de 

beneficiamento, onde 73% dos entrevistados destacaram a legalização da unidade como a principal, 

seguido de Capital de giro e regularidade do produtor, com 13% e 10% respectivamente, os dados 

mostram que nesse território a produção de matéria prima não é o principal problema, o que reforça 

o potencial produtivo do mesmo. (Gráfico 3) 
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Gráfico 03: Principais dificuldades enfrentadas pelas unidades de beneficiamento de polpa de 

frutas no território Sertão do Apodi 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

 

Corroborando com o gráfico anterior, o (gráfico 3) traz a real situação dessas organizações 

quanto a legalização, bem como os motivos, 94% das unidades não são legalizadas e o principal 

motivo é a falta de estrutura adequada 68%, seguido da falta de apoio do governo com 10%, falta 

de capital para investimento 7% e falta de estrutura para o SIF 6% e ainda 3% não sabe porque não 

está legalizada. Entretanto, todos esses fatores culminam na questão financeira e na burocratização 

do processo.  

 

Gráfico 04: Situação da legalização das unidades de polpa de fruta no território Sertão do Apodi 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

 

Diante do processo de construção, no horizonte de 9 anos, 71% das organizações realizaram 

investimentos na unidade de produção e 23% não realizaram, ver gráfico 5. Mesmo que a maioria 
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tenha realizado algum tipo de investimento, esse ainda não foi suficiente para estruturar as unidades 

do território e torna-las legalizadas.  

 

Gráfico 05: Proporção de unidades de produção de polpa que realizaram algum investimento nas 

unidades 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

 

O que se observou foram que as estruturas funcionam com o mínimo necessário para sua 

produção, a tabela 1 traz um mapeamento de alguns equipamentos considerados minimamente 

essenciais para o funcionamento das unidades de produção. O que pode perceber é que algumas 

unidades do território não são estruturadas, chegando a faltar equipamentos básicos como balança 

e freezer, em no território.  

 

Tabela 01: Equipamentos existentes nas unidades de produção de polpa de fruta no território 

Sertão do Apodi, proporção 

EQUIPAMENTOS Não Sim 

Balança 51,6 48,4 

Tanque de aço inox 90,3 9,7 

Mesa para aspersão 96,8 3,2 

Liquidificador industrial 35,5 64,5 

Despolpadora inox 80,6 19,4 

Câmara para congelamento 96,8 3,2 

Seladora 45,2 54,8 

Freezer 16,1 83,9 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

Percebe-se que ainda está acontecendo o processo de construção das agroindústrias neste 

município. A falta de infraestrutura, equipamentos adequados, torna o processo produtivo precário. 

Entretanto, mesmo com todas as dificuldades, as unidades têm uma capacidade total de 

armazenamento de 168966 quilos de polpa, tendo sido produzido no ano da pesquisa, um total de 

110829 quilos de polpa, ou seja, 65,6% da produção suportada. 
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O território apresenta potencialidades e limitações que moldam o funcionamento da 

construção de uma agroindústria familiar, e foram identificadas as principais como a diversidade de 

frutas e a formação de organizações coletivas que possibilitam o processamento e escoamento da 

produção pelas cooperativas, porém essas organizações encontram-se ainda frágeis na 

infraestrutura inadequada e por consequência a legalização da unidade de beneficiamento. 

É notório que o processamento da polpa de fruta possui uma importância muito grande, do 

ponto de vista produtivo, de mercado, da permanência do homem no campo, na geração de renda. 

Por outro lado, os produtores passam por problemas de vários tipos, como no caso da falta de 

infraestrutura, legislação, tecnologia apropriada, dentre outros. A agroindústria familiar tem se 

configurado como uma estratégia de reprodução social e de desenvolvimento rural importante da 

agricultura familiar, pois diversifica a atividade produtiva nas propriedades rurais, dentre outros 

papéis que esta cumpre, mas que essa ainda não é a realidade no território estudado. Este ainda é 

um processo em construção. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se ressaltar que o presente trabalho foi um esforço na busca de compreender o 

processo de construção das agroindústrias familiares da polpa de fruta no território Sertão do Apodi. 

Tendo em vista as suas fragilidades, especialmente as identificadas durante o desenvolvimento 

deste trabalho. Essas percepções motivaram a análise na perspectiva de conhecer a realidade 

desses grupos de agricultores familiares produtores de polpa de fruta no território Sertão do Apodi. 

A qual se apresenta como um ambiente adequado para este estudo devido a expressiva quantidade 

de atores sociais produtores. 

Constatou-se, portanto, que tanto a temática desenvolvida como a metodologia aplicada 

foram adequadas para interpretar e explicar a experiência do território Sertão do Apodi. No entanto, 

estas têm sido pouco exploradas, especialmente para uma realidade da agricultura familiar de uma 

região como a Nordeste brasileiro. Assim é fundamental reconhecer a necessidade de estudos 

voltados para essa temática principalmente no estado do Rio Grande do Norte.  A partir da 

experiência deste estudo foi possível identificar que apesar das limitações enfrentadas para o 

processamento da polpa de fruta, o montante produzido pelos agricultores familiares do território 

Sertão do Apodi mostra a capacidade de produção que esses agricultores possuem. É preciso 

alternativas que possibilitem a continuidade desta produção com a construção efetiva de 

agroindústria familiar neste cenário. 

Apesar dos desafios enfrentados é necessário fortalecer a produção e comercialização dos 

produtos advindos da agricultura familiar através da legalidade da produção, para que assim 

possibilite o acesso aos mercados, dentre eles o institucional e local; aumente a demanda pelos 

produtos, e consequentemente a geração de lucro para investimentos posteriores na produção. 

Ademais, é pertinente ressaltar que boa parte dos agricultores familiares estudado tem na produção 

da polpa de frutas um ponto estratégico para geração de renda familiar. 

Portanto, é imprescindível a continuidade das políticas públicas voltadas para a agricultura 

familiar, como também fomentar estudos e ações no sentido de promover melhorias na vida das 

famílias do campo, identificando as formas mais adequadas de contribuir para o fortalecimento da 

agricultura familiar. 
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Resumo: A estiagem e a degradação ambiental, somada as condições socioeconômicas da população 

afetam a produção agropecuária e tem criado uma situação de vulnerabilidade para as populações do 

seminário brasileiro. Nesse cenário, a Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária- Embrapa, por meio de 

oito unidades de pesquisa, localizadas na região nordeste, tem envidado esforços em buscar soluções 

tecnológicas para minimizar os impactos causados pela seca no semiárido. Este estudo descreve as 

tecnologias agropecuária disponibilizadas por esta instituição para o semiárido. Para isso, foi desenvolvida 

uma pesquisa exploratória e de análise de conteúdo das publicações e dados obtidos junto ás unidades da 

Embrapa. Os resultados demonstram que, em relação à agricultura, houve um grande esforço nas últimas 

décadas para o desenvolvimento de cultivares adaptadas à região. Já em relação à agropecuária os esforços 

foram direcionados para os sistemas de produção, cujos resultados foram disponibilizados por meio de cursos 

para os usuários. Na década de 2000-2010 foram disponibilizadas 57 novas soluções tecnológicas, tendo um 

grande acréscimo em relação aos demais períodos pesquisados.  Apesar do esforço da instituição em 

disponibilizar soluções tecnológicas, é necessário considerar que o problema de escassez de água, bem 

como a condição socioeconômica da maior parte da população do semiárido, é complexo e não existe uma 

solução a curto prazo. A solução para o problema, depende não somente da disponibilização de soluções 

tecnológicas, mas uma integração entre a pesquisa e a implementação de políticas públicas que viabilizem a 

adoção dessas soluções, e permitam o desenvolvimento sustentável da região.  

Palavras chave: Embrapa; soluções tecnológicas; semiárido. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
A seca é um dos principais limitantes que afetam a segurança alimentar e a sobrevivência 

das pessoas, plantas e animais. No Brasil, a região mais afetada pelas constantes secas   é o 

Semiárido. O Semiárido brasileiro ocupa uma área de 969.589 km e inclui os Estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte, a maior parte da Paraíba e Pernambuco, Sudeste do Piauí, Oeste de Alagoas e 

Sergipe, região central da Bahia e uma faixa que se estende em Minas Gerais, seguindo o Rio São 

Francisco, juntamente com um enclave no vale seco da região média do rio Jequitinhonha (BRASIL, 

2005). 

Cenários futuros indicam aumento da temperatura e redução na precipitação, principalmente 

nessa região (Santos et al., 2015), o que resultará na ampliação de períodos de secas. 

Segundo a Embrapa (2016) relatório divulgado pela Agência Nacional de Águas aponta para 

redução na vazão de bacias hidrográficas no Norte e no Nordeste, com sérios impactos sobre o 

abastecimento humano e industrial, irrigação, produção de energia, serviços ecossistêmicos. De 

acordo com o relatório o atual sistema de gerenciamento da água, a região não está preparada para 

enfrentar essas mudanças. Além disso, até 2025 mais de 70% das cidades com população acima 
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de 5.000 habitantes do semiárido enfrentarão crise no abastecimento de água para consumo 

humano. 

As regiões áridas e semiáridas serão, provavelmente, aquelas que mais sofrerão os 

impactos das mudanças climáticas, com forte redução nas precipitações e aumento da evaporação, 

impactando na disponibilidade de água, na produção de alimentos, na segurança alimentar, nos 

ecossistemas e até mesmo às infraestruturas elétricas (IPCC, 2007).  Segundo o World Bank (2015) 

está previsto para o Brasil um crescimento na severidade da seca com prolongamento dos períodos 

de estiagem e redução nas áreas agricultáveis.  A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-

Embrapa, desenvolve pesquisas para buscar soluções viáveis para o problema da seca por meio 

de 8 unidades descentralizadas de pesquisa. Assim, este artigo teve como objetivo pesquisar as 

principais tecnologias desenvolvidas pela instituição para a região do semiárido. O artigo está divido 

em 6 capítulos, incluindo a introdução. O capítulo dois traz uma breve caracterização do semiárido, 

o terceiro capítulo aborda a questão da sustentabilidade, seguido de um resumo sobre as políticas 

implementadas para região. A contribuição tecnológica da Embrapa está abordada no capítulo 

cinco, finalizando com a conclusão desse estudo. 

 
1 CARACTERIZAÇÃO DO SEMIÁRIDO 
 

O Semiárido brasileiro ocupa uma área de 969.589 km, e inclui os Estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte, a maior parte da Paraíba e Pernambuco, Sudeste do Piauí, Oeste de Alagoas e 

Sergipe, região central da Bahia e uma faixa que se estende em Minas Gerais, seguindo o Rio São 

Francisco (BRASIL, 2005). 

O semiárido é caracterizado pelo bioma da caatinga, que constitui o sertão. Apresenta clima 

seco e quente, com chuvas escassas e mal distribuídas no tempo. O clima   também sofre a 

influência do fenômeno El Niño, que interfere no bloqueio das frentes frias vindas do sul do país, 

impedindo a instabilidade condicional na região (SUASSANA, 2002). 

Os rios dessa região são, na maioria, intermitentes e condicionados ao período chuvoso, 

quando realmente se tornam rios superficiais, ao passo que no período seco estão submersos nas 

aluviões dos vales, ou baixadas, compondo o lençol freático já com pouca reserva de água. Araújo 

(2011), definiu como as principais do semiárido: a) temperaturas altas, acima dos 20º C de médias 

anuais; b) precipitações escassas, entre 280 a 800 mm; e c) déficit hídrico.  Em termos geológicos, 

o Nordeste é constituído por dois tipos estruturais: o embasamento cristalino, representado por 70% 

da região semiárida, e as bacias sedimentares. 

No embasamento cristalino, os solos geralmente são rasos, com baixa capacidade de 

infiltração, alto escorrimento superficial e reduzida drenagem natural. Os aquíferos dessa área 

caracterizam-se pela forma descontínua de armazenamento. A água é armazenada em 

fendas/fraturas na rocha e são, em sua maioria, de qualidade inferior, normalmente servindo apenas 

para o consumo animal; às vezes, atendem ao consumo humano e raramente prestam-se para 

irrigação (SUASSUNA, 2002).  Nas bacias sedimentares, os solos geralmente são profundos, com 

boa capacidade de infiltração, baixo escorrimento superficial e boa drenagem natural, com bom 

suprimento de água no lençol freático. Essas bacias estão localizadas de forma esparsa no 

Nordeste, com seus volumes distribuídos de forma desigual. Estima-se -se que 70% do volume da 

água do subsolo nordestino estejam localizados nas bacias do Piauí/Maranhão (SUASSSUANA, 

2002). 
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2 A ECONOMIA AGRÍCOLA NO SEMIÁRIDO 
 

A economia agrícola do semiárido está concentrada em dois eixos principais: a agricultura 

irrigada e a produção agropecuária em áreas dependentes de chuva. 

Na agricultura, predomina a cultura de espécies resistentes à estiagem, como o algodão e a 

carnaúba nas áreas mais secas, e a produção de grãos (milho e feijão) e mandioca nas áreas mais 

úmidas. A cana-de-açúcar é bastante cultivada nos brejos de altitude, como em Triunfo, 

Pernambuco (SUASUNA, 2002). 

Segundo Suassuna (2002), no agreste, como faixa de transição entre a Zona da Mata e o 

sertão, se desenvolvem atividades agropastoris caracterizadas por sistemas de produção 

gado/policultura, sendo responsável por boa parte do abastecimento do Nordeste. Nela são 

produzidas hortaliças, frutas, ovos, leite e seus derivados, além de gado de corte e aves. Ela 

fornece, também, fibras de algodão, sisal e óleo vegetal como matéria-prima para a indústria. De 

acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2015), os municípios do 

Semiárido respondem por uma grande parcela da produção de milho, mandioca e feijão do 

Nordeste. Em 2011, o semiárido produziu 47% do milho, 42% da mandioca e 76% do feijão obtido 

no Nordeste. 

Em relação a agricultura, há basicamente dois tipos:  irrigada e não irrigada. Pesquisa 

realizada por com Alves e Souza (2015) destaca que a não irrigada é muito pobre e estagnada; a 

irrigada é dinâmica, exporta por ano mais de US$ 500 milhões, com intensa participação no 

abastecimento nacional de frutas, sucos e hortaliças. 

A agricultura irrigada é uma atividade consolidada no Semiárido brasileiro, e cita como 

exemplo o Mercado do Produtor de Juazeiro-BA, que movimenta mais de R$ 800 milhões/ano, 

sendo um grande centro de comercialização para os pequenos e médios agricultores (QUEIRÓZ, 

2009). O polo de Petrolina-PE e Juazeiro-BA é o mais diversificado dos polos de irrigação do 

Semiárido e vem se dedicando à exploração de várias olerícolas e fruteiras, e apresenta uma 

produção vinícola expressiva, produzindo vinhos para o mercado interno e para exportação.  

Estima-se que a cultura irrigada no semiárido emprega cerca de 240 mil trabalhadores entre 

empregos diretos e indiretos, um contingente semelhante ao da soja (QUEIRÓZ, 2009). 

Suassuna (2002) destaca que apenas 5,5% das terras pertencem a fazendeiros com menos 

de 100 ha, enquanto as propriedades com mais de 100 ha detêm 30%, onde predomina a pastagem. 

Todavia, a pobreza é enorme tanto em áreas de mais de 100 hectares quanto nas áreas de até 100 

hectares.  Em ambas, a renda bruta é muito concentrada e a grande maioria das propriedades ficou 

à margem da modernização da agricultura. 

A região nordestina brasileira possui um rebanho caprino que se aproxima a 9,5 milhões de 

cabeças e a um rebanho ovino com cerca de 8,01 milhões de animais. Em razão disso, Leite e 

Vasconcelos (2000) citam a produção de pequenos ruminantes como uma das mais importantes 

atividades econômica e social do semiárido nordestino. 

A pecuária tem constituído a atividade básica das populações rurais (Silva et al., 2010), onde 

a exploração da caprinovinocultura e seus produtos derivados, contribuem para a melhoria da dieta 

alimentar e para o aumento da renda dos produtores locais (SANTOS, 2009).  Todavia, a 

sazonalidade de produção das forrageiras é uma limitante para a produção animal no nordeste. Em 

razão disso, a pequena disponibilidade, baixa qualidade e manejo inadequado das forragens se 
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torna um dos principais fatores restritivos para os sistemas pecuários do semiárido. Para Santos 

(2009), para a estruturação dos sistemas produtivos é necessário um planejamento para produção 

e conservação de forragens, e uso de alimentos alternativos adaptados às condições locais, para 

evitar ou amenizar os efeitos negativos da falta de alimentos na época da seca. 

 

3 A SUSTENTABILIDADE NO SEMIÁRIDO 
 

O desconhecimento da complexidade do semiárido conduziu a práticas agropecuárias 

inadequadas (queimadas, desmatamentos nas margens dos mananciais, implantação de culturas 

adversas), provocando ou agravando desequilíbrios ambientais (SILVA, 2006). As maiores áreas 

em processo de desertificação estão localizadas nessa região. A principal causa desse processo 

são os cultivos, principalmente, do algodão e pelo extrativismo, aliados às secas cíclicas 

prolongadas (SANTOS, 2007). 

Um zoneamento realizado pela Embrapa em 1993 revelou que 16% do solo do semiárido 

tem um bom potencial agrícola, 44% com potencial limitado e 36% com fortes restrições agrícolas. 

Nessa mesma época, Queiroz et al. (1993) identificaram quatro causas do desaparecimento da 

vegetação nativa na região no período mais recente: 1) formação de pastagens; 2) implantação de 

projetos de irrigação; 3) produção de energia para atividades diversas, e 4) queimadas naturais ou 

induzidas pelo homem. Esses fatores têm contribuído para diminuir o aproveitamento de algumas 

espécies frutíferas, forrageiras e madeireiras, e para o desaparecimento de algumas e a quase 

extinção de outras (SANTOS, 2007). 

De acordo com Suassuna (2002), a flora e fauna já experimentaram os mais graves níveis 

de degradação. A vegetação nativa está hoje restrita a pequenas áreas, uma vez que foi largamente 

substituída pelo sistema agropastoril. Com a perda da matéria orgânica instalou-se um acentuado 

processo de erosão. A erosão hídrica é a forma mais séria de degradação do solo, pois reduz a sua 

capacidade produtiva e causa prejuízos financeiros e ambientais em razão da perda de nutrientes 

a ela associada (BERTOL et al.,2007). Na opinião de Brasileiro (2009), os processos erosivos são 

preocupantes, pois o solo está cada vez mais vulnerável devido à ação antrópica intensificadora e 

à própria fragilidade do solo. Segundo o autor, o uso da irrigação no semiárido, iniciada em 1968 e 

intensificada em 1985, causou grande pressão sobre os recursos naturais, cujos efeitos atingem, 

de modo particular, o solo e a água (SUASSUNA, 2002). A salinização e a contaminação são 

visivelmente marcantes em função do tipo de solo (rasos e de difícil drenagem). 

Apesar dos avanços econômicos e sociais das últimas décadas, o Semiárido ainda é 

caracterizado por um baixo dinamismo econômico, com indicadores sociais abaixo das médias 

nacional e regional e pela degradação ambiental dos seus ecossistemas (SANTOS, 2009). Segundo 

Carvalho (2010), a região apresenta um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano do país, 

associado à ausência de infraestrutura social, como o acesso a água e a saneamento básico. 

Portanto, as estratégias de sustentabilidade do semiárido deve envolver iniciativas de atendimento 

as populações mais pobres, para melhoria de sua condição de vida (SANTOS, 2009). 

O IV Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2007) para 

o Semiárido brasileiro, prevê um aquecimento de até 4ºC na segunda metade do século XXI, 

podendo reduzir entre 15-20% as vazões do rio São Francisco e 10-30% na vazão de rios em áreas 

áridas e semiáridas. Marengo et al. (2008) confirmam que o Semiárido será uma das regiões 

brasileiras mais afetadas pelas mudanças climáticas globais. De acordo os autores, há indícios de 
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que haverá menos chuvas e uma intensificação das secas. Nessa mesma perspectiva, a Agência 

Nacional de Águas (BRASIL, 2006) aponta que até o ano de 2025, mais de 70% das cidades com 

população acima de 5.000 habitantes do Semiárido enfrentarão crise no abastecimento de água 

para consumo humano. 

Segundo Ventura et al (2013), baseados nos estudos do IPCC (2007), as mudanças 

climáticas trarão vários impactos negativos para semiárido, entre eles estão: a alteração na 

vegetação da Caatinga; a diminuição da água de lagos, açudes e reservatórios; chuvas torrenciais 

e concentradas em curto espaço de tempo; maior frequência de dias secos consecutivos e ondas 

de calor; a inviabilidade da produção agrícola de subsistência de grandes áreas e o aumento da 

migração. Cenários mais pessimistas preveem um processo de aridização e desertificação, fazendo 

com que a região se torne futuramente, um semideserto ou deserto. 

Dessa forma, há necessidade uma maior atenção para a problemática ambiental, 

considerando os modelos, práticas e racionalidades culturais, ambientais e econômicas de cada 

lugar. Para Ventura et al (2014) a necessidade de pensar estratégias em âmbito nacional e local 

para um desenvolvimento sustentável frente aos impactos das mudanças climáticas, deve ser um 

exercício a ser seriamente realizado no Brasil. Faz-se necessário, que as políticas sobre mudanças 

de clima considere fortemente essa vulnerabilidade, buscando estratégias que permitam o 

desenvolvimento sustentável de suas regiões, mesmo diante de um cenário de mudanças 

climáticas.  

 
4 A CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA DA EMBRAPA  
 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada em 26 de abril de 1973 

e é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Busca cumprir sua 

missão de “Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da 

agricultura, em benefício da sociedade brasileira”, por meio de 47 unidades descentralizadas de 

pesquisa. Dessas, sete estão localizadas no nordeste brasileiro e desenvolvem tecnologias voltadas 

para a região do semiárido:  Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas (BA), 

Agroindústria Tropical em Fortaleza (CE), Meio Norte em Teresina (PI), Tabuleiros Costeiros em 

Aracaju (SE), semiárido em Petrolina (PE), Caprinos em Sobral (CE) e Algodão em Campina Grande 

(PB). 

A instalação dessas unidades no Nordeste assumiu um caráter revolucionário somente em 

termos tecnológicos (revolução agrícola), sem o assumir em termos de sociedade (revolução 

agrária), conforme Oliveira (2012) A exploração agropecuária regional enfrentava um período de 

estagnação com reflexos na economia regional e nacional.  Com as pesquisas e transferências de 

tecnologias desenvolvidas pela instituição foi possível construir uma base de conhecimento e de 

pesquisa capaz de fornecer soluções aos problemas do semiárido (OLIVEIRA, 2012). 

Segundo a Embrapa (2013), o grande desafio para o desenvolvimento da agricultura nessas 

áreas é a promoção de melhorias no sistema produtivo, com uso de tecnologias apropriadas que 

promovam o desenvolvimento regional, e a inclusão da agricultura familiar em um sistema de 

produção moderno com acesso a crédito, assistência técnica e insumos. Em se tratando de 

fenômenos como a seca, não há muitas opções ou ações imediatistas para combater seus efeitos 

sobre as atividades agropecuárias. Nesse contexto, as pesquisas desenvolvidas ou adaptadas pela 

Embrapa, ao longo de 40 anos, geraram diversas soluções tecnológicas voltadas para esses 
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sistemas agropecuários (quadros 1 a 8), visando contribuir para a consolidação de ações 

estruturantes de convivência com a seca voltada às atividades produtivas. 

 

Quadro 01: Cultivares desenvolvidas pela Embrapa para o semiárido brasileiro 
Nome Objetivo/descrição Ano Unidade 

Melancia 
Forrageira 

Casca resistente a impactos e deterioração, polpa 
branca, consistente, com baixo teor de sacarose. 
Alternativa para alimentar rebanhos na seca 

1985 Embrapa Semiárido 

Amendoim BR-
1 

Produz, em média, 1.700kg/ha de amendoim 
quando cultivado no período das águas. 

1993 Embrapa Algodão 

Mamona BRS 
Nordestina 

Cultivar de porte alto, com ciclo de 250 dias e cerca 
de 48% de teor de óleo nas sementes. 

1998 Embrapa Algodão 

Milho BR 5033 
Asa Branca 

Indicada para as regiões agreste e semiárida que 
apresenta alta produção de grãos.  

1998 Embrapa Milho e 
Sorgo 

Capim 
Andropogon 
Planaltina 

Adaptada a solos ácidos e de baixa fertilidade 
natural. Melhor qualidade e desempenho no 
período de chuvas, rápida brotação, tolerante a 
cigarrinhas.  

1999 Embrapa Cerrados 

Mamona BRS 
Paraguaçu 

Cultivar de porte médio com ciclo de 250 dias, e 
cerca de 48% de teor de óleo nas sementes. 

1999 Embrapa Algodão 

Algodão Branco 
- BRS Aroeira 

Cultivar para uso em sistemas de produção de 
baixo custo principalmente para a região 
semiárida. 

2001 Embrapa produtos e 
Mercados 

Mandioca BRS 
Kiriris 

Recomendada para áreas de tabuleiros costeiros 
e Semiárido com chuvas superiores a 500mm 
anuais. 

2001 Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 

Algodão 
colorido  BRS 
Verde  

Cultivar de fibra verde, alto padrão tecnológico, 
dispensa tingimento, ecologicamente correto e 
hipoalergênico. 

2002 Embrapa Algodão 

Feijão-Caupi 
BRS Rouxinol 

Recomendada para cultivo por agricultores 
familiares e empresariais, em regime de sequeiro 
e irrigado. 

2002 Embrapa Meio-Norte 

Algodão 
colorido  BRS 
200 Safira 

Cultivar de fibra marrom-escura, dispensa 
tingimento, ecologicamente correto e 
hipoalergênico. 

2004 Embrapa Algodão 

Algodão 
colorido  BRS 
Rubi  

Cultivar de fibra marrom-escura dispensa 
tingimento e hipoalergênico. 

2004 Embrapa Algodão 

Feijão-Caupi  
BRS Guariba 

Adaptada ao bioma Caatinga pertencente ao 
grupo comercial branco.  

2004 Embrapa Meio-Norte 

Feijão BRS 
Pontal 

Tolerância ao estresse hídrico e com maior teor de 
ferro e zinco, superiores à média das demais 
cultivares de feijão do tipo comercial Carioca.  

2005 Embrapa Arroz e 
Feijão 

Milho BRS 
Caatingueiro 

Adaptada para a região semiárida do Nordeste do 
Brasil.  

2005 Embrapa Milho e 
Sorgo 

Mandioca BRS 
Guaíra 

Recomendada para plantios sob condições 
semiáridas do Sudoeste da Bahia, solos arenosos 
ou ligeiramente argilosos.  

2006 Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 

Amendoim - 
BRS Havana 

Por ter baixo teor de óleo nas sementes, é indicada 
para o mercado de alimentos.  

2007 Embrapa Algodão 

Feijão  BRS 
Agreste 

Alto potencial produtivo e boas qualidades 
culinárias, resistente ao mosaico comum, teores 
de ferro e zinco superiores à média de cultivares 
de feijão  Carioca. 

2007 Embrapa Arroz e 
Feijão 
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Feijão-Caupi 
BRS Novaera 

Adaptada ao bioma Caatinga pertencente ao 
grupo comercial branco.  

2007 Embrapa Meio-Norte 

Feijão-Caupi 
BRS Pujante 

Tipo sempre-verde, recomendada para plantio de 
sequeiro, alta produtividade em área irrigada. 

2007 Embrapa Semiárido 

Gergelim BRS 
Seda 

Constitui-se em alternativas de geração de renda 
para agricultura familiar.  

2007 Embrapa Algodão 

Mamona BRS 
Energia 

Cultivar precoce, com ciclo médio de 120 dias e 
cerca de 48% de óleo nas sementes.  

2007 Embrapa Algodão 

Sorgo BRS 
Ponta Negra 

Variedade adaptada à região do Semiárido 
nordestino, tolerância à seca, à toxicidade e à 
acidez do solo. 

2007 Embrapa Milho e 
Sorgo 

Feijão-Caupi 
BRS Aracê 

Adaptada ao bioma Caatinga, alto teor de ferro e 
zinco no grão.  

2009 Embrapa Meio-Norte 

Feijão-Caupi  
BRS Pajeú 

Adaptada ao bioma Caatinga pertencente ao 
grupo comercial cores. 

2009 Embrapa Meio-Norte 

Feijão-Caupi 
BRS Potengi 

Adaptada ao bioma Caatinga pertencente ao 
grupo comercial branco. 

2009 Embrapa Meio-Norte 

Feijão-Caupi 
BRS 
Tumucumaque 

Adaptada ao bioma Caatinga pertencente ao 
grupo comercial branco. 

2009 Embrapa Meio-Norte 

Algodão 
colorido  BRS 
200 Marrom 

Fibra marrom-clara, tolerante a estresse hídrico. 
Dispensa tingimento, ecologicamente correto e 
hipoalergênico. 

2010 Embrapa Algodão 

Algodão 
colorido  BRS 
Topázio 

Fibra marrom-clara, alto padrão tecnológico, 
dispensa tingimento, ecologicamente correto e 
hipoalergênico. 

2010 Embrapa Algodão 

Arroz BRS 
Tropical 

Adaptada a regiões tropicais, boa produtividade e 
qualidade de grãos e tolerância às doenças. 

2010 Embrapa Arroz e 
Feijão 

Milho BRS 
Gorutuba 

Ciclo superprecoce, cultivo nas regiões onde o 
período chuvoso seja curto e para região do 
Agreste nordestino. 

2010 Embrapa Milho e 
Sorgo 

Laranja Bahia 
CNPMF 101 

Produz frutos graúdos, doces, fáceis de descascar 
e sem sementes, porte alto e produtividade média. 

2010 Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 

Uva BRS Isis Cultivar brasileira de uva sem sementes, cor 
vermelha, sabor agradável, para consumo in 
natura, para o Vale do Submédio São Francisco. 

2013 Embrapa uva e vinho 

Mandioca BRS 
Verdinha 

Indicada para plantios na Chapada do Araripe, nos 
tabuleiros costeiros de Sergipe, Bahia e litoral do 
Ceará.  

2015 Embrapa Mandioca e 
Fruticultura 

Maracujá 
Sertão Forte 
(BRS SF) 

Maior tolerância ao estresse hídrico e longo ciclo 
produtivo. Potencial agroindustrial e ornamental. 
Alternativa para agricultores familiares da 
Caatinga e do Cerrado. 

2016 Embrapa Semiárido 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2013 
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Quadro 02: Tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para o manejo e sanidade de animais 

no semiárido brasileiro 

Tecnologia Objetivo/descrição Disponibili
zação 

Ano Unidade 

Programa de 
Controle da 
Linfadenite Caseosa 

Reduzir o aparecimento da doença nos 
rebanhos. 

Curso 1997  
 
 
 
 
 
 
 
Embrapa 
Caprinos 
e Ovinos 

Terminação de 
cordeiros em 
confinamento 

Permite a produção de animais prontos para 
o abate em época de maior carência alimentar 
em meio às pastagens.  

Curso 1998 

Teste de Progênie de 
Caprinos Leiteiros 

Avaliação do valor genético dos reprodutores 
pelo desempenho de suas filhas (progênies). 

Curso 2002 

Programa de 
Controle da Artrite 
Encefalite Caprina  

Reduzir o aparecimento da doença nos 
rebanhos. 

Curso 2006 

Controle Integrado 
de Verminose de 
Caprinos e Ovinos 

Práticas de manejo sanitário e ambiental na 
propriedade e uso de ferramentas de 
diagnóstico laboratorial e de campo. 

Curso 2009 

Descarte orientado 
de caprinos e ovinos 

Contribuir para adaptabilidade produtiva e 
ambiental da produção de caprinos e ovinos 
às condições do Semiárido brasileiro. 

Curso 2011 

Programa de 
Controle da Mastite 
Caprina e Ovina 

Reduzir o aparecimento da doença nos 
rebanhos 

Curso 2011 

Teste de 
Desempenho de 
Reprodutores 

Subsidiar produtores para comparar os 
méritos genéticos de seus animais. 

Curso 2012 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2013 

 

Quadro 03: Tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para o sistema de produção no 

semiárido brasileiro 

Tecnologia Objetivo/descrição Disponibi
lização 

Ano Unidade 

Sistema de 
produção de 
ovinos para 
corte 

 Abordagem do sistema de produção de ovinos 
de corte para técnicos com ênfase na gestão da 
propriedade rural. 

Curso 2002  
 
Embrapa 
Caprinos e 
Ovinos Mistura múltipla 

para caprinos e 
ovinos 

Melhorar a digestão da pastagem seca, evitando 
a perda de peso dos animais e mantendo a 
produção.  

Curso 2004 

Sistema Glória 
de Leite 

Desenvolvido para as bacias leiteiras das zonas 
do agreste de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 
Baixo uso de insumos e produção de leite com 
qualidade superior. 

Curso 2006 Embrapa 
Semiário 

Formação e 
utilização de 
capineiras 

A forragem produzida pode ser utilizada para 
corte e produção de silagem durante a época 
chuvosa.  

Curso 2007 Embrapa 
Caprinos e 
Ovinos 
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Enfoque 
Tecnológico de 
Convivência 
com o 
Semiárido 

Curso de capacitação e/ou atualização 
profissional para técnicos de ATER e Agendes de 
Desenvolvimento Rural, em tecnologias de 
convivência e desenvolvimento do Semiárido 

Curso 2008 Embrapa 
Semiárido 

Formação e 
utili-zação de 
banco de 
proteína 

Estudo de forrageiras promissoras para a região 
semiárida, para uso como bancos de proteína e 
produção de feno.  

Curso 2008  
 
 
 
 
 
 
Embrapa 
Caprinos e 
Ovinos 

Orçamento 
forra-geiro com 
enfo-que 
participativo 

Processo de construção de técnicas que possam 
ser utilizadas para o manejo sustentável dos 
recursos naturais 

Curso 2008 

Produção de 
caprinos 
leiteiros em 
pasto cultivado 

Alternativa para a alimentação dos animais em 
épocas secas.  

Curso  2008 

Sistema de pro-
dução de capri-
nos para leite 

Viabilizar economicamente os sistemas 
especializados na produção de leite de cabra. 

Curso 2008 

Manipulação da 
caatinga para 
fins pastoris 

Aumentar a produção e a disponibilidade de 
forragem, tanto do estrato arbustivo-arbóreo, 
como do herbáceo.  

Curso 2009 

Sistema 
Agrossilvipastor
il 

Incrementar a produtividade da terra e manter a 
sustentabilidade da produção, viabilizando 
ecológica e economicamente propriedades 
rurais.  

Curso 2009 Embrapa 
Semiárido 

Boas Práticas  
Agropecuárias 
na produção de 
leite de cabra 

Controlar perigos biológicos, químicos e físicos, 
garantindo o bem-estar, a saúde dos animais e a 
qualidade e segurança dos alimentos. 

Curso  2010  
 
Embrapa 
caprinos e 
Ovinos Pastejo o 

alternado 
caprino 
/bovino/ovino 

Manutenção da diversidade florística da 
vegetação da pastagem, resultando em níveis 
elevados e estabilidade da produção e 
produtividade.  

Curso  2012 

Multiplicação de 
palma forrageira 
através de parti-
ção de 
cladódios 

 Produzir mudas da forrageira por meio de 
técnicas de multiplicação e conservação in vitro 
na obtenção de novas mudas de alta qualidade. 

Metodo-
logia 

2012 Embrapa 
Semiárido 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2013 

 

Quadro 04: Tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para o aproveitamento da água da 

chuva e águas subterrâneas no semiárido brasileiro 

Tecnologia Objetivo/descrição Disponibi
lização 

Ano Unidade 

Aproveitamento da 
água de chuva na 
produção de suínos 

Gestão eficiente do uso da água disponível 
no meio rural para produção de suínos. 

Curso 1982 Embrapa 
Suinos e 
Aves 

Barragem 
Subterrânea 

Aumentar a disponibilidade e o 
aproveitamento da água de chuva. 

Curso 1989 Embrapa 
Semiário 

Lago de Múltiplo Uso Impermeabilização visando à proteção 
ambiental.  

Curso 1991 Embrapa 
Milho e 
Sorgo 
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Sistema CBL para 
produção de bovinos 
no Semiárido 

Para bovinos, caprinos e ovinos, ou em 
sistemas associativos com essas espécies, 
sendo indicado para áreas com pluviosidade 
média acima de 500 mm anuais. 

Curso 1995 Embrapa 
Semiárido 

Cultivo da pupunha 
irrigada na região 
Semiárida 

Viabilizar a cultura da pupunha irrigada na 
região semiárida, para a produção de 
palmito. 
 

 1995 Embrapa 
Semiárido 

Barraginhas Recuperar áreas degradadas pela chuva, 
revitalizar e perenizar mananciais com água 
e amenizare secas e enchentes no 
semiárido. 

Curso 2006 Embrapa 
milho e 
Sorgo 

Otimização de 
sistemas modulares 
para produção de 
plantas irrigadas com 
água salobra. 

Possibilita utilizar além de rejeito de 
dessalinização, água salobra de poços de 
baixa produção.  
 

Curso 2011 Embrapa 
Meio 
Ambiente 

Sistemas de 
irrigação de baixo 
custo para 
agricultura familiar 
de assentamentos 
ribei-rinhos do 
semiárido 

Recomendações de sistemas de irrigação 
para uso na agricultura familiar com menor 
dispêndio de recursos financeiros.  

Curso 2012 Embrapa 
Mandioca e 
Fruticultura 

Bananeira na 
implanta-ção de 
sistemas agro-
florestais Irrigados 
na Caatinga 

Bananeiras e fruteiras arbóreas adaptadas 
às condições do clima semiárido, a fim de 
aumentar a eficiência do uso da área e da 
água.  

Curso 2014 Embrapa 
mandioca e 
fruticultura 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2013 

 

Quadro 05: Tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para processos agropecuários no 

semiárido brasileiro 

Tecnologia Objetivo/descrição Disponibi
lização 

Ano Unidade 

Cabrito Ecológico da 
Caatinga 
 

Sistema ecológico de manejo desses 
animais, para oferta de produto sem 
resíduos químicos e uso sustentável dos 
recursos naturais.  

Curso 2002 Embrapa 
Semiário 

Árvore do 
Conhecimento da 
manga 

As informações sobre o cultivo da manga 
nas condições irrigadas do Semiárido 
brasileiro. 

Serviço 
Web 

2007 Embrapa 
Informação 
Tecnológica 

Aproveitamento de 
carcaças de animais 
e resíduos orgânicos 
para produção de 
compostos orgânicos 

Aproveitar os diversos resíduos sólidos 
por meio de compostagem, mitigando o 
uso de produtos químicos diminuindo os 
custos de produção. 

Curso 2013 Embrapa 
caprinos e 
ovinos 

Cultivo do caquizeiro 
em polos irrigados do 
Semiárido 

Informações cultivo de caquizeiro no 
semiárido  

Curso 2014 Embrapa 
Semiárido 

Propagação e plantio 
do umbuzeiro para a 
agricultura familiar do 
semiárido baiano 

Visa estimular os produtores a ter mais 
interesse pela planta, permitindo 
selecionar materiais promissores para o 
cultivo comercial. 

Cartilha 2015 Embrapa 
Mandioca e 
Fruticultura 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2013 
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Quadro 06:  Tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para processos agroindustriais no semiárido 

brasileiro 

Tecnologia Objetivo/descrição Disponibi
lização 

Ano Unidade 

Produção de 
Cajuína em 
escala Artesanal 

Produção de cajuína em escala artesanal 
para atender à demanda de pequenos e 
médios produtores de caju. 

Curso 2000 Embrapa 
Agroindústria 
Tropical 

Beiju colorido Alimento de alto valor nutritivo como opção 
para introdução na merenda escolar. 

Curso 2007 Embrapa 
Mandioca e 
Fruticultura 

Doces e desidra-
tados do Caju em 
escala artesanal 

Produção de doces e desidratados, extraídos 
da fibra do caju em escala artesanal, para 
pequenos e médios produtores.  

Curso 2007  
 
 
Embrapa 
Agroindustria 
Tropical 

Produção de 
polpa de Caju em 
escala artesanal 

Produção de polpa congelada de caju para 
atender mercados institucionais 

Curso 2007 

Agregação de 
valor ao leite de 
cabra 

Agregar valor ao leite e aumentar o tempo de 
prateleira, com produção de derivados como 
queijos, bebidas lácteas e doces. 

Curso 2010 

Fabricação de 
estru-turado de 
maracujá do mato 

Processo para obtenção de fruta estruturada 
de maracujá do mato. 

Curso 2010 Embrapa 
Semiárido 

Destoxificação do 
farelo da mamona 
para uso em 
ração animal 

Processo de destoxificação, para remover ou 
inativar substâncias que podem causar riscos 
à saúde dos animais. 

Curso 2011 Embrapa 
Caprinos e 
Ovinos 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2013 

 

Quadro 07: Equipamentos desenvolvidos pela Embrapa para agropecuária do semiárido 

brasileiro 

Tecnologia Objetivo/descrição Ano Unidade 

Peneira rotativa que 
separa a mucilagem 
da bucha do sisal 

Separar a mucilagem da bucha do sisal para uso na 
produção de ração para ruminantes das regiões 
sisaleiras do Nordeste na forma de feno e ensilagem.  

1998 Embrapa 
Algodão 

Fossa Séptica 
Biodigestora 

Uso da biodigestão para produção de adubo natural 
líquido, sem cheiro desagradável nem vermes 
nocivos à saúde humana e ao meio ambiente.  

2001 Embrapa 
Instrumentaçã
o Agropecuária 

Descascador de 
frutos de umbu 
 

Objetiva o aproveitamento da casca de frutos de 
umbu com o mínimo de contato das mãos do 
manipulador com a matéria-prima.  

2001 Embrapa 
Semiárido 

Extrator de amido O equipamento para a agricultura familiar pela 
possibilidade de industrialização da mandioca. 

2001 Embrapa 
Semiárido 

Trado rotativo para 
desbaste de 
bananeira 

O equipamento proporciona maior eficiência no 
desbaste do excesso de rebentos produzidos pela 
bananeira. 

2001 Embrapa 
Semiárido 

Mini Usina de 
algodão 

Beneficiamento do algodão em rama na unidade 
produtiva.  

2008 Embrapa 
Algodão 

Kit Embrapa de 
Ordenha Manual 
para Caprinos 
Leiteiros 

Contribuir para o desenvolvimento sustentável da 
caprinocultura leiteira de base familiar nas diferentes 
regiões do país.  

2011 Embrapa 
caprinos e 
Ovinos 

Kit para controle 
integrado de 

Kit para controle da doença nos rebanhos 2013 Embrapa 
Caprinos e 
Ovinos 
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verminose de 
caprinos e ovinos 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2013 

 

Quadro 08: Softwares desenvolvidos pela Embrapa para agropecuária no semiárido 

brasileiro 

Tecnologia Objetivo/descrição Disponibi
-lização 

Ano Unidade 

Serviço de 
Gerenciamento 
de Rebanhos – 
SGR 

Apoiar a seleção de reprodutores e matrizes na 
recomposição de rebanhos e estruturação de 
polos de excelência genética de caprinos e 
ovinos.  

Software/ 
Curso 

2002 Embrapa 
caprinos e 
Ovinos 

Planeja – Sistema 
de Suporte ao 
Planejamento 
Agrícola Municipal 

Auxiliar o planejamento e acompanhamento de 
atividades agrícolas nos municípios brasileiros. 
 

Software 2007 Embrapa 
Informática 
Agropecuár
ia 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2013 

 

O maior esforço de pesquisa para o semiárido brasileiro ocorreu durante a década de 2001-

2010, período em que foram desenvolvidas e disponibilizadas 57 tecnologias voltadas para a 

agricultura e agropecuária dessa região, conforme demonstrado na Figura 1.  

 

Figura 01: Tecnologias criadas pela Embrapa para o semiárido brasileiro – por tipo e décadas 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
Das tecnologias disponibilizadas, mais de 65% foram cultivares (26) e Sistemas de produção 

(12), evidenciando a preocupação com o desenvolvimento da agricultura da região. 

No período de 2001 a 2010 houve uma intensificação do número de tecnologias 

disponibilizadas pela Embrapa para o semiárido brasileiro. Das 88 soluções tecnológicas 

disponibilizadas, 54 foram disponibilizadas nesse período. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Apesar do esforço da Embrapa em disponibilizar soluções tecnológicas para solucionar ou, 

ao menos, amenizar as questões da agropecuária no semiárido brasileiro, esse é um problema 

complexo que não pode ser resolvido no curto prazo, tanto pelas características físicas da região, 

como pela condição socioeconômica da maior parte de sua população. 

Os resultados demonstram que houve um direcionamento da pesquisa voltado para o 

desenvolvimento de cultivares adaptadas ao clima da região, bem como o desenvolvimento de 

sistemas de produção, incorporando novos conhecimentos, por meio de cursos ofertados para os 

usuários das tecnologias. 

Todavia, a disponibilização de tecnologias para uma região caracterizadas pela escassez de 

água e grande parte da polução de baixa renda, por si só, não é efetiva. É necessário aliar pesquisa, 

políticas públicas eficazes que permitam a adoção dessas tecnologias. Ou fator que deve ser 

repensado é a forma de difundir as soluções desenvolvidas. 
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Resumo: O clima do semiárido do nordeste brasileiro caracteriza-se em geral, por apresentar escassez de 

água. Na maioria dos municípios da região, as precipitações ficam numa faixa que vai de 200 mm a 800 mm 

anuais; elevadas taxas de evaporação e temperaturas relativamente altas; contudo, a região semiárida é mais 

povoada do mundo. Nas últimas décadas disseminam-se no Brasil políticas de desenvolvimento territorial 

com intuito de reduzir as disparidades regionais. Os territórios rurais tornaram-se espaços de governança 

participativos do poder político local e da sociedade civil organizada, que motivaram a busca de soluções para 

os problemas regionais através de projetos de desenvolvimento rural sustentáveis de interesse da 

comunidade, inclusive, geridos por entidades não governamentais a exemplo Articulação do Semiárido 

Brasileiro - ASA Brasil. Objetiva-se nesse artigo, apresentar o percurso teórico e metodológico da pesquisa 

em andamento, acerca da implementação das políticas públicas, levando em consideração o desenvolvimento 

territorial no Território Vale do Piranhas, localizado no estado da Paraíba, compreende nove municípios, são 

eles: Aparecida, Santa Cruz, São Francisco, Lastro, Vieirópolis, Sousa, Marizópolis, Nazarezinho e São Jose 

da Lagoa Tapada. As reflexões apontadas neste artigo levam em consideração o diálogo com as políticas e 

a forma como estas estão sendo implementadas, especificamente, o Programa de Formação e Mobilização 

Social para Convivência com o Semiárido. Considera-se esse Programa de grande relevância para o 

desenvolvimento territorial, capaz de propiciar oportunidades de geração de renda e participação social.  

Palavras-chave: Semiárido; Políticas Públicas; Desenvolvimento Territorial; Agricultura Familiar. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Desde os anos de 1970, o debate em torno da descentralização e desconcentração 

administrativa das políticas públicas vem ganhando força em toda a América Latina. Nos últimos 

anos foram criados diversos planos, programas e políticas no Brasil, tendo como pano de fundo os 

conselhos gestores, que foram idealizados para compartilhar responsabilidades na formulação, 

implementação e fiscalização de políticas e para permitir a participação da sociedade civil nas 

tomadas de decisões relativas a políticas públicas e mais especificamente no controle social dos 

usos dos recursos públicos (BRASIL, 2011). 

Atualmente, a política de desenvolvimento territorial está em fase de consolidação, assim o 

conhecimento da percepção dos atores sociais e políticos sobre a gestão política e social é de 

grande importância para o aprimoramento do desenvolvimento territorial, levando em consideração 

as especificidades de cada território. 

Nessa perspectiva, o entendimento e o funcionamento das políticas públicas no âmbito rural 

têm sido fundamentais para o ordenamento e o desenvolvimento territorial seja, por meio de uma 

maior participação da sociedade civil, na construção de demandas territoriais, ou por meio de 

incentivos a infraestrutura produtiva na zona rural e na organização e comercialização da produção 

familiar, entre outros. 

mailto:aldialves2015@gmail.com
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Porém, quando se trata de território, diante dos desafios a serem superados, o seu alcance 

ainda é insuficiente para definir uma dinâmica sustentável de desenvolvimento. Por isso, se faz 

importante entender a eficiência e os desafios na aplicabilidade destas políticas, e os processos de 

diálogos com as experiências existentes para a construção de uma política que atenda os anseios 

dos povos do território. 

Para este artigo, apresentamos o percurso teórico e metodológico da pesquisa em 

andamento, que estamos realizando no Território Vale de Piranhas, localizado na mesorregião do 

Sertão Paraibano, acerca da implementação do Programa de Formação e Mobilização Social para 

Convivência com o Semiárido. 

A organização territorial do Vale do Piranhas vem permitindo uma interação entre governo e 

sociedade civil, que tem fortalecido a discussão e a construção de sólidas experiências para ambos 

no tocante ao papel de cada um, no contexto do desenvolvimento territorial sustentável. Assim 

sendo é importante a continuidade e o apoio a este projeto com políticas que valorizem e 

potencializem o que vem sendo construído na região. 

Avaliar a política pública Territorial de Identidade Rural Vale do Piranhas é importante, tendo 

em vista que este se constitui basicamente de agricultores e agricultoras familiares. Neste caso, o 

monitoramento através de estudos que avalie os impactos sobre os aspectos sociais, econômicas 

e ambientais das famílias agricultoras beneficiadas, bem como das famílias que não foram 

atendidas com as políticas públicas destinadas a categoria torna-se plenamente justificável. 

Além do caráter quantitativo, a avaliação possui também aspectos qualitativos, onde 

verificaremos a efetivação das ações governamentais para agricultura familiar e da Reforma 

Agrária.  No âmbito da população atendida pelas políticas públicas, a pesquisa possibilitará elucidar 

com maior clareza as primeiras evidencias provocadas com a política Territorial e sua contribuição 

para o desenvolvimento e a efetivação de outras políticas e programas públicos, ao tempo em que 

estabelece uma visão sistêmica de seus principais resultados. 

 

2 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

O semiárido é uma região que compreende um milhão de quilômetros quadrados, 

correspondendo a 18% do território nacional e 53% da região nordeste, abrangendo 1.133 

municípios, aonde vive cerca de 22 milhões de habitantes com a maior concentração de população 

rural do Brasil (BRASIL, 2005). 

As águas são desigualmente distribuídas no território brasileiro. O Norte tem cerca de 70% 

delas; o Centro-Oeste, 15%; o Sul, 6%; o Sudeste, 6%; o Nordeste, 3% (MALVEZZI, 2007).  

Segundo Porto et al. (1983), no semiárido nordestino apenas três a cada dez anos são considerados 

normais quanto à distribuição das chuvas. Normalmente em apenas dois meses do ano, as 

precipitações são maiores que evapotranspiração. Assim no período de estiagem, que representa 

a maior parte do ano, a água disponível é escassa, gerando situações onde as atividades 

consumidoras de água se concentram nos locais onde existe água armazenada. 

Conscientes da problemática da seca para a região semiárida observa-se a intervenção do 

Estado e Sociedade Civil Organizada, contribuindo com a região (SITE ASA, 2009):  

 

O dever, trabalhar e construir o semiárido, baseada na compreensão: que seu povo 

é cidadão; que seca não se combate; que é possível conviver com a semiaridez; 

que a região é viável, que uma sociedade justa se constrói baseada em equidade 
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de gênero, tendo as mulheres como protagonistas de seus destinos; e que é 

essencial o desenvolvimento de um processo de educação para a convivência com 

o semiárido que valorize o conhecimento construído pelo seu povo. Nasce, assim, 

a perspectiva da convivência com o semiárido. 

 

Segundo Malvezzi (2007), está em curso um novo conceito civilizatório para a região: a 

convivência com o Semiárido. O segredo da convivência está em compreender como o clima 

funciona e adequar-se a ele. Não se trata mais de “acabar com a seca”, mas de adaptar-se de forma 

inteligente. É preciso interferir no ambiente, é claro, mas respeitando as leis de um ecossistema 

que, embora frágil, tem riquezas surpreendentes. 

 

2.1 Territórios rurais 

 

Historicamente o Brasil carrega uma herança onde passou por uma grande transformação 

de um país rural e agrícola para um país urbano e industrial. O censo de 1920 revelava que 30% 

da população brasileira viviam nas cidades e 70%, no campo, cinquenta anos depois, ocorria o 

inverso. Para entendermos os dias de hoje, é necessário saber que Estado tínhamos anteriormente 

e que heranças e traços foram se fixando neste percurso (BACELAR, 2003). 

Evidencia-se que o que caracterizou o Estado brasileiro nesse período foi seu caráter 

desenvolvimentista, conservador, centralizador e autoritário na contra mão do bem-estar social e 

das transformações das relações de sociedade. Esse perfil também se traduz na maneira como 

tradicionalmente são pensadas as políticas sociais. Por muitas vezes, durante a formulação da 

política não se considera a heterogeneidade real do país. Cada lugar requer uma solução que venha 

da realidade. A centralização faz com que as propostas venham de cima para baixo, e essa é uma 

tradição das políticas sociais no país, assim gera-se uma consequente dificuldade de promover a 

participação da sociedade (BACELAR, 2003). 

Em 2003, incluiu-se no Plano Plurianual 2004-2007, o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais - PRONAT, conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento. 

Agrário (MDA). O programa foi concebido para ser implementado no longo prazo, 

alcançando todos os espaços rurais do Brasil, especialmente aqueles cujos perfis apresentem 

características de estagnação econômica, problemas sociais e riscos ambientais, com ponderável 

presença de agricultores familiares. O documento do Ministério do Desenvolvimento Agrário define 

território da seguinte forma: 

 

É um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais, 

tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, 

e uma população, com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam 

interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir 

um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. 

(MDA, 2005, p. 28). 

 

A caracterização geral da denominação “território rural”, além das condições acima, tem por 

base as microrregiões geográficas que apresentam densidade demográfica menor que 80 hab/km2 

e população média por município de até 50.000 habitantes, incluindo-se nesses territórios os 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

 E-BOOK                  ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

809 

espaços urbanizados que compreendem pequenas e médias cidades, vilas e povoados (MDA, 

2005). 

Na nova abordagem territorial, desenvolvida no Brasil, as concepções de desenvolvimento 

adotadas pelas políticas governamentais, principalmente as federais e dirigidas ao campo, passam 

a valorizar o empoderamento das populações sobre seus espaços. Reconhecendo a necessidade 

da conquista dos territórios no âmbito político, social e econômico, e não apenas da terra, ou do 

acesso ao mercado, ou dos direitos básicos, é necessário estar no comando, gestando e projetando 

a realidade que se deseja e que surge de uma demanda interna do território (SIQUEIRA, 2015). 

Segundo Abramovay (2003), o desenvolvimento territorial supõe uma lógica de atribuição de 

recursos públicos a partir do julgamento da qualidade dos projetos apresentados e não apenas das 

necessidades sociais das comunidades. Esses projetos devem fortalecer o protagonismo das 

organizações locais e buscar aspectos inovadores para os territórios. 

Assim sendo pensar o desenvolvimento territorial do Vale do Piranhas passa pelo 

fortalecimento dos espaços coletivos que congrega a pluralidade de entidades, poder público e 

sociedade civil, de ideias e anseios deste coletivo, onde as políticas públicas possam ser 

alimentadas por demandas locais socialmente construídas, como também exercendo 

corresponsabilidades no controle social no sentido de garantir efetivamente sua aplicabilidade. 

 

2.2 Políticas públicas territoriais  

 

Atualmente, está em curso no Território Rural Vale do Piranhas, diversos programas e 

políticas públicas, principalmente voltadas a convivência do agricultor familiar com a região 

semiárida, como é o caso do Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o 

Semiárido – P1MC, Programa de Aquisição de alimentos – PAA, entre outros. 

 O Programa de Formação e Mobilização Social para a convivência com o semiárido: Um 

Milhão de Cisternas Rurais é uma iniciativa combinada de organizações da sociedade civil e 

governos. Tem como proposta construir cisternas de placa para coletar água de chuva como forma 

de viabilizar o acesso à água para a população rural do semiárido brasileiro (LUNA, 2011). 

Neste sentido, o P1MC tem se apresentado como uma política inovadora que promove o 

desenvolvimento sustentável da região semiárida, partindo do princípio de que as famílias inseridas 

no contexto do semiárido brasileiro são detentoras de conhecimentos e saberes e que estes 

precisam ser fonte de proposituras na elaboração das políticas públicas. 

A articulação do Semiárido Brasileiro – ASA Brasil, vem através de seu papel mobilizador 

articulando e sistematizando estas duas vertentes, experiências locais e ações governamentais e 

convergindo ações e projetos pautados na convivência sustentável e solidária do semiárido. A 

experiência do P1MC surge como um novo caminho para a construção destas políticas, vez que 

possibilita que as experiências locais frutos da mobilização da sociedade civil fomentem o 

desenvolvimento de políticas públicas efetivas e abrangentes para o semiárido que assegura 

direitos fundamentais das populações rurais que é à água de beber com qualidade e regularidade. 

Em 2006, foi aprovada a lei nº 11.326 que estabelece a Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, também conhecida como “Lei da Agricultura 

Familiar”. Essa lei estabelece “conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das 

políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar” (Art. 1º). E, em seu artigo 3º estabelece que: 
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Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:  

não detenha área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; utilize de forma 

preponderante mão de obra da própria família; tenha renda familiar majoritária de 

atividades vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; dirija seu 

estabelecimento ou empreendimento com sua família. (BRASIL, 2006). 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo artigo 19 da Lei nº 10.696, de 2 

de julho 2003, tem como objetivo garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e 

regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e 

promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar (MATTEI, 

2006). O programa possui um amplo espectro de atuação, agindo simultaneamente na produção, 

comercialização e consumo. 

.  

2.3 Área de estudo 

 

A área de estudo compreende o Território Rural Vale do Piranhas localizada na mesorregião 

do Sertão Paraibano, sendo formada por 9 (nove) municípios: Aparecida/PB, Lastro/PB, 

Marizópolis/PB, Nazarezinho/PB, Santa Cruz/PB, São Francisco/PB, São José da Lagoa 

Tapada/PB, Sousa/PB e Vieirópolis/PB, pertencentes a microrregião Sousa/PB, município mais 

populoso, situado a 420 km da capital João Pessoa/PB. 

Ressaltar que esta delimitação territorial aqui apresentada, foi adotada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), levando-

se em consideração as características territoriais em que os municípios se relacionam interna e 

externamente por meio de elementos ambientais, econômicos, culturais, políticos e institucionais. 

 

2.4 População 

 

A população do território é de 112.217 habitantes, possuindo uma área total de 2.185,9 

quilômetros quadrados, densidade populacional de 51,34 e 85,69% de estabelecimentos da 

agricultura familiar (IBGE, 2010), que vivem da agricultura de subsistência e da pecuária semi-

intensiva, mediante a criação de aves caipiras, apicultura, ovinocaprinocultura, olericultura e 

fruticultura irrigada, principalmente nos Perímetro Irrigados de Várzeas de Sousa e São Gonçalo e, 

com destaque para a bovinocultura leiteira. 

 

2.5 Clima, solos e vegetação 

 

O clima predominante é do tipo semiárido e quente, com temperatura média de 27,8ºC e 

precipitação pluviométrica de 894 mm anuais, evaporação média anual de 2000 mm e, umidade 

relativa do ar que entre 40 e 80%. (BRASIL, 1972). 

Em geral, predominam solos possuem textura arenosa a média, em superfície e média a 

argilosa em profundidade, são solos rasos (pouco profundos) e com fertilidade de média a alta. 

Esses solos são aptos para a exploração agrícola, nele são produzidas as mais diversas culturas, 

como: feijão, arroz, milho, batata doce, algodão, sorgo, palma forrageira, além da olericultura e 

fruticultura irrigada com destaque para as culturas do coqueiro e banana. 
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De acordo com suas características atuais, a vegetação observada compreende a caatinga 

hiperxerófila, formada por espécies arbóreas de pequeno e médio porte, com a presença de 

cactáceas, jurema preta, angicos, marmeleiro, juazeiros, catingueira, entre outras. 

 

2.6 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa é considerada como avaliação de resultados, estudo de caso, com abordagem 

qualitativa. Já com relação aos meios utilizados na pesquisa, a mesma é caracterizada como uma 

pesquisa de levantamento e documental. 

 

2.7 Universo e amostra 

 

Foram definidos como universo do estudo agricultores familiares assistidos pelos programas 

e política públicas implementadas no Território Rural Vale do Piranhas, bem como entidades de 

assessoria e entidades proponentes de políticas públicas. A intencionalidade amostral consiste na 

participação e envolvimento das famílias agricultoras com as políticas públicas, voltadas para o 

território, bem como suas atuações no território (SANTOS, 2014). 

 

2.8 Coleta de dados  

 

A metodologia utilizada fora através da aplicação de formulário, mediante metodologia de 

Diagnóstico Rural Participativo. Para tanto, foram realizadas reuniões nas comunidades e visitas in 

loco as unidades familiares de produção. Outrossim, realizamos ampla pesquisa em sites e 

empresas oficiais de desenvolvimento e Assistência Técnica.  

 

2.9 Tratamento dos dados 

 

Fora feito o uso da análise de conteúdo para os dados qualitativos oriundos do formulário 

(DRP), e dos documentos obtidos junto às organizações, além disso, houve a transcrição de 

depoimentos e submetidos à análise descritiva de conteúdo, conforme proposto por Bardin (2011). 

Para a método quantitativo utilizou-se a estatística descritiva. 

 

3 NOTAS CONCLUSIVAS PARA INICIAR O DEBATE  

 

O Programa de formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido foi o 

primeiro programa da ASA e teve seu início no ano 2000, seu principal objetivo foi atender a uma 

necessidade básica das famílias que residem no meio rural do semiárido brasileiro, a água de beber 

e cozinhar em qualidade e regularidade e a partir disto melhorar qualidade de vida desta população. 

Passaram-se mais de uma década e a ação que antes era pontual, tornou-se uma política 

governamental e a ter recurso previsto no orçamento geral da união. Além disso, goza atualmente 

de uma grande aceitação e reconhecimento de órgãos e entidades comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável do semiárido a exemplo do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional – CONSEA, responsável por fiscalizar e emitir pareceres acerca de projetos 
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e políticas governamentais voltadas ao tema da Segurança e Soberania Alimentar, onde este 

reconhece e legitima a cisterna como instrumento de segurança hídrica e alimentar (ASA, 2009). 

Neste início do século XXI foram construídas 588.935 cisternas em todo semiárido brasileiro, 

representando um volume de água que se acumula a cada ano de 9.422.960.000 litros de água, de 

forma descentralizada e ao lado da casa das famílias rurais do semiárido. A ASA leva em 

consideração um total de cinco pessoas por família, assim sendo temos um total de 2.944.675 

pessoas beneficiadas diretamente com o programa. Isto é a democratização e a descentralização 

do acesso à água. Representa o empoderamento de diversas famílias que antes dependiam de 

ações diretas estatais para suprir suas necessidades hídricas básicas. A grande conquista destas 

famílias foi a metamorfose de um estado de dependência à gestores de sua própria água. Além 

disso, o programa se propõe a trabalhar a convivência com o semiárido, em uma dimensão muito 

além do acesso puro e simples à tecnologia, mas agrega-lhe um processo de formação político 

social que desconstrói estereótipos e conceitos que se perpetuaram durante séculos sobre a região 

e seus habitantes, de inviabilidade econômica e social da região, e restaura a credibilidade desta 

população em si mesma e na região a partir do resgate da cidadania. 

O PAA é coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Além de promover o 

abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos da agricultura familiar, 

o programa fortalece circuitos locais e regionais e redes de comercialização, valoriza a 

biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, incentiva hábitos alimentares 

saudáveis e estimula o cooperativismo e associativismo. Para o alcance de todos os objetivos a que 

se propõe, ele é desenvolvido em seis modalidades diferentes: Compra com Doação Simultânea, 

Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques, Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – 

PAA, Leite Compra Institucional e Aquisição de Sementes. O controle social é feito pala sociedade 

civil através do (CONSEA) e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CMDRS). 

Os produtos fornecidos ao PAA devem constar na tabela de preços fornecidos pela CONAB. 

Após aprovação do projeto pela CONAB, os recursos são depositados na conta da Associação 

proponente. O PAA, ao garantir comercialização da produção, incentiva a diversificação dos 

alimentos e organização dos produtores. Tem contribuído para o fortalecimento da agricultura 

familiar, principal responsável pela comida que chegam as mesas das famílias brasileiras, responde 

por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo Pais. 

Considera-se de grande relevância as experiências e políticas aqui apontadas para um 

desenvolvimento territorial, trata-se de um caminho fértil de pesquisa e de proposição de políticas: 

é em torno dos territórios que poderão ser descobertas novas configurações entre saberes locais e 

proposituras políticas que estimulem o desenvolvimento social e econômica, capazes de propiciar 

oportunidades de geração de renda até aqui adormecidas. É neste sentido que o meio rural pode 

ser encarado de maneira positiva não como o local onde se espera o momento de integrar-se na 

vida urbana, mas como a base de projetos capazes de motivar o surgimento local e regional de 

novas oportunidades. 

Contudo, tratam-se de experiências que precisam ainda de importantes melhorias, no 

tocante ao controle social, a articulação destes com outros projetos e programas que atendam as 

mais diversas áreas do desenvolvimento. E, ainda, intensificar temas e ações voltados a 
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compreensão de convivência com semiárido e uma educação contextualizada, o que irá a médio e 

longo prazo da sustentabilidade ao projeto maior de inclusão social e garantias de direito. 
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Resumo: As consequências das secas no Semiárido nordestino constituem uma problemática de grandes 
dimensões, tornando-se um dos temas mais abordados na atualidade. Mas nas últimas décadas o Governo 
Federal em parceria com o MDS, o P1MC, e o P1+2 vem desenvolvendo ações voltadas à atenuação dos 
problemas causados pelas secas às populações mais carentes. A construção de cisternas de água para 
beber, de produção, barragens subterrâneas e a instalação de bombas populares estão transformando a vida 
das pessoas. Neste pressuposto, o trabalho propõe verificar a eficácia da implantação das tecnologias 
supracitadas, relacionadas à captação e armazenamento de águas no Sítio Logradouro Dos Alves/ Sousa – 
PB. A população beneficiada pelas ações destacadas participa de cursos teóricos e práticos, nos quais 
recebem orientações sobre gerenciamento, manutenção e/o manuseio das tecnologias de mitigação das 
consequências da estiagem, além de aprender a produzir alimentos de forma ecológica. A metodologia 
utilizada na pesquisa é ornamentada no método dedutivo e particularizada por meio do estudo de caso. Foram 
utilizadas bibliografias para o aporte teórico do contexto, imagens de satélites para a localização espacial da 
área da pesquisa e algumas fotografias auxiliaram na ilustração do trabalho. Os resultados do estudo mostram 
uma acentuada eficácia das políticas de minimização da problemática em análise. Assim, o acesso à água no 
Semiárido vai se tornando mais equitativo, a sustentabilidade vem ganhando mais contundência e a qualidade 
de vida apresenta-se em crescente melhora. Neste viés, a pesquisa fomenta reflexões críticas sobre as 
mudanças e permanências no Semiárido, sobretudo na área de estudo.  
Palavras chave: secas; cisternas; barragens subterrâneas; bombas populares; Sítio Logradouro dos Alves 

 
1 INTRODUÇÃO  

 

O Semiárido brasileiro é uma área muito povoada e marcada por muitos problemas sociais 

intensificados pelos rastros de destruição provocados pelas secas. Os efeitos das fracas quadras 

invernosas são fortes, sobretudo nas áreas mais pobres. 

Nas últimas décadas as secas vêm sedo debatidas em diversos veículos de comunicação, 

as discussões geralmente abordam meios alternativos de convivência sustentável com a estiagem. 

A partir dos anos 2000 os governantes começaram a perceber que a melhor alternativa 

diante de nosso quadro natural era aprender a conviver com as secas. Assim, surgiram algumas 

tecnologias que facilitam a convivência no Semiárido. 

Neste sentido, o Governo Federal através do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) colocou em prática o Programa de Formação e Mobilização Social para a 

Convivência com o Semiárido - P1MC, Programa 1 Milhão de Cisternas Rurais. 

mailto:janessongeografo@hotmail.com
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Essa iniciativa acabou revolucionando o modo de vida das pessoas mais calejadas pelas 

consequências das secas. A construção de cisternas de placas acabou fomentando a qualidade de 

vida e desenvolvimento social de muitas famílias carentes em várias partes do Semiárido. 

Assim, mesmo durante as fracas quadras invernosas os sertanejos conseguem armazenar 

água nas cisternas, evitando se deslocar longos percursos em busca do líquido precioso. Além 

disso, geralmente durante os períodos de estiagem os açudes pequenos secam e as águas dos 

reservatórios médios e grandes ficam impróprias para o consumo humano. 

Com a eficácia das cisternas de placas, voltadas ao armazenamento de água para beber, o 

Governo Federal resolveu ampliar suas ações por meio do Programa Uma Terra e Duas Águas 

(P1+2), disponibilizando recursos para a construção de cisternas de volumes cada vez maiores. 

As cisternas de calçadão e de enxurrada formam o aparato das novas tecnologias de 

captação e armazenamento de água no Semiárido. A finalidade da construção desses tipos de 

cisternas é propiciar o cultivo de plantas de baixa absorção hídrica. 

Há pouco tempo atrás, o MDS resolveu reforçar o raio de ação do P1+2 com a 

disponibilização de recursos para a construção de barragens subterrâneas. Neste caso, a intenção 

é intensificar a produção de alimentos e forragem para animais. As barragens subterrâneas 

armazenam água no subsolo e mantém as camadas superficiais do solo umedecidas, adequadas 

ao cultivo de plantas de ciclos curtos. 

Ainda com a parceria entre o MDS e o P1+2, estão sendo instaladas várias bombas 

populares no Semiárido. O objetivo dessa iniciativa é captar água de poços artesianos para viabilizar 

o abastecimento de residências e favorecer a produção irrigada de alimentos e forragem. 

As pessoas beneficiadas com as cisternas, barragens subterrâneas e/ou bombas populares 

participam de cursos teóricos e práticos relacionados à manutenção das construções, o 

gerenciamento correto das águas, o cultivo agroecológico das plantas e participam de discussões 

referentes à prevenção de doenças veiculadas à água contaminada. 

A presente pesquisa está imbuída em verificar a eficácia da mitigação das consequências 

das secas relacionada à construção de cisternas, de barragens subterrâneas e a instalação da 

bomba popular no Sítio Logradouro dos Alves/Sousa-PB. Assim, este trabalho servirá de ponto 

reflexivo no tocante da importância das políticas públicas voltadas à atenuação da problemática 

provocada pelas secas no Semiárido nordestino e, sobretudo, na área foco deste estudo. 

Este contexto proporciona o entendimento da redução de algumas mazelas sociais que 

ainda assolam a população do Semiárido. Com isso é possível perceber a busca pela integração 

entre sociedade, economia e meio ambiente, algo que propõe a permanência das pessoas no 

Semiárido. 

 

2 METODOLOGIA 

 

As discussões construídas neste contexto foram embasadas em análises empíricas (in loco), 

em culminância com estudos gerais pré-existentes sobre a temática (bibliografias). Desta forma, o 

Método Dedutivo auxiliou no desenvolvimento do estudo, favorecendo a interpretação dos aspectos 

referentes à problemática da seca no Semiárido e das características socioeconômicas do local 

designado para a pesquisa, (estudo de caso). 

 Assim, a pesquisa de campo foi extremamente útil no tocante da compreensão da eficácia 

das políticas públicas voltadas à construção de cisternas, barragens subterrâneas e à instalação de 

01 (uma) bomba de sucção de água. Estas medidas atenuantes propõe o incremento de mudanças 

e permanências no Semiárido. Em contrapartida, a utilização de imagens de satélites e fotografias 

foram essenciais para a realização deste estudo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Semiárido brasileiro compreende todos os estados do Nordeste além da região norte do 

Estado de Minas Gerais e nordeste do Espírito Santo, abrangendo uma área de 969.584,4 Km², sua 

população estimada é de 21 milhões de pessoas, correspondendo a 11% da população brasileira 

constituindo a região semiárida mais populosa do planeta (NEVES et al., 2010 apud SILVA et al., 

2013). 

Conforme SANTOS & SILVA (2009), a presença de períodos de baixos índices 

pluviométricos é comum e constante, em contrapartida, durante a estiagem o aumento das 

temperaturas provocam altos níveis de evaporação das águas presentes nos reservatórios das 

áreas semiáridas. 

Neste sentido, os frequentes períodos de secas provocam inúmeros prejuízos à população 

do Semiárido. Muitas vezes as pessoas se deslocam longos percursos para ter acesso à água, 

contudo, quando a estiagem se prolonga muito os reservatórios pequenos secam e os médios e 

grandes têm a qualidade de suas águas prejudicadas pela poluição ou contaminação. 

 

Figuras 01 e 02: Localização do Semiárido e índices pluviométricos 

 
Fonte: Fundação Banco do Brasil (2014) 

 

Nas últimas décadas foram observadas mudanças consistentes relacionadas à convivência 

com o Semiárido, desta forma, vem se adotando políticas públicas e práticas voltadas à 

sustentabilidade. Com isso, a captação da água das chuvas torna-se uma alternativa viável, que 

somada a outras políticas públicas contribuiu com o desenvolvimento sustentável da região, sendo 

a construção de cisternas uma destas alternativas com melhor relação custo-benefício. Essa 

louvável iniciativa favorece o efetivo acesso equitativo ao uso da água por todos os cidadãos 

(MACHADO, 2009 apud SILVA et al., 2013). 

Diante do cenário marcado pelas secas, o Governo Federal desencadeou as ações do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e criou o Programa de Formação 

e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido – Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC. 

Assim foram criadas possibilidades de qualidade de vida e permanências no Semiárido. 
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A construção de cisternas no Semiárido brasileiro traz benefícios substanciais às famílias 

contempladas, haja vista facilita o acesso à água em quantidade e qualidade, potencializando 

melhoras significativas na saúde e nas condições de vida das populações assistidas (BEZERRA et 

al., 2010). 

Diante das contribuições de SANTOS et al., (2012) apud SILVA et al., (2013), fica claro que 

na atualidade a captação e o armazenamento de água pluvial cresce como uma alternativa 

importante para o enfrentamento dos problemas causados pela falta do líquido precioso no 

Semiárido. 

Conforme JUNIOR et al., (2015), desde 2003 que o MDS, com investimentos pioneiros, se 

mostra eficaz quanto a implantação do armazenamento de água para beber em cisternas de placas 

e consequentemente a amenização dos efeitos das secas em várias áreas do Semiárido. 

Segundo FRANÇA et al., (2010), as cisternas de placas voltadas ao armazenamento de água 

para beber, sempre são construídas em bases individuais, isto é, uma cisterna para cada casa.  A 

capacidade do reservatório é de 16.000 litros e pode suprir as necessidades de uma família de 

quatro pessoas por um período máximo de cinco meses (25l/dia/pessoa). 

Assim, diante do sucesso do projeto fomentado pelo MDS, as ideias foram ao encontro de 

técnicas relacionadas à captação e armazenamento de água para a produção de alimentos e 

forragem. Nesta idealização nascem as “cisternas de produção”, que se destacam como tecnologias 

capazes de dispor água para irrigação em pequenas áreas e reduzir a problemática em evidência. 

A tecnologia “cisterna de produção” vem sendo fomentada pelo Governo Federal por meio 

de programas governamentais, a exemplo do P1+2 (Programa Uma Terra e Duas Águas) em que, 

normalmente, as cisternas são construídas com capacidade para 52 m³, associada a uma área de 

captação pavimentada (calçadão) medindo 210 m² (GNADLINGER, 2011 apud SILVA et al., 2013). 

Ainda de acordo com o autor, as “cisternas de produção” também podem ser do tipo 

enxurrada, a capacidade também é de 52.000 litros e destinam-se a captação e armazenamento 

d’água para a irrigação de pequenas áreas de produção. Contudo, as cisternas de enxurrada ao 

invés de calçadões, têm duas paredes em áreas de escoamento superficial (córrego), desta forma 

a água segue para tanques de decantação e em seguida é armazenada no reservatório. 

 Outra inovação tecnológica diz respeito à instalação de bombas populares, sendo a 

continuidade das políticas públicas coordenadas pelo MDS em parceria com o P1+2. Neste caso a 

intenção é proporcionar a ampliação dos métodos alternativos discutidos anteriormente é incentivar 

a prática do desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, percebe-se avanços quanto ao acesso equitativo da água, pelo menos para 

beber e desenvolver algumas culturas. As mudanças de paradigmas provocam transformações 

sociais, econômicos e ambientais, auxiliando o incremento do desenvolvimento sustentável e a 

permanência das pessoas no Semiárido, sobretudo na área de estudo. 

O Sítio Logradouro dos Alves localiza-se no extremo Sul do Município de Sousa-PB, limita-

se com vários outros Sítios. Ao Sul com o Zé Luís, a Oeste com a Pedra d’água, a Norte com o 

Matumbo e o Mussambê e a Leste com o assentamento Zequinha. Geograficamente, a área foco 

desta pesquisa está posicionada a 6º 52’3,5” de latitude sul e 38º 13’ 48,1 de longitude oeste, à 

aproximadamente 35 km da Cidade de Sousa. 
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Figuras 03 e 04: Localização do Município de Sousa na Paraíba e delimitação da área de estudo 

Fonte: Diagnóstico do Município de Sousa, 2005 e http://googleearthonline.blogspot.com.br 
(adaptado do Google Imagens, 2016) 

 

Ao longo do tempo a população da área de estudo sofreu muito com as consequências das 

secas, contudo houve o incremento de alternativas viáveis a partir da fomentação de políticas 

públicas voltadas à mitigação dos rastros de destruição causados pela frequência da estiagem e a 

prosperidade socioeconômica e ambiental. 

Diante de informações colhidas junto à Associação Comunitária do Sítio Mussambê (ACSM), 

a população do Sítio Logradouro dos Alves é formada por 12 famílias. A maioria das pessoas é 

enquadrada no sistema de baixa renda do Governo Federal, sobrevivem basicamente da 

agropecuária rudimentar e do extrativismo vegetal (madeira). A comunidade estudada foi assistida 

com 08 (oito) cisternas de água para beber, 04 (quatro) cisternas de calçadão, 03 (três) cisternas 

de enxurrada, 02 (duas) barragens subterrâneas e 01 (uma) bomba popular. 

 
  

http://googleearthonline.blogspot.com.br/
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Figura 05: Mapa da distribuição espacial das cisternas, das barragens subterrâneas e da bomba 

popular (área de estudo) 

 
Fonte: Adaptado do Google Imagens (2016) 

 

Assim, a introdução de inovações tecnológicas voltadas à captação e armazenamento de 

água contribuem para a estruturação de um novo modelo de vida para a população beneficiada com 

as cisternas de água para beber, as “cisternas de produção” (calçadão e enxurrada), as barragens 

subterrâneas e/ou bomba popular. 

 

3.1 Cisterna de água para beber 

 

A cisterna de placa é uma das alternativas mais viáveis para o abastecimento de água para 

o consumo das pessoas, cuja tecnologia é barata, prática e segura, é transferida às populações 

rurais do Semiárido, por meio de treinamento em serviço, capacitando a própria comunidade para 

o aproveitamento da água da chuva, captada dos telhados (FRANÇA et al., 2010). 
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Na área de estudo, a maioria das famílias dependem das cisternas de placas para armazenar 

a água das chuvas para consumir durante a estiagem. O ideal dessa tecnologia é garantir acesso 

à agua de qualidade e a integração das famílias com o Semiárido. 

 

Figura 06: Cisterna de água para beber em casa de popular (área de estudo) 

 
Fonte: Acervo do autor (2016) 

 

Nos últimos cinco anos (2011-2016), praticamente todos os reservatórios secaram, 

entretanto, muitas famílias conseguiram captar a água de algumas chuvas. Mesmo assim as 

cisternas se esvaziaram, agonia que proporcionou estado de emergência, algo minimizado pela 

política “carro-pipa”. Desta forma o Governo Federal cadastrou todas as cisternas e abastece-as 

periodicamente com águas transportadas dos principais reservatórios do Sertão paraibano.  

Contudo, quando a quadra invernosa se regularizar a política de emergência tende a ser suspensa. 

Os grandes resultados advindos com as cisternas de água para beber encorajaram os 

moradores do Sítio Logradouro dos Alves e de outras localidades a cobrarem o avanço do projeto 

estruturado pelo MDS. Neste pressuposto foram disponibilizados mais recursos para a construção 

das “cisternas de produção”. 

 

3.2 Cisternas de produção (calçadão e enxurrada) 

 

As cisternas de produção representaram mais avanços e mudanças para a população 

beneficiada. Uma das regras para ter direito a um dos dois tipos de cisternas citados é fazer parte 

do sistema de baixa renda, e já ter sido assistido (a) pela construção das cisternas de água para 

beber, requisito em que muitos moradores da área de estudo se enquadraram. Assim, o MDS em 
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parceria com o P1+2 construiu 07 (sete) cisternas, sendo 04 (quatro) de calçadão e 03 (três) de 

enxurrada. 

A finalidade da construção das cisternas de produção é propiciar meios para que as pessoas 

produzam alimentos durante os períodos de estiagem, isto justifica a nomenclatura “cisternas de 

produção”. Desta forma, as pessoas são orientadas a utilizar as águas pluviais armazenadas nas 

cisternas para plantar hortaliças, legumes, algumas frutas (plantas de curto ciclo de vida).  

 

Figuras 07 e 08: Cisterna de calçadão e cisterna de enxurrada (área de estudo) 

 
Fonte: Acervo do autor (2016) 

 

Vale salientar que além da água dessas cisternas serem utilizadas para a produção de 

alimentos para as pessoas, também é usada para a irrigação de plantas que servem de forragem 

para o gado (bovinos, caprinos e ovinos), incrementando mais desenvolvimento à pequena 

pecuária. Neste viés, a produção familiar é melhorada, trazendo mais rentabilidade e qualidade de 

vida às pessoas envolvidas. 

 

3.3 Barragens subterrâneas e bomba popular 

 

Graças à política de ampliação de ações, desenvolvida pelos programas sociais do Governo 

Federal, em 2013 foram construídas 02 (duas) barragens subterrâneas e instalada uma bomba 

popular no Sítio Logradouro dos Alves. Mais uma vez, por meio do MDS e do P1+2 algumas pessoas 

foram beneficiadas pelas ações mitigadoras da problemática das secas. 

As barragens subterrâneas têm a função de acumular água no subsolo, assim quando as 

temperaturas aumentam o vapor sobe para as camadas superficiais do solo, tornando-as úmidas e 

próprias para o desenvolvimento de algumas culturas, como: milho, feijão, batata, tomate, mamão 

e limão. Além disso, cada barragem subterrânea tem 01 (um) cacimbão no qual é possível verificar 

o nível da água do subsolo e retirá-la para ampliar a irrigação, geralmente os moradores da área 

estudada desenvolvem o cultivo de capim herbáceo para a alimentação do rebanho. 
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Figuras 09 e 10: Barragem subterrânea e bomba popular (área de estudo) 

 
Fonte: Acervo do autor (2016) 

 

Em termos de produção, os benefícios tragos pelas barragens subterrâneas são 

praticamente os mesmos relacionados às cisternas de produção. Entretanto, as barragens 

subterrâneas podem acumular muita água no subsolo, facilitando o cultivo em áreas de dimensões 

consideráveis. 

Por outro lado, a bomba popular anexada a um poço artesiano facilita a captação de água 

para o consumo humano e para a irrigação. Esse mecanismo de sucção de água é impulsionado 

pela força dos braços das pessoas, ajudando a desenvolver suas capacidades físicas e propiciando 

mais qualidade de vida. 

Durante os períodos mais intensos de estiagem (2011- 2016) as pessoas recorrem à bomba 

popular para extrair água para o desenvolvimento das atividades domiciliares, como lavar casas, 

roupas e tomarem banho. Entretanto, a bomba também é usada para a sucção de água para a 

irrigação de hortaliças, legumes, frutas, etc. 

 

Figuras 11 e 12: Produção de alimentos a partir da água de barragem subterrânea e da sucção 

em poço artesiano por meio de bomba popular (área de estudo) 

 
Fonte: Acervo do autor (2016) 
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É importante destacar que todas as famílias beneficiadas com as cisternas, barragens 

subterrâneas e/ou a bomba popular participam de um longo processo de treinamento a respeito de 

como gerenciar corretamente essas tecnologias, como: limpeza e manutenção das estruturas, 

cuidados com insetos e roedores e, sobretudo, saber os momentos ideais de fazer as encanações 

para as cisternas. Estas orientações são voltadas especialmente para o cuidado com as cisternas 

de água para beber, logo o líquido precioso pode ser contaminado ou poluído facilmente e sua 

ingestão pode causar muitos problemas à saúde. 

Além das recomendações citadas, os técnicos de campo ministram aulas voltadas à 

produção agroecológica de alimentos. Os populares aprendem a produzir sem a utilização de 

agrotóxicos ou fertilizantes químicos, ou seja, são orientados a usar defensivos naturais, como os 

feitos a base de folhas e cascas de plantas, e também têm contato direto com a produção de 

fertilizantes naturais, como a compostagem de várias plantas e folhas. Neste sentido, a produção 

saudável de alimentos ganha teor com a educação ambiental, favorecendo uma relação mais 

harmoniosa entre as pessoas e o meio ambiente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das políticas públicas voltadas à atenuação das consequências das secas no 

Semiárido, torna-se evidente que foram provocadas várias mudanças e permanências quanto à 

população mais carente. Estes impactos positivos acabam estimulando a maior integração social, 

econômica e ambiental entre as pessoas mais calejadas pelas consequências das secas. 

Desta forma, este estudo veio a elucidar os benefícios possibilitados pela construção das 

cisternas de produção, de água para beber, as barragens subterrâneas e a bomba popular no Sítio 

Logradouro dos Alves/Sousa – PB. 

Portanto, as ações governamentais acabaram fortalecendo o vínculo de pertencimento 

(territorialidade) entre as populações assistidas, contribuindo para a redução do êxodo rural e 

fomentando práticas sustentáveis de produção. Neste embasamento, fica expresso que a maioria 

da população da área de estudo teve sua qualidade de vida melhorada. 

Assim, em sentido amplo, a problemática em destaque ganha contornos de efetiva 

mitigação, embora ainda é preciso que nossos governantes façam muito mais para reduzir as 

desigualdades no Semiárido brasileiro. Este texto trouxe algumas contribuições acerca da temática 

abordada, contudo espera-se que outros trabalhos ampliem o debate em evidência. 
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RESUMO: Trata-se de uma análise das consequências que a extinção do Ministério do Desenvolvimento 

Agraria (MDA) pode trazer para o futuro das políticas de desenvolvimento agrário, ressaltando os possíveis 

conflitos de interesses e como as pessoas beneficiadas por esse ministério serão afetadas diante dessa 

problemática. Para tanto faremos um levantamento do contexto histórico do MDA. Recorremos a leituras 

bibliográficas sobre políticas públicas aplicadas pelo MDA e seus agentes beneficiários e a análises feitas por 

movimentos sociais sobre o processo de extinção e de suas possíveis consequências. Em termos teóricos e 

práticos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, não foi extinto por completo, mesmo considerando sua 

inexistência como ministério próprio. Visualizou-se uma tentativa de desmonte do ideário de desenvolvimento 

agrário ao transformá-lo em uma política social, fazendo com que alguns ganhos, já conquistados, e outros 

que poderiam ser adquiridos sejam perdidos com o tempo, voltando assim à completa subordinação do 

pequeno agricultor ao grande proprietário de terra. 

Palavra-chave: MDA, Desenvolvimento Agrário, território agrário. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos meses o Brasil tem vivenciado um momento ímpar no que se refere a sua história 

política. É nesse contexto, que a Presidenta eleita no pleito de 2014, Dilma Roussef, foi afastada 

temporariamente para que pudesse ter seu processo de Impeachment julgado, levando o Vice-

Presidente Michael Temer assumir o posto de Presidente Interino do país. Este, logo em seus 

primeiros dias de governo fez uma verdadeira reforma ministerial, extinguindo ministérios e/ou os 

fundindo com outros já existentes. Dentre os ministérios extintos encontram-se o Ministério da 

Cultura (MinC), Ministério das Comunicações (MC), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (MMIRDH), entre outras 

pastas que foram extintas ou perderam o status de ministério. Ao analisar de forma superficial, 

notamos que a reforma ministerial afetou principalmente a classe dos intelectuais e das minorias. 

Nesse sentido, o presente trabalho visa fazer uma análise dos interesses que podem estar 

envolvidos com a extinção do MDA, ministério esse que tinha suas políticas públicas voltadas para 

os agricultores familiares, camponeses e políticas de Reforma agrária. 

mailto:franciscoalves258@gmail.com
mailto:Marthaevania@gmail.com
mailto:gabriel_sylvie@hotmail.com
mailto:raianypriscila18p@gmail.com
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 Ao contrário da extinção do MinC o desaparecimento do MDA não gerou grande repercussão 

nas grandes mídias, visto que o MDA não tinha grande visibilidade por parte da população brasileira 

e, talvez por isso, não conseguiu reverter a sua extinção como no caso do MinC. Mas, é inegável o 

efeito que a extinção do MDA causou nos principais movimentos de luta por terra como o Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), que em ação de 

negativa a perca do ministério começaram a ocupar prédios do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra) em todo Brasil. A assessoria de comunicação do MST da Bahia (2016) 

garantiu que  

 

O MDA representa um marco de luta contra a violência no campo e espaço de 

afirmação das minorias, além disso, segundo os trabalhadores, o ministério é o 

espaço de representatividade política das populações rurais, por garantir o avanço 

e o desenvolvimento estrutural aos pequenos agricultores.  

 

De acordo com a assertiva acima, percebe-se, que o ministério tem uma importância 

fundamental para o avanço das políticas públicas para o desenvolvimento do campo e, 

principalmente, dos pequenos agricultores. Portanto, sua extinção representaria um entrave para 

essas políticas que seguiam avançando desde sua criação. Algo que se torna bastante interessante 

à classe dos ruralistas e grandes latifundiários. 

 Se analisarmos a história da criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, veremos que 

sua origem segue atrelada ao histórico de lutas dos movimentos sociais do campo por 

representatividade no território agrário. 

 Criado em 1999, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o MDA foi 

fruto de lutas dos movimentos sociais que reivindicavam o seu reconhecimento e também o avanço 

da reforma agrária no país. Um dos acontecimentos marcantes que pautaram a criação do ministério 

foi o Massacre de Eldorado dos Carajás71, em abril de 1996. Percebemos que a existência do MDA 

é de fundamental importância, tanto para o desenvolvimento da agricultura de pequeno porte como 

para o reconhecimento de lutas históricas e conflitos ocorridos no campo, fazendo com que a sua 

extinção resulte em um retrocesso nas medidas já adquiridas e conquistadas a duras penas pelos 

movimentos sociais. Isso acaba por deixar claro a existência de interesses de forças hegemônicas 

que sempre atuaram no campo brasileiro, e que viam nas políticas públicas do MDA um entrave 

para a sua dominação. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para se construir o presente trabalho, partimos de uma inquietação inicial através do 

contexto que a extinção do MDA está inserido, buscando relativizar a importância que o Ministério 

tinha em relação às políticas de desenvolvimento do território agrário. Para alcançarmos nosso 

objetivo recorremos a leituras bibliográficas sobre políticas públicas aplicadas pelo MDA e seus 

agentes beneficiários, recorremos também a analise feitas por movimentos sociais sobre o processo 

                                                             
71 O Massacre de Eldorado dos Carajás foi a morte de dezenove sem-terra que ocorreu em 17 de abril de 
1996 no município de Eldorado dos Carajás, no sul do Pará, Brasil decorrente da ação da polícia do estado 
do Pará. Dezenove sem-terra foram mortos pela Polícia Militar do estado do Pará. O confronto ocorreu quando 
1.500 sem-terra que estavam acampados na região decidiram fazer uma marcha em protesto contra a demora 
da desapropriação de terras, principalmente as da Fazenda Macaxeira. 
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de extinção e suas possíveis consequências. 

 Deixamos claro aqui, que nossa proposta não está ligada ao levante de nenhuma bandeira 

partidária ou de governos, tentaremos apenas mostrar o que a extinção de um ministério pode 

ocasionar na dinâmica de uma população, analisando assim a sua relevância para com a sociedade. 

Entendemos também que embora a valoração pessoal deva ser afastada do projeto de pesquisa 

cientifica, é inegável que o aporte ideológico seja necessário e sempre se faz presente durante a 

pesquisa, não sendo supervalorizado. 

 

3 UM BREVE CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE O MDA 

 

Desde a criação do MDA, inúmeras foram as críticas em relação a sua importância, críticas 

essas geralmente feitas pelos latifundiários que achavam desnecessário a existência de 2 (dois) 

ministérios para trabalhar a questão agrária no país. Mais conhecendo o contexto histórico na 

história do Brasil, percebemos que o território agrário se desenvolveu no país de forma desigual e 

com inúmeros conflitos existentes, a própria criação do MDA foi motivada através de conflitos 

ideológicos no campo brasileiro. Seria de uma ingenuidade acreditar que o Ministério da Agricultura 

trata da questão agrária em sua totalidade, é notório a ideologia presente no Ministério da agricultura 

que sempre teve um foco específico ao viés econômico, ao grande proprietário de terra, e ao 

agronegócio. Enquanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário visava as políticas de reforma 

agrária, as políticas públicas voltadas à agricultura familiar, e ao ideário de desenvolvimento agrário, 

portanto, não se tratava de dois ministérios sobre a questão agrária por si só, mas sim dois 

ministérios que tratavam das diferenciações existentes no território agrário. Prova disso, era a 

comum dicotomia de discurso entre os dois ministérios, podemos dizer até que o Ministério da 

Agricultura, se caracteriza como ministério dos “ricos”, enquanto o MDA era o ministério dos 

“pobres”. A extinção do MDA causa, portanto, a soberania de uma ideologia no campo brasileiro, 

ideologia essa que vem a prejudicar os pequenos agricultores e movimentos sociais, que 

historicamente foram renegados e estavam caminhando para o desenvolvimento de fato. 

O papel do MDA sempre foi, através de suas políticas públicas como as linhas de crédito do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (A, B, C, Mulher, 

Semiárido, Jovem, entre outros), o Pnae, o Garantia Safra, entre tantos outros que visavam 

favorecer o desenvolvimento social e econômico do campo, sendo caracterizado assim como um 

ministério para a criação de políticas de desenvolvimento. Podemos perceber essa premissa posta 

por Costa Neto, Silva e Lucena (2015, p. 1): 

 

O MDA foi criado com o objetivo de se desenvolver políticas públicas que visassem 

o desenvolvimento do campo, no que diz respeito tanto ao social quanto ao 

econômico, objetivando assim um desenvolvimento mais igualitário, buscando 

também acabar com o histórico de políticas desenvolvimentistas que davam 

prioridade apenas aos grandes proprietários de terras. 

  
Notamos então que o objetivo prioritário do MDA era favorecer o fomento de políticas 

públicas de desenvolvimento, uma tarefa complicada tendo em vista que o próprio conceito de 

desenvolvimento tornasse bastante complexo, já que ele varia de acordo com o interesse de 

determinado grupo social, sendo assim “devemos compreender que o que eu considero 

desenvolvimento, pode não ter o mesmo significado a outra pessoa.” (COSTA NETO, SILVA e 
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LUCENA 2015, p. 1). Dessa forma, fazia com que o ideário de “Desenvolvimento” proposto pelo 

MDA, pudesse não compreender as reais necessidades do público que ele visava. Além do conceito 

de desenvolvimento, o MDA trabalhava com o conceito de território, principal recorte espacial 

utilizado para aplicação de suas políticas públicas, a forma com o qual o território era tratado pelo 

MDA gerava algumas críticas dos movimentos sociais e estudiosos da área que viam na sua 

conceituação, um aspecto reducionista e que não abarcava o território em sua totalidade, 

atrapalhando assim uma melhor efetivação das políticas públicas. Essa insatisfação, já se encontra 

presente em Costa Neto, Silva e Lucena (2015, p. 4-5) que nos diz: 

O conceito de território utilizado pelo MDA para a construção de suas políticas 

públicas, se torna insatisfatória na medida em que o mesmo desconsidera a 

existência de conflitos nele, mas sabemos que o conflito coexiste de maneira 

marcante no território sendo este uma de suas principais características. 

 

Portanto, considerar o território como um recorte espacial harmônico e sem conflito, faz com 

que as especificidades existentes nele sejam ignoradas e postas de lado na elaboração das políticas 

envolvidas nessa conceituação. Um aspecto simples, mas que influi diretamente na efetivação dos 

programas feitos pelo MDA. Como se fazer uma política pública de desenvolvimento do território, 

se você não possui uma boa conceituação do mesmo? Esse talvez fosse um dos principais entraves 

para a melhor eficácia das políticas públicas propostas pelo Ministério. 

 

4 O PERIGO DE SE PENSAR POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO COMO POLÍTICA 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Em termos teóricos e práticos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, não foi extinto por 

completo, embora consideramos a sua inexistência como ministério próprio, uma extinção. Mais se 

levarmos em consideração os termos técnicos veremos que o MDA inicialmente sofreu um processo 

de “fusão” com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), tendo suas pastas transferidas ao 

novo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Não podemos considerar essa fusão 

como algo benéfico ou menos prejudicial do que uma extinção de fato, levar a pauta do 

Desenvolvimento Agrário com a do Desenvolvimento Social, poderá fazer com que se vejam 

programas como o PRONAF, Pnae e Garantia Safra como políticas sociais, ao invés de políticas de 

desenvolvimento que de fato são. Esse temor é exposto por Alberto Broch (2016) que analisa o que 

pode está por trás dessa “fusão”. 

 

O que pode estar por trás, e o que me preocupa, é a ideia de transformar a 

agricultura familiar, que é uma ideia de desenvolvimento, em política social, o que 

faz muita diferença. Temo que por trás disso seja colocado que a reforma agrária e 

a agricultura familiar sejam reforma social. E vamos reagir fortemente a isso. Nós 

consideramos a agricultura familiar uma ideia de desenvolvimento, e não só social 

e econômico, mas de segurança alimentar, desenvolvimento do meio rural. Essa 

concepção pode acontecer, mas não afirmo, que deve transformar o Ministério 

social. 

 

Pensando no que é posto, visualizamos uma tentativa de desmonte do ideário de 

desenvolvimento agrário ao transformá-lo em uma política social, fazendo com que alguns ganhos 

já conquistados e outros que poderiam ser adquiridos sejam perdidos com o tempo, e fazendo voltar 
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a completa subordinação no campo do pequeno agricultor ao grande proprietário de terra. Algo que 

só interessa as velhas forças hegemônicas do campo. 

Stédile (2000), aborda algumas das questões que mostram porque o Brasil nunca conseguiu 

fazer uma reforma agrária. Durante 400 anos o Brasil sustentou a monocultura exportadora e para 

isso era necessário grandes porções de terra e da mão de obra de trabalhadores não assalariados 

ou de parceiros, ou seja, de escravos. Dessa forma surgem duas classes sociais que se 

perpetuaram durante muito tempo e ainda fazem parte da nossa sociedade, a oligarquia rural 

exportadora (os grandes senhores de terra) e os escravos. 

 Visto que essas relações escravistas têm base nas grandes propriedades de terra, o MDA 

chegava a reverter esse quadro, no sentido de que, dava ao pequeno produtor, que antes era 

escravo do latifundiário, a autonomia e o subsídio para produzir e conseguir se manter em suas 

pequenas propriedades. Isso consequentemente não era interessante para os grandes 

latifundiários, dessa forma, acreditamos que a extensão desse ministério vem, sobretudo, para 

retomar o escravismo da terra. 

Atualmente o MDA se tornou uma secretaria especial ligada a Casa Civil, hoje atuando como 

a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, novamente essa 

articulação serve como forma de entrave das políticas públicas desenvolvidas, pois novamente não 

se tem a força de um ministério para alcançar o seu objetivo. Além de tudo percebemos que vem 

se objetivando o desmonte da ideologia de Desenvolvimento Agrário ligado a essas medidas de 

“fusão” e transformação em secretarias do único ministério a tratar amplamente desse conceito. 

 

5 O PROCESSO DE RE-MONTE DO ANTIGO TERRITÓRIO AGRÁRIO 

 

Para além do entravamento das políticas públicas a extinção do MDA traz consigo uma 

tentativa de remontagem do antigo território agrário que existia no Brasil, tendo em vista que as 

políticas desenvolvidas pelo MDA vinham aos poucos fornecendo meios para independência do 

agricultor familiar e camponês do domínio dos grandes latifúndios, é bem verdade, porém, que 

esses avanços vinham ocorrendo de maneira relativamente lenta e o latifúndio ainda exerce 

bastante influência nas pequenas produções, no entanto a dependência do grande proprietário 

vinha-se diminuindo consideravelmente. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim notamos a real importância do Ministério de Desenvolvimento Agrário, para a 

possibilidade de desenvolvimento do campo brasileiro. Vislumbramos também a quem era 

destinado as políticas públicas formuladas pelo ministério e a quem incomodava. O MDA é fruto de 

lutas e conflitos no meio agrário, a sua extinção, ou fusão caso prefiram, resulta em um assassinato 

de conquistas e direitos adquiridos. Não devemos também romantizar o MDA como um ministério 

perfeito, é de se lembrar que o mesmo possuía erros conceituais que dificultavam uma melhor 

eficiência dos seus programas. Só que se torna inegável avaliar a evolução que se vinha tendo nos 

últimos anos no que tange a responsabilidade do MDA. 

Por trás de toda mudança, existe uma ideologia que a articula, percebemos que a extinção 

do MDA é resultado de uma elite agrária, insatisfeita com os rumos que o campo brasileiro vinha 

seguindo, com oportunidades e conquistas, mesmo que a duras penas, conseguida pelos 
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agricultores familiares e camponeses. Deixar esse debate de lado, significa ignorar as 

desigualdades existentes no território agrário, temos por obrigação levar esse debate aos meios 

acadêmicos, sociais e midiáticos, para que tenhamos as reais noções do efeito que o fim do MDA 

resulta na sociedade. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é verificar os aspectos socioeconômicos da cadeia do leite, pós o processo 

de modernização da agricultura brasileira. No intuito de atender ao propósito desta investigação, o trabalho 

está fundamentado teoricamente em pesquisas bibliográficas e documentais que contém abordagens sobre 

a temática. Através do estudo, foi possível verificar que a bovinocultura de leite, considerada como uma das 

principais e mais tradicionais atividades econômicas brasileira, ficou à margem do processo de tecnificação 

agrícola do país e refém das políticas impostas pelo governo durante um período que perdurou da década de 

1940 a 1990 e que o tabelamento de preço imposto ao produtor por todo esse período foi um dos principais 

obstáculos para a realização de investimento no setor lácteo, acarretando atrasos socioeconômicos no curso 

de toda sua cadeia produtiva. Por fim, verificou-se que o setor lácteo brasileiro alcançou profundas 

transformações socioeconômicas a partir da década de 1990 com o processo de desregulamentação do 

mercado, ocasião que o governo decide pelo fim do tabelamento de preço; abertura comercial ao exterior, 

com destaque para a criação e consolidação do Mercosul; a implementação de normativas sanitárias mais 

rígidas e a implementação do Plano Real, permitindo a redução da inflação e maior estabilidade econômica 

ao País, que o setor lácteo brasileiro consegue ampliar sua capacidade produtiva e competitiva no mercado.  

Palavras chaves: Tecnificação agrícola; Investimento; Cadeia produtiva do leite 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A agricultura brasileira sempre proporcionou papel de fundamental importância para o 

desenvolvimento socioeconômico do país, desde aquela ligada diretamente à exportação, 

produzida com alto nível tecnológico, até mesmo a destinada para o autoconsumo, explorada de 

forma tradicional com reduzido uso de tecnologia, de forma que as atividades agrícolas e 

manufatureiras encontravam-se ligadas e grande parte dos bens produzidos nas fazendas só 

tinham valor de uso. 

mailto:ieniltongurgel@yahoo.com.br
mailto:emanoelnunes@uern.br
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Mas é com a implantação do parque industrial a partir das décadas de 1950 e 1960 que a 

agricultura brasileira de fato experimenta novas formas de desenvolvimento e a estrutura agrícola 

é profundamente alterada. Pois o setor agrícola não mais se destina apenas para a produção de 

matérias-primas e alimentos, mas também como mercado da indústria, no que diz respeito a 

aquisição de máquinas e insumos, sobretudo a agricultura de exportação. (TEIXEIRA, 2005). 

O uso de máquinas, como trator e fertilizantes químicos na agricultura foram partes 

fundamentais da modernização da agricultura brasileira. De acordo com dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o número de tratores nos estabelecimentos agropecuários 

brasileiro nos anos 1950, era um pouco mais de 8.300 unidades, de modo que a até a década de 

1980 esse quantitativo já apresentava um crescimento superior a 6.500%, ou seja, 542.210 

unidades de tratores presentes em propriedades rurais do Brasil. O crescimento no uso de 

fertilizantes entre as décadas de 1950 e metade da década de 1985 foi de superior a 3.600 pontos 

percentuais. 

 Por outro lado, a bovinocultura de leite por muitos anos ficou à margem do processo de 

modernização da agricultura brasileira. Um dos motivos pelo qual a tecnificação não atingiu a 

atividade leiteira, está diretamente relacionado à política adotada pelo Estado, como o tabelamento 

de preço pago ao produtor, que vigorou por mais de quatro décadas e que constituiu num dos 

principais obstáculos para que os lacticínios e produtores pudessem investir na atividade e torná-la 

eficiente (JANK; GALAN, 1998). 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a cadeia do leite passou a sofrer profundas 

transformações estruturais a partir da década de 1990, com o processo de desregulamentação do 

mercado. O fim do tabelamento de preço pago ao produtor; a abertura comercial ao exterior, com 

destaque para a criação e consolidação do Mercosul; a implementação de normativas sanitárias 

mais rígidas e a implementação do Plano Real, permitindo a redução da inflação e maior 

estabilidade econômica ao país, foram os principais fatores que levaram a cadeia do leite à grandes 

mudanças e forçaram os produtores investirem no setor e torná-lo mais eficiente. 

Nesse sentido, entendendo que o processo de modernização da agricultura brasileira e a 

dinâmica da cadeia produtiva do leite são elementos de extrema importância para a economia do 

país, faz jus desenvolver um trabalho de pesquisa bibliográfica e documental no sentido de 

aprofundar o entendimento a respeito dos aspectos socioeconômicos inerentes a agricultura e a 

bovinocultura de leite no território nacional. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é verificar os aspectos socioeconômicos da 

cadeia produtiva do leite, pós o processo de modernização da agricultura brasileira. 

A elaboração da pesquisa está fundamentada teoricamente em pesquisas bibliográficas e 

documentais que contém abordagens sobre a temática. Para isso, se fez necessário a utilização de 

livros, artigos e dados oficiais do governo, entre outras literaturas como fonte de informações 

necessárias para dar maior suporte ao desenvolvimento do trabalho, e assim alcançar o objetivo 

almejado. 

O trabalho objeto de estudo está organizado em quatro seções. Na primeira aparece a 

introdução, trazendo uma síntese do trabalho de pesquisa, seu objetivo e metodologia. Na segunda 

encontra-se o referencial teórico, contemplando duas subseções, a saber: a modernização da 

agricultura no Brasil a partir dos anos 1950: aspectos socioeconômicos e ambientais e a dinâmica 

da cadeia produtiva do leite pós o processo de modernização da agricultura brasileira. Na terceira 

estão expostas as considerações finais que oferecem uma reflexão a partir dos resultados obtidos. 
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Na quarta e última aparece as referências bibliográficas que dão suporte à abordagem discutida no 

curso deste trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A modernização da agricultura no Brasil a partir dos anos 1950: algumas 

considerações sobre os aspectos socioeconômicos  

 

A agricultura brasileira sempre proporcionou papel de fundamental importância para o 

desenvolvimento socioeconômico do país, desde aquela ligada diretamente à exportação, 

produzida com alto nível tecnológico, até mesmo a destinada para o autoconsumo, explorada de 

forma tradicional com reduzido uso de tecnologia, de forma que as atividades agrícolas e 

manufatureiras encontravam-se ligadas e grande parte dos bens produzidos nas fazendas só 

tinham valor de uso. Mas é a partir da década de 1950 que essa atividade conhece novas estruturas 

e um planejamento sistemático da economia através do Estado é implantando (SILVA, 1999). 

Neste sentido, inicialmente grandes mudanças foram percebidas. Do lado da produção, 

percebe-se como mais importante a diversificação de produtos com a mudança de ênfase do 

mercado externo para o mercado interno. Do lado da circulação, o componente fundamental foi a 

integração do mercado nacional, viabilizada em boa parte pelo desenvolvimento da rede de 

transportes, sobretudo o rodoviário. É importante ressaltar que apesar da produção ter se voltado 

para o mercado interno, mas as transformações na sua base técnica ainda permanecia atrelada ao 

mercado externo, uma vez que sua capacidade de modernização ainda dependia de importações 

de máquinas e insumos (GRAZIANO DA SILVA, 1998). 

Somente com a implantação do parque industrial a partir das décadas de 1950 e 1960 é que 

a agricultura brasileira de fato experimenta novas formas de desenvolvimento e a estrutura agrícola 

é profundamente alterada. Pois o setor agrícola não mais se destina apenas para a produção de 

matérias-primas e alimentos, mas também como mercado da indústria, no que diz respeito a 

aquisição de máquinas e insumos, sobretudo a agricultura de exportação. (TEIXEIRA, 2005). 

A modernização da agricultura coincidiu com vários fatores que favoreceu efetivamente o 

seu desenvolvimento. O plano de substituição de importações que se iniciou com a implementação 

do parque industrial na década de 1950, abre caminho para o surgimento de um pacote tecnológico 

chamado de “revolução verde”, que consistia no uso de sementes melhoradas, fertilizantes, 

agrotóxicos químicos e máquinas que propiciaram aumentos significativos da produtividade média 

agrícola, gerando a demanda em escala por bens da indústria. (TEIXEIRA, 2005). Dados do IBGE 

mostram o números crescente de tratores nos imóveis rurais nos anos que vão de 1950 a 2006, 

conforme pode ser observado no gráfico 01. 

Um dos elementos cruciais da revolução verde está relacionado com o incremento de 

termologia, através do uso de tratores. De acordo com dados do IBGE, o número de tratores nos 

estabelecimentos agropecuários brasileiro nos anos 1950, era um pouco mais de 8.300 unidades, 

de modo que a até a década de 1980 esse quantitativo já apresentava um crescimento superior a 

6.500%, ou seja, 542.210 unidades de tratores presentes em propriedades rurais do Brasil, 

conforme pode ser observado no gráfico 01.  
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Gráfico 01: Números de tratores nos estabelecimentos agropecuários no período de 1950 a 2006 

 
Fonte: IBGE. Elaboração dos autores. 

Outro fator de fundamental importância para o crescimento da agricultura brasileira diz 

respeito ao uso de fertilizantes químicos.  Os números do gráfico 2 traz a evolução de consumo 

entre as décadas de 1950 e 2010.  

 

Gráfico 02: Evolução do consumo de NPK no Brasil (milhões ton.) 

 
Fonte: IPNI, 2016. Elaboração dos autores 

O seu crescimento entre as décadas de 1950 e metade da década de 1985 foi de superior a 

3.600%, ou seja, em 1950 o Brasil consumia cerca de 86 mil toneladas de fertilizantes químicos, 

como Nitrogênio, Fósforo e Potássio (NPK), nos anos de 1985 seu consumo já ultrapassava os 3 

milhões de toneladas, conforme pode ser observado no gráfico 02. Agora a agricultura brasileira 

experimenta sua nova a dinâmica, determinada pelo padrão de acumulação industrial, centrado no 

desenvolvimento dos complexos agroindustriais e a ação do Estado (GRAZIANO DA SILVA, 1998). 
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O avanço da pesquisa científica, assistência técnica e extensão, além do crédito rural que 

subsidiou boa parte das alterações ocorridas na estrutura agrícola brasileira, foram fatores que 

conduziram a agricultura à ampliar a produção para atender a demanda interna, além de formar 

divisas através das exportações. De acordo com Agra e Santos (2009), no auge da modernização 

da agricultura dos anos 1970, os principais produtos que compõem a cesta básica obtiveram 

crescimento pouco significativo como, o arroz, o milho, a mandioca e o feijão crescendo apenas 

1,5%, 1,7%, 2,1% e – 1,9% respectivamente; já as culturas destinadas à exportação como, a soja, 

a laranja e a cana-de-açúcar cresceram 22,5%, 12,6% e 6,3%, respectivamente. A respeito da 

modernização da agricultura brasileira Teixeira (2005, p. 25) esclarece  

 

Com o crescente avanço da industrialização e urbanização no Brasil, a 

modernização do setor agrário se torna necessária dentro do contexto que a 

envolve. Era necessário produzir alimentos e produtos para exportação para 

controlar a balança comercial do país.    

   

Outro fator que fortaleceu o setor agrícola diz respeito à crise do petróleo no início da década 

de 1970, ocasião que o governo incentivou o cultivo da cana-de-açúcar, criando o programa do 

PROÁLCOOL72, em que grandes áreas de terras deixaram de produzir apenas produtos destinados 

para alimentação e passaram também a ser exploradas com esta cultura. A cana-de-açúcar como 

alternativa de energia, promoveu o setor agrícola brasileiro a alcançar outras dimensões, alterando 

severamente o meio rural. A implantação não apenas do PROÁLCOOL, como os demais programas 

e projetos de incentivos à modernização de agricultura no Brasil, requer a existência de um sistema 

financeiro constituído (concretizado inicialmente no SNCR) para que possa ser viabilizada 

(GRAZIANO DA SILVA, 1998). 

No Brasil, a política agrícola sempre desempenhou papel de substancial importância para o 

crescimento da economia do setor agropecuário e seus benefícios na maioria dos casos atingiram 

apenas os grandes produtores capitalizados que produzem principalmente para o mercado externo. 

A modernização da agricultura, conforme aponta Nunes, et. al. (2014), impulsionada pelas políticas 

implementadas, sobretudo, a partir da década de 1970 tinha como o objetivo principal desenvolver 

a agricultura fundamentada na revolução verde, porém, sobre uma lógica de crescimento exógeno, 

cujas características não consideravam os aspectos locais, sejam eles de ordem social ou 

econômica, nem mesmo a diversidade da produção. 

E nesse sentido, a modernização da agricultura brasileira, do ponto de vista da lucratividade 

proporcionou ao país resultados extremante positivos. No entanto, no que se refere aos aspectos 

ambientais e sociais, percebe-se pontos extremamente negativos. Para Agra e Santos, (2009, p. 3)  

 

Com a utilização de novas tecnologias, foi necessário o desmatamento de 

terras de cobertura natural, levando a devastação de florestas e de campos 

nativos, ao empobrecimento da biodiversidade e da perda de recursos 

genéticos amplamente encontrados nas florestas [...] causou erosão, 

antropização, salinização, compactação, e perda de produtividade de muitos 

solos brasileiros.  

                                                             
72 O Programa Nacional do Álcool – PROÁLCOOL foi implantado em 1975, com o Decreto n° 76.593, com o 
objetivo de estimular a produção de álcool, visando o atendimento das necessidades do mercado interno e 
externo e da política de combustíveis automotivos (biodiesielbr, 2009). 
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Quanto aos aspectos sociais, a modernização da agricultura intensificou os conflitos sociais, 

com o aumento do êxodo rural, desemprego, menos moradia, violência etc. E para os que insistiam 

em continuar produzindo, acima de tudo os de menores condições financeiras, seria necessário o 

uso de insumos agora industrializados, como adubos, fertilizantes capazes de aumentar a 

produtividade e, assim, assegurar a competitividade no mercado. Os produtores integrados ao novo 

modelo de agricultura moderna são grandes e médios e estão localizados principalmente nas 

regiões Centro Oeste, Sudeste e Sul do país. Nas regiões Nordeste e Norte, bem como boa parte 

do Sudeste, a predominância é de pequenos produtores não integrados, isso é, que não tiveram 

acesso ao processo de modernização da agricultura (GRAZIANO DA SILVA, 1998). 

Na concepção de Graziano da Silva (1998), esses produtores possuam eles grandes ou 

pequenas extensões de terras, estarão forçados a desenvolverem atividades marginais do ponto de 

vista produtivo, ao mesmo tempo que a reprodução da classe trabalhadora se apresenta 

comprometida. Ainda de acordo com o autor, é possível identificar uma minoria envolvidos em 

atividades que apresente alta lucratividade, como a produção flores e alimentos frescos sem uso de 

agrotóxico e deslizantes. Mas de maneira geral, a grande maioria não integrados estarão 

produzindo para auto consumo e populações locais com baixo nível tecnológico empregado. 

Nesse contexto, é possível apontar a bovinocultura de leite como uma das mais importantes 

e tradicionais atividades econômica para todo o território brasileiro e que ficou marginalizada do 

processo de modernização da agricultura brasileira. O leite por se tratar de um produto característico 

de pequenas e médias propriedades rurais, praticamente ficou desprovido das inovações 

tecnológicas e organizacionais durante o período de intensa tecnificação da agricultura, resultando 

por várias décadas na exploração de uma atividade com baixos índices de rendimentos. Desta 

maneira, torna-se necessário o desenvolvimento de diversas ações que possibilite o aumento da 

competitividade da cadeia produtiva do leite no Brasil.  

 

2.2 A dinâmica da cadeia produtiva do leite pós o processo de modernização da 

agricultura brasileira 

 

No período entre as décadas de 1940 e 1990, a atividade leiteira brasileira apresentou 

características marcantes que merecem breves observações. A pecuária bovina, de um modo 

geral, não tinha como objetivo final a produção, mas sim reserva de valor, para ser utilizada nos 

períodos de alta inflação; o leite permaneceu por muito tempo ficou marginalizado do processo 

de modernização da agricultura. Dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), mostram 

que o efetivo do rebanho bovino desde a década que vai de 1970 até 1990 cresceu de maneira 

significativa, ao mesmo tempo que o número de vacas ordenhadas não apresentou grandes 

crescimentos, conforme pode ser observado no gráfico 03.  
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Gráfico 03: Efetivo do rebanho bovino e a participação de vacas ordenhadas no período de 

1974 a 1990 

 
Fonte: IBGE. Elaboração dos autores 

 

Observando os dados do gráfico 3, é possível verificar um crescimento do efetivo bovino 

de aproximadamente 60% durante o período que percorre de 1974 até 1990. Por outro lado, a 

representatividade de vacas ordenhadas para esse mesmo intervalo de tempo não apresenta 

maiores alterações. O que deixa transparecer que a cadeia do leite não recebeu o mesmo 

tratamento dispensado para a agricultura, pois a partir de 1974 o processo de tecnificação 

agrícola brasileiro já se encontrava consolidado. 

Para Clemente e Hespanhol (2009), durante a década de 1950 e 1960 o setor agrícola 

brasileiro absorve elevado volume de investimentos que são convertidos em tecnologia, como 

forma de impulsionar o setor a gerar divisas para a economia do País, deferentemente da cadeia 

do leite que além de não receber os mesmos incentivos, incorporou o tabelamento de preço 

imposto pelo governo, desestimulando cada vez mais os produtores a investirem na melhoria do 

setor. 

Outro elemento inerente a atividade do leite no Brasil e que se percebe ao longo das 

décadas de 1970 até 1990, diz respeito a produtividade das vacas ordenhadas. De acordo com 

o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), em 1974 a produção de leite/vaca/ano era apenas 

de 655 litros. E dezesseis anos depois essa produtividade não atingiu sequer 16% de 

crescimento, ou seja, em 1990 a produtividade das vacas ordenhadas no Brasil não alcançava 

760 litros por dia, conforme pode ser observado no gráfico 04. Isso não representa sequer 4 litros 

de leite por dia durante todo o período de lactação, levando em consideração os indicadores 

técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 
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Gráfico 04: Produção de leite (litro) por vaca por ano no período de 1974 a 1990 

 
Fonte: IBEGE. Elaboração dos autores 

 

Essas características que a pecuária leiteira apresentou até a década de 1990, deixou o 

setor lácteo numa situação de atraso e de baixa produtividade, haja vista o reduzido volume de 

capital e tecnologia destinados ao setor. Um dos motivos pelo qual a tecnificação não atingiu a 

atividade leiteira, está diretamente relacionado à política adotada pelo Estado, como o 

tabelamento de preço pago ao produtor, que vigorou por mais de quatro décadas e que constituiu 

num dos principais obstáculos para que os lacticínios e produtores pudessem investir na 

atividade e torná-la eficiente (JANK; GALAN, 1998). 

É a partir da década de 1990 que a atividade leiteira passou a sofrer grandes 

transformações estruturais. As mudanças resultaram principalmente do processo de 

desregulamentação do mercado, ocasião que o governo decide pelo fim do tabelamento de 

preço, de modo que o Estado passa a intervir cada vez menos sobre o setor e o mercado assume 

o papel de ajustar os valores pagos aos produtores, conforme a lei da oferta e da procura; 

abertura comercial ao exterior, com destaque para a criação e consolidação do Mercosul; a 

implementação de normativas sanitárias mais rígidas, através do Programa de Melhoria da 

Qualidade do Leite (PNMQL) e a implementação do Plano Real, permitindo a redução da inflação 

e maior estabilidade econômica ao País (JANK; GALAN, 1998). Foram esses os principais 

dispositivos que forçaram os produtores a investirem no setor lácteo e torná-lo mais competitivo. 

É importante ressaltar que mesmo diante dos avanços ocorridos na cadeia leiteira, seus 

rendimentos ainda são baixos, quando comparado a outras atividades agrícolas brasileira. Dados 

do IBGE e EMBRAPA, através do gráfico 5 mostram os rendimentos por hectare de várias 

culturas agrícola, assim como o leite.  
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Gráfico 05: Atividades agropecuária – rendimento por hectare (mil kg) 

 
Fonte: IBGE, EMBRAPA. Elaboração dos autores 

É sabido que significativos investimentos e várias ações foram realizadas nas últimas 

décadas para a melhoria da capacidade produtiva da bovinocultura leite no Brasil. Entretanto, 

quando comparada a outros setores agrícola é possível perceber que seus rendimentos de 

produtividade ainda deixam a desejar. Analisando os dados do gráfico 5, é possível observar que 

a cultura de milho e algodão obtiveram um crescimento no período de 1990 a 2015 de 

aproximadamente 200 e 125% respectivamente e o leite em torno de 100% de crescimento dos 

rendimento por hectare. Seguindo a mesma lógica e tomando por base o intervalo de tempo de 

2000 a 2010, o aumento da produtividade do milho foi de 60%, enquanto que leite só apresentou 

um crescimento de apenas 21 pontos percentuais. Isso remete a interpretação de que o setor 

agrícola brasileiro continua recebendo mais investimentos para o desenvolvimento de 

tecnologias, quando comparados a cadeia do leite. 

Nesse sentido, se a atividade leiteira não apresentou aumentos significativos dos 

rendimentos por hectare, mas a indústria pós produção tem desenvolvido estratégia como forma 

de ampliar sua capacidade competitiva no mercado. Essa nova conjuntura que se iniciou nos 

anos 90 permitiu à indústria de lacticínio ser responsável pela maioria das mudanças ocorrida no 

setor, sendo um dos elos mais dinâmicos e propulsores de transformações de postura nos 

demais segmentos da cadeia. O resultado dessas mudanças acarretou em maiores 

investimentos na atividade, refletindo diretamente no ganho da produção primária. Para Carvalho 

(2010), as principais transformações que aconteceram na cadeia produtiva do leite estão 

diretamente relacionada com a granelização da coleta do leite, pagamento por qualidade, ganho 

de escala e concentração, estrutura de fornecedores, distribuição e consumo. De forma que 

houve um maior amadurecimento de toda a cadeia produtiva láctea. 

O processo de coleta do leite de forma a granel foi um avanço para o desenvolvimento 

da cadeia, pondo fim à coleta de leite não resfriado e melhorando sua qualidade enquanto 

matéria prima para indústria láctea. Antes da granelização, a preocupação dos produtores era 

grande, pois exigia grandes investimentos para a implantação de tanques de resfriamento e 

produção de escala. Outro fator importante é que o sistema de granelização proporcionou uma 

maior aproximação da indústria ao produtor, com o desaparecimento da figura do freteiro ou 
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leiteiro, que apresentava grande poder de mercado junto ao setor da indústria do leite, já que 

tinha grande conhecimento sobre os produtores (CARVALHO, 2010). 

Essa nova estrutura que a cadeia do leite tem vivenciado nos últimos anos, tem 

impulsionado a indústria láctea a buscar constantemente maiores ganhos de eficiência. Isso tem 

levado a uma redução de fornecedores sem que haja necessariamente perda do volume de 

produção, ou seja, as fazendas estão se tornando mais produtivas, porém, a quantidade de 

propriedades produtoras de leite está decrescendo. Outra mudança importante está relacionada 

com a distribuição e o consumo, de forma que os leites tipo A, B, e C foram gradativamente 

substituídos pelo leite longa vida ou UHT – Ultra High Temperature, que representa cerca 75% 

das vendas no mercado formal e pelo fato do prolongamento do período de validade, as famílias 

deixaram de comprar leite diariamente, de forma que as padarias perderam espaço para os 

supermercados, que apresenta grande poder de barganha junto ao mercado (CARVALHO, 

2010). 

Desta forma, pode-se afirmar que a reestruturação da cadeia do leite que, embora tenha 

sido iniciada na década de 1990, permanece até hoje em pleno processo de transformação, seja 

na produção de grande ou pequena escala. Para Wilkinson (2008) a abertura e 

desregulamentação dos mercados, a integração regional ao Mercosul, a adesão à OMC e agora 

a adoção de boas práticas e de rastreabilidade como acesso aos mercados de exportação, vem 

sacudindo as cadeias, principalmente a de carnes e leite. Ainda segundo o autor, a pequena 

produção é valorizada e premiada pelo mercado a partir do momento que leva em consideração 

a natureza, a tradição, o artesanal e o local, além da homogeneidade e aparência dos produtos 

e condições de embalagem exigidas pelos supermercados. 

Nos últimos anos, o setor de distribuição através dos supermercados, tem imposto sua 

própria forma de inovação organizacional, que define nova dinâmica do sistema agroalimentar, 

bem como todos os demais setores da cadeia. Nessa lógica, é a partir da organização do varejo 

que se potencializa a inserção de produtos no mercado. Diferentemente da concepção neo-

schumpeteriano, que prioriza o incremento biotecnológico à montante (WILKINSON, 2008). 

Neste sentido, a cadeia do leite, através das políticas agrícolas, precisa criar estratégia 

alternativas para melhorar o seu padrão de qualidade, agregar valor e obter a inserção no 

mercado mediante as novas configurações que lhe são impostas, principalmente quando se trata 

de agricultura familiar, cuja disponibilidade de infraestrutura, mão de obra qualificada, recursos 

financeiros ou tecnológicos, em muitas ocasiões, se apresentam como fatores limitantes. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho objeto de estudo teve como objetivo verificar os aspectos socioeconômicos da 

cadeia do leite, pós o processo de modernização da agricultura brasileira. 

Com base no estudo, foi possível identificar que a agricultura sempre desempenhou papel 

fundamental para a economia do Brasil e grandes investimentos em tecnologias foram realizados 

no intuito de torná-la moderna e competitiva, ao mesmo tempo que proporcionou conflitos sociais e 

degradações ambientais importantes. 

Por outro lado, verifica-se a bovinocultura de leite, uma das principais e mais tradicionais 

atividades econômicas brasileira que ficou à margem do processo de modernização agrícola do 

país e refém das políticas impostas pelo governo durante um período que perdurou da década de 
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1940 a 1990. Na concepção de Jank e Galan (1998), um dos motivos pelo qual a tecnificação não 

atingiu a atividade leiteira, está diretamente relacionado à política adotada pelo Estado, como o 

tabelamento de preço imposto ao produtor, que vigorou por mais de quatro décadas e que constituiu 

num dos principais obstáculos para que os lacticínios e produtores pudessem investir na atividade 

e torná-la eficiente. 

Desta forma, percebe-se que a falta de investimento e incentivo no desenvolvimento de 

ações e políticas capazes de ampliar a capacidade produtiva do leite deixou o setor em atraso por 

muito tempo. Dados do IBGE mostram que em 1974 a produção de leite/vaca/ano era apenas de 

655 litros. E dezesseis anos depois essa produtividade não atingiu sequer 16% de crescimento, ou 

seja, em 1990 a produtividade das vacas ordenhadas no Brasil não alcançava 760 litros por dia, 

não representando sequer 4 litros de leite por dia durante todo o período de lactação. 

Também foi possível verificar que a partir da década de 1990 a atividade leiteira passou a 

sofre grandes modificações estruturais. As mudanças resultaram principalmente do processo de 

desregulamentação do mercado, ocasião que o governo decide pelo fim do tabelamento de preço, 

de modo que o Estado passa a intervir cada vez menos sobre o setor e os preços recebidos pelos 

produtores estão sujeitos a lei da oferta e da procura imposta pelo mercado; abertura comercial ao 

exterior, com destaque para a criação e consolidação do Mercosul; a implementação de normativas 

sanitárias mais rígidas e a implementação do Plano Real, permitindo a redução da inflação e maior 

estabilidade econômica ao País. 

Desta forma, através desse trabalho permitiu-se ampliar o campo de conhecimento da 

atividade leiteira brasileira e entender com mais detalhes seus principais aspectos socioeconômicos 

durante a modernização da agricltura e após os anos 1990 com a nova política de governo. Durante 

a realização do estudo não se observou limitações capazes de comprometer o desempenho do 

trabalho. Por fim, é importante ressaltar que essa pesquisa não encerra as demandas de estudos 

necessárias para um melhor aprofundamento da cadeia produtiva do leite, incluindo as dimensões 

socieconômica e ambiental. 
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Resumo: O presente artigo apresenta uma breve análise sobre os impactos socioeconômicos promovido pelo 
efeito da sazonalidade no município de Ereré-CE, que por sua vez é provocada pela exportação anual de mão 
de obra agrícola para prática do corte de cana no interior do estado de São Paulo. O município exporta em 
média 600 trabalhadores anualmente que saem no mês de abril e retornam no mês de novembro. Nesse 
trabalho iremos explorar através de pesquisa, elementos condizentes com as práticas de trabalho inerente ao 
processo de produção, incluindo os critérios adotados para escolha desses trabalhadores bem como o 
deslocamento e estadia durante o período de safra, até o estagio de corte e colheita, realizado com a intensa 
utilização de mão de obra agrícola. A pesquisa se caracterizou como exploratória, descritiva e estudo de caso, 
já quanto a abordagem se classificou como qualitativa. Para atender ao propósito deste estudo, a amostra foi 
do tipo não probabilística e por acessibilidade, sendo os dados coletados em março de 2016. Analisaremos 
ainda o impacto econômico gerado pela atividade canavieira no município, tendo em vista que parte do valor 
arrecadado com o trabalho é remetido para as famílias que permanecem em seu munícipio de origem.   
Palavras – chaves: migração sazonal; corte de cana; trabalho agrícola. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil tem passado por profundas transformações no seu modelo de produção agrícola, 

especialmente a partir da década de 60 e, de maneira mais profunda, a partir da década 70. Na 

abordagem desse artigo está inserida a discussão sobre um dos efeitos deste fenômeno, no caso 

especifico do objeto de pesquisa, trata-se de um movimento migratório definido pela literatura 

geografia como sazonal.  

Segundo Dota (2008) 

 
Migração sazonal é aquela em que o migrante busca trabalho em outra área 

que não seja a de sua residência normal, sendo que de modo geral os canaviais e 
os laranjais do estado de São Paulo são os grandes destinos dessa mão-de-obra 
temporária, contratada para o período de safra. Terminado este tempo, os migrantes 
retornam para suas regiões de origem, voltando a sua vida costumeira. 

 

No caso do município de Ereré o histórico de fornecimento de mão de obra na modalidade 

sazonal já fora registrado em veículos de comunicação de massa, como foi caso da reportagem 

exibida pelo “Jornal Hoje” da Rede Globo de televisão no ano de 1998. No ano de 2001 foi publicado 

no jornal impresso de circulação estadual O POVO a seguinte informação: 

 
Cerca de 450 agricultores do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, deixam seus 
lugares de origem e seguem para São Paulo, Minas gerais e Brasília em busca de 
condições de sobrevivência. Esse número refere-se aos ônibus que saem de Ereré 

mailto:maxiloneu@gmail.com
mailto:romao87@hotmail.com
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na região do Vale do Jaguaribe e vão para plantações de tomate, colheitas do café, 
corte da cana (O POVO, 24/07/2001).  

 

O mesmo jornal publicou ainda na mesma matéria que: 

 
Trabalhadores de Ereré e Milagres que saíram para as regiões sudeste e centro-
oeste retornam a cidade de origem por dois motivos; saudades de casa e a dureza 
do trabalho. São obrigados a trabalhar 11 horas por dia e sofrem os efeitos dos 
agrotóxicos. Alguns planejam voltar outros não (O POVO, 24/07/01).  

 

Segundo informações obtidas no senso 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o município de Ereré registrou 6.302 habitantes. Desse total 3.150 eram do sexo masculino. 

É possível afirmar que pelo menos 280 trabalhadores saíram de Ererê para São Paulo. E de acordo 

com informações da Delegacia Regional do Trabalho - DRT do Ceará, 446 pessoas migraram para 

o interior Paulista só em 2005 (Diário do Nordeste, 06/07/05). 

O destino principal desses migrantes é O Estado de São Paulo, com 80,39%. Nesse Estado 

os trabalhadores estão dispersos, principalmente, pelas cidades de Santa Bárbara do Oeste 

(15,69%), Santa Cruz das Palmeiras (13,07%), Leme (9,80%) e Capivari (7,84%). (SILVA, et al, 

2009). 

Diante do exposto fica evidente a necessidade de uma análise levando em conta alguns os 

fatores que atuam como condicionantes do fenômeno aqui descrito. Neste sentido o principal 

objetivo dessa pesquisa e compreender os impactos socioeconômicos sofridos pelos cortadores de 

cana do município de Ererê - CE. 

O município está localizado na microrregião da Serra do Pereiro, que por sua vez está 

situada na mesorregião do Jaguaribe, conforme demonstra a (Figura 01). O mesmo está situado 

geograficamente nas coordenadas: latitude (S) 6º 01’ 55’’ e longitude (WGr) 38º 20’ 55’’. Segundo 

o IBGE (2015) possui uma extensão territorial de 382.707 km² e uma população absoluta de 6.840, 

o que lhe confere uma densidade demográfica de 17,87 hab/km². 
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Figura 01. Localização do município de Ererê-CE 

 

 
Fonte: IBGE (2010) elaborado pelos autores 

 

Para tanto, adotou-se como metodologia uma abordagem qualitativa, a mesma torna 

possível compreender tal fenômeno através da apreensão de uma realidade vivenciada e 

protagoniza pelos atores sociais, e desses são extraído as impressões que os mesmo têm de sua 

relação com a realidade social. 

Portanto, a pesquisa caracterizou-se como exploratória, descritiva e estudo de caso, a qual 

tem como propósito proporcionar uma maior familiaridade com a temática em estudo; envolvendo 

um levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o -

objeto de estudo (RICHARDSON, 2010). 

Para pesquisa de campo foi adotado a aplicação de questionários semiestruturados através 

de contado direto com os entrevistados. Essa pesquisa foi caracterizada como amostral, com a 

escolha aleatória de 5% do total de cortadores de cana que frequentaram tal atividade no ano de 

2015, que significa 30 cortadores de um total de 600. Em seguida os dados foram tabulados e 

transformados em gráficos. 

 

2 A MIGRAÇÃO SAZONAL NA REGIÃO NORDESTE: BREVES CONSIDERAÇÕES 

HISTÓRICAS   

 

O homem sempre foi conduzido pelas dificuldades inerente a sua sobrevivência e, dessa 

forma, mantém constantemente uma luta por melhores condições de vida. Nesse raciocínio, as 

migrações passaram a ser um recurso relevante imprescindível para a construção de uma vida 

melhor. 

Aspectos migratórios são registrados na história humana desde os tempos antigos, quando 

o homem na condição de nômade, mudava constante de lugar por falta de meios necessários a sua 

sobrevivência. Já em relação ao Brasil, esse processo ocorreu bastante antes e depois da 

colonização portuguesa, sendo mais um registro marcante da História Brasileira. 
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Sabemos que migrações ocorrem em diversos lugares, mas vale explicitar o que motiva os 

nordestinos a saírem de sua terra natal para regiões distantes, por exemplo, Sudeste, mais 

precisamente, a cidade de São Paulo. 

A migração mais comum está relacionada à saída do meio rural para o urbano, que é 

considerado por muitos um espaço com mais oportunidades de trabalho e, consequentemente, de 

melhoria das condições sociais e econômicas, sendo esse fenômeno, muitas vezes, dentro da 

própria região. Porém, como há uma disparidade como relação ao crescimento das regiões do 

Brasil, o fluxo migratório perpassa a região de origem. 

Durante várias décadas, os nordestinos mantiveram um fluxo migratório direcionado para a 

região Sudeste, em especial para o estado de São Paulo, que tinha condição de oferecer empregos, 

já que o processo industrial estava em um nível mais elevado com relação a outros lugares. Além 

disso, lá estava no auge o crescente mercado canavieiro, que oferecia oportunidades de trabalho. 

Os nordestinos precisavam trabalhar e muitos encontraram na cana de açúcar, o sustento deles e 

dos familiares. 

O ponto de trabalho que mais recebeu e continua recebendo migrantes é Santa Bárbara do 

Oeste, que oferece oportunidade de trabalho como cortador de cana. Assim, grande quantidade de 

nordestinos, percebendo que sua cidade natal não apresenta possibilidades de emprego, espera a 

maioridade para contribuir para a migração sazonal.  Segundo Silva (2010, p.01): 

 
Assim, desde muito pequenas, as crianças aprendem o verdadeiro significado de 
São Paulo, isto é, qualquer lugar deste estado, o lugar de destino de seus pais e 
parentes, mas também o lugar de onde voltam para suas terras, e ficam sabendo 
que, quando inteirarem a idade, seguirão a mesma rota. 
 

Dessa forma, boa parte das crianças nordestinas percebe que as condições da família estão 

melhores em decorrências do trabalho árduo em São Paulo e sabem que podem, um dia, seguir o 

mesmo destino de familiares ou pessoas que já fizeram tal rota. 

Por outro lado, alguns nordestinos optaram em migrar para a região Norte, que também 

apresentava um considerável mercado de trabalho, regado pelo ciclo da borracha. Assim, os 

nordestinos que não optavam por São Paulo podiam ter uma outra oportunidade de emprego no 

Norte do país. 

Certamente, o desemprego é citado como um dos fatores responsáveis pelos processos 

migratórios dos nordestinos, mas temos que considerar situações naturais, como a seca, que 

causou e continua sendo um obstáculo na região Nordeste. Aspecto este abordado por Graciliano 

Ramos na obra “Vidas Secas”, que descreve a fuga da família de Fabiano em busca de melhores 

condições de vida, sendo a seca a responsável maior pela saída do sertão nordestino. 

A necessidade de trabalhar e sustentar a família acabam se tornado um perigo para os 

nordestinos em muitos casos, pois pessoas querendo tirar proveito da situação oferecem boas 

condições de trabalho, mas tudo não passa de uma inverdade. Nas palavras de Santana (1993, 

p.45): “não são comprados por dinheiro, mas por ilusão de falsas promessas. A busca de emprego, 

de salário e comida os leva a viverem um drama que como muitos casos terminam em tragédia”. 

Na visão do autor, a miséria do trabalhador é usada como uma forma de persuasão e 

realmente se concretiza como resultado negativo para o empregado, que às vezes passar a 

trabalhar em condições comparáveis a escravidão. Já para o empregador é um aspecto positivo, 

pois dispõe de força de trabalha barata e com algumas dívidas a serem quitadas. 

Atualmente as condições de trabalho passam por transformações, pois os órgãos de 

fiscalização estão constantemente nos pontos de trabalho, sempre tentando avaliar se o trabalhador 

está bem assistido pelo setor que lhe ofereceu emprego. 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

 E-BOOK                  ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

848 

O tempo tem demonstrado que os lugares que mais receberam migrantes estão perdendo 

essas mesmas pessoas, que representam a migração de retorno. Alguns motivos podem ser 

explicitados como forma de argumento, por exemplo, a decepção no novo lugar, a constante onda 

de violência nas cidades e ausência de qualificação de certos trabalhadores, que não apresentam 

meio de competir na atual conjuntura do mercado de trabalho. 

Percebe-se que as migrações do Sudeste para o Nordeste perderam forças com o tempo. 

Conforme o IBGE, censo de 2010, as regiões Norte e Centro-Oeste passaram a ser os principais 

destinos migratórios, tanto requerido pelos nordestinos como também pelos sulistas. Essa mudança 

no fluxo migratório é gerado pelo constante investimento nessas duas regiões, fazendo com que os 

nordestinos tenham oportunidades de emprego em sua região e não abandonem a mesma. 

 Assim, sabemos que a migração para região Sudeste, por exemplo, não acabou, apenas 

perdeu força com o passar dos anos.  Além disso, com o desenvolvimento tecnológico, o homem 

está perdendo espaço no mercado de trabalho e sendo substituído pelas máquinas. Os que 

conseguem se manter no trabalho precisam se qualificar e aprender manusear as máquinas, que 

tem uma produção altíssima relação ao homem. 

 

3 ATIVIDADE CANAVIEIRA NO BRASIL NA FASE CONTEMPORÂNEA: BREVES 

CARACTERIZAÇÕES 

 

A atividade canavieira representa no Brasil, do ponto vista histórico, a primeira atividade a 

se configurar como um ciclo econômico, tendo em vista o peso que a mesma teve na sustentação 

e manutenção do Brasil colônia pelos portugueses, em vista do seu modelo de exploração 

sustentada pelo tripé: mão de obra escrava, condições naturais favoráveis e monopólio comercial 

de exportação, aliado à forte conexão com os ditames da economia mercantilista liderada pela 

Europa ocidental e experiências acumulada com a exploração dessa atividade em outras colônias. 

 Furtado (2004) apresenta os principais fatores que tornaram possível que a metrópole 

portuguesa lograsse êxito na exploração da cana de açúcar no Brasil. Dentre esses fatores o autor 

destaca: 

 
[...] os portugueses haviam já iniciado há algumas dezenas de anos a produção, em 
escala relativamente grande, nas Antilhas do Atlântico, de umas das especiarias 
mais apreciadas no mercado europeu: o açúcar. Essa experiências resultou ser de 
enorme importância, pois, demais de permitir a solução dos problemas técnicos 
relacionados com a produção do açúcar, fomentou o desenvolvimento em Portugal 
da indústria de equipamentos para os engenhos açucareiros [...] (FURTADO, 2004, 
p. 15). 

 
Para Prado (2004) essa atividade assumiu o pioneirismo na investida colonizadora da então 

colônia chamada Brasil: 
[...] a primeira é a do açúcar; primeira cronologicamente, e primeira na contribuição 

que trouxe para a colonização, porque é ela que serve de base material para o 

estabelecimento do europeu neste território que haveria de constituir o Brasil, e lhe 

traria, mesmo em confronto com a mineração, a maior quota de sua riqueza. O Brasil 

é, pode afirma parodiando Heródoto, “um dom do açúcar”. E ainda no termo da 

história colonial, representa seu principal esteio econômico. (PRADO, 2004, p.144). 

 

Ambos os autores apontam elementos que colocam a produção açucareira como carro chefe 

no estabelecimento das bases econômicas para concretização da colonização brasileira. 

Corroborando com os dois autores citados Correia & Alencar (2013) afirmam que: 
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[...] desde o período colonial, o Brasil teve vários produtos que se configuraram em 

sua base econômica. A cana de açúcar e os minérios, no período colonial, o café, 

no período imperial e a soja e o etanol, na atualidade. Dos produtos citados, a cana 

de açúcar foi o que perdurou por mais tempo [...]. 

 

Essas condições colocaram o Brasil desde os primórdios da ocupação como um grande 

importador de mão obra escrava. Andrade (2011, p. 77) afirma que “apesar do preço elevado, os 

escravos eram importados para Pernambuco, quando os portugueses ocupavam ainda pequenas 

áreas da capitania”. 

 Transcorrido essa fase colonial - aqui colocada de forma bastante sucinta - a cana-de-açúcar 

continuou assumindo papel importante na formação da economia agroexportadora do país nos 

séculos seguinte. Vale ressaltar que a mesmas sofreu inúmeras oscilações tendo em vista as 

intempéries do mercado internacional, a destacar a concorrência com a produção holandesa nas 

Antilhas e as experiências europeias na produção de açúcar a partir da beterraba. 

 Já no final do século XIX o engenho passa, gradativamente, a dar lugar às usinas. No 

formato de produção do engenho, descrito por Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, a figura 

central era o senhor do engenho que detinha o poder sobre as condições materiais de produção, 

incluído a posse da terra, o domínio sobre a mão de obra escrava e o capital para investimento. 

 No formato de produção da usina açucareira a figura central passa a ser o usineiro que 

continua tendo a necessidade da posse da terra em grandes extensões, mas a mão de obra escrava 

passa a ser substituída pelo trabalho assalariado, enquanto o capital para investimento ganha 

contornos extremamente industrializados. 

 Na definição de Iamamoto (2012) a usina pode ser compreendida da seguinte forma: 

A usina é uma expressão precoce da industrialização da agricultura exigindo o 

trabalho assalariado na transformação da matéria-prima e apropriação privada, pelo 

usineiro, das condições de produção agrícola e industriais, controlando o processo 

de produção como uma globalidade. (Iamamoto, 2012, p.114). 

 

Esse tipo de usina descrita pela autora ganha espaço no Brasil, principalmente a partir de 

meados do século XX no período pós-guerra com o advento da dispersão industrial no mundo por 

meio da espacialização das empresas multinacionais que tiveram como principal alvo os países 

subdesenvolvido, entre eles o Brasil. Vale lembrar que o Brasil até então exercia sua vocação 

econômica com fortes traços e resquícios no modelo colonial de agroexportador e exportador de 

matéria prima. 

 Neste contexto de transformação da produção em escala mundial o Brasil tem seu setor 

agrícola fortemente atingido pelo modelo do agronegócio, ou seja, a transferência da tecnologia 

industrial para campo, com intuito de dinamizar a produção. 

No atual estágio a produção açucareira representa grandes lucros aos usineiros e pesados 

investimentos na aquisição de maquinas cada vez mais moderna, além de promover um grande 

fluxo de migantes sazonalmente deslocado de suas regiões para prática do corte manual de cana, 

provoca intensos desequilíbrios ao meio ambiente. 

Atualmente a região sudeste representa uma hegemonia na produção de cana de açúcar e 

seus derivados, principalmente o açúcar e o etanol, tendo o estado de São Paulo como detentor de 

mais da metade dessa produção. De acordo com as informações da Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB: 
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A área cultivada no Brasil com cana-de-açúcar que deverá ser colhida e destinada 
à atividade sucroalcooleira na safra 2015/16 é de 8.995,5 mil hectares. São Paulo, 
maior produtor, possui 52% (4.678,7 mil hectares), seguido por Goiás com 10,1% 
(908 mil hectares), Minas Gerais com 9% (811,2 mil hectares), Mato Grosso do Sul 
com 7,5% (677,9 mil hectares), Paraná com 6,6% (596 mil hectares), Alagoas com 
3,8% (338,3 mil hectares), Pernambuco com 2,9% (264 mil hectares) e Mato Grosso 
com 2,6% (230,3 mil hectares). Estes oito estados são responsáveis por 94,5% da 
produção nacional. Os outros 14 estados produtores possuem áreas menores, 
totalizando 5,5% da área total do país. (CONAB, 2015). 

 

As informações da CONAB deixa clara a hegemonia paulista, o que nos remete a 

compreender o passado colonial que permitiu, pelas condições históricas, dar à região nordeste tal 

hegemonia. Só a partir de meados do século XX que a região sudeste assume o protagonismo 

econômico no setor de produção de cana-de-açúcar com o advento da industrialização aplicada em 

larga escala na agropecuária. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Todo ano no mês de abril a cena se repete: uma fileira de aproximadamente dez ônibus de 

cores e etiquetas desconhecidas, motoristas com sotaque paulista, uma fileira de bolsas e malas 

infindável, jovens casais abraçados e com rostos chorosos, meninos que disparam na “carreira” 

acompanhando na perseguição dos ônibus e a multidão de moradores que se dividem entre 

parentes dos cortadores de cana ou meramente curiosos. 

A organização da saída é feita pelo “turmeiro”, esse desempenha o papel de tomar nota dos 

nomes dos pretensos candidatos à uma vaga na condição de trabalhador ligado à usina da qual o 

ele é vinculado. Sua missão se mostra às vezes ingratas. Por vezes o mesmo tem que dispensar 

alguns candidatos à vaga por não atenderem aos critérios mínimos determinados pelos exames 

médicos, que e feito previamente. 

De acordo com a pesquisa de campo realizada, conforme demonstra o (gráfico 01), a 

maioria dos trabalhadores possui o Ensino Fundamental incompleto, o que os colocam da condição 

de trabalhadores aptos a desenvolverem o trabalho braçal que não exige nenhum tipo de 

qualificação. 

 

Gráfico 01: Nível de Escolaridade dos cortadores de cana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organizado pelos autores 
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É importante destacar que a qualificação em termos de formação escolar não é um dos 

critérios adotados para escolha desses trabalhadores. Segundo Correia & Alencar (2013), em 

pesquisa realizada em Timbiras – MA: 

 
A maioria desses trabalhadores são “adaptados” a certas atividades braçais- são 

pouco qualificados para atividades dos setores mais modernos da economia- e por 

isso se “encaixam” perfeitamente no perfil de trabalhador buscado pelas usinas. São 

resistentes e suportam ser submetidos a extremas condições de trabalho, em 

detrimento dos trabalhadores locais, que são pouco preparados para o corte de 

cana. (CORREIA & ALENCAR, 2013, p.17). 

 

Destaca-se ainda as condições de trabalho à que são submetidos esses trabalhadores. Dos 

entrevistados, 15% afirmaram trabalhar até 12 horas diárias, 23% até 10 horas e 62% cumprem 

carga hora mínima de 08 horas diariamente. Vale lembrar que o trabalho na prática do corte cana 

é remunerado por produção, o que leva parte desses trabalhadores a se dedicarem ao máximo, 

atingindo a exaustão física e mental. Podemos afirmar que estes trabalhadores analfabetos e semi-

analfabetos são os mais especializados para trabalharem, principalmente, no corte de cana. São 

estes boias frias, camponeses que circulam pelo país sendo explorados pelo Agronegócio. (SILVA, 

et. al, 2009). 

Aliado á essa penúria destaca-se as condições de viagem que são feitas com, no mínimo, 

mecanismo de insegurança e falta de cumprimentos com as normas de trânsito vigente. Neste 

sentido Correia & Alencar (2013) afirmam que: 

 
As condições em que muitos desses trabalhadores chegam até as empresas 
agroindustriais canavieiras de São Paulo são seriamente questionadas. Muitos 
deles viajam em condições subumanas, de forma clandestina, agenciados por 
“gatos”, em ônibus clandestinos e camuflados para que ninguém consiga descobrir. 
Muitas denúncias são feitas junto aos órgãos de representação e apoio aos 
trabalhadores migrantes (como CPT, Pastoral do Migrante, entre outros) de casos 
como esses, mas nem sempre é possível efetuar a abordagem e o flagrante. 
(CORREIA & ALENCAR, 2013, p.7). 

 

Outro fator que salta aos olhos na análise das condições de trabalho é a estadia dada aos 

trabalhadores, os mesmo permanecem alojados em um sistema coletivo de dormitório em 

condições precárias. Segundo depoimento de alguns entrevistados, a cama é dividida com até três 

pessoas, tendo em vista que a mesma é disposta no sentido vertical, conhecida em algumas regiões 

do Brasil com cama de beliche. A convivência em amontoados de peões acaba gerando o stress e 

vez ou outra chegando a gerar conflitos, brigas e discussões. 

 Para o cortador de cana Francisco José, 35 anos, as condições de trabalho são “penosas”, 

especialmente pela qualidade da comida oferecida pela usina. Segundo o mesmo: 
 

Lá no trabalho da cana-de-açúcar onde a gente trabalha é muito forçado, se a 
pessoa num tiver um emprego bom pra trabalhar noutros serviço melhor sempre vai 
pegar aqueles serviço ruim como diarista ou mesmo na produção ganhando um 
salariozinho forçado. É esforço da gente saí daqui deixar a família da gente, aqui 
esperando pela gente, tem muitos que não chegam mais a voltar. A comida lá num 
é muito boa, a comida. E se a gente não organizar fica aqueles barracos mal 
arrumados e a gente mesmo é quem arruma os alojamentos. (Francisco José, 35 
anos, cortados de cana). 
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O ato de cortar cana dar-se de formas distintas, ou seja, a relação de trabalho pode variar 

dependendo do perfil do trabalhador. Trabalhadores que apresentam baixo rendimento são 

induzidos a trabalharem como diaristas e recebem uma quantia fixa, já os trabalhadores que são 

tidos como os mais produtivos trabalham na condição de produtividade, onde seus vencimentos são 

pagos pela quantidade de toneladas de cana cortada. Este segundo é a pratica mais corriqueira, 

75% dos entrevistados, inclusive sendo os mais aceitos na composição da lista de trabalhadores 

escolhidos pelos “turmeiros” a cada safra. 

 Outro fator a ser destacado na pesquisa é a variação de atividades desempenhadas pelos 

trabalhadores. Com o advento da tecnologia aplicada ao meio agrícola, no caso aqui analisado à 

lavoura da cana-de-açúcar, fica evidente que parte dos trabalhadores desempenha outras funções 

que não seja propriamente cortar cana, como demonstra o (gráfico 02). Essa é uma tendência da 

fase atual da produção agrícola no modelo agronegócio. 

 

Gráfico 02: Atividades desempenhadas pelos trabalhadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Pesquisa de campo (2016). Organizado pelos autores 

 

O rendimento obtido por esses trabalhadores acaba se tornando um atrativo, tendo em vista 

que, em entrevista, 83% afirmaram já ter frequentado a atividade canavieira por mais de quatros 

vezes, sendo que 46% afirmaram que pretendem continuar frequentando essa atividade. 

Esses rendimentos variam de acordo com a atividade desempenhada, conforme demonstra 

o (gráfico 03). Vale ressaltar que os dados do IPECE (2015) apontam que o município de Ereré 

apresenta um setor industrial quase que inativo, tendo em vista que o mesmo só oferta 11 postos 

de trabalhos formais, e o setor público não oferecem condições de absorver toda mão de obra da 

PIA – População em Idade Ativa, que representa no total da população Erereense 65,69%, que por 

sua vez corresponde, em valores absolutos, a 4.4493 habitantes. 

 A soma dos dois fatores citados acima é essencial para impulsionar o aumento do fluxo 

migratório sazonal no município. 
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Gráfico 03 – Renda mensal escalar dos trabalhadores na atividade canavieira 

 
FONTE: Pesquisa de campo (2016). Organizado pelos autores 

Desse total, descrito no gráfico acima, parte é remetida para às famílias que permanecem 

em seu município de origem. De acordo com a nossa pesquisa de campo, dos entrevistados, 46% 

enviam mensalmente um valor de até R$ 500,00, 54% enviam valores que variam entre R$ 501,00 

a R$ 1.000,00. Esse valor, em alguns casos, acaba sendo a única fonte de renda de que dispões a 

família. Vale ressaltar que nossa pesquisa apontou ainda que 69% das famílias entrevistadas são 

compostas por três membros. 

 Dentre os fatores motivadores da saída dos trabalhadores estão os elementos descritos na 

pesquisa, conforme destaca o (gráfico 04). 

 

Gráfico 04: Motivações para ida ao corte de cana 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organizado pelos autores 

 

Os dados apontam para uma forte tendência à permanência dos trabalhadores na condição 

de migrantes. Essa afirmação pode ser reforçada quando analisamos os dados fornecidos pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica do Ceará - IPECE (2015) que aponta que o município não oferece 

ofertas de empregos formais, apresentando um IDH de 610 ocupando a 101ª posição em um ranking 

de 184 municípios do estado do Ceará. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto fica evidente o quão significativo e impactante é a atividade canavieira na 

vida de parte dos erereenses. Suas dimensões podem ser percebidas em diversos setores 

especialmente no econômico e social. Ambos os setores são atingindo diretamente, revelando que 

a migração sazonal funciona como válvula de escape para pressão social gerada por munícipios 

como o Ereré que apresenta baixos índices de desenvolvimento. 

 A discussão traz à tona ainda a dimensão ocupada pela atividade canavieira no século XXI 

e sua importância como atividade econômica ligada ao agronegócio. Seu impacto econômico revela 

que esse setor tem crescido com fortes tendências a continuar crescendo nos próximos anos, 

principalmente por ser uma atividade que apresenta lucros exorbitantes, atendendo, entre outras 

demandas, ao setor de produção de energia. 

 Como relação ao município de Ereré, área de pesquisa, é possível afirmar que a tendência 

é que o quadro descrito nesta pesquisa tende a permanecer com fortes indícios à intensificação da 

sazonalidade promovida pelo incentivo financeiro oferecido pelo trabalho nos canaviais. Essa 

realidade é preocupante tendo em vista que quase metade dos entrevistados pretende retornar à 

atividade canavieira. 

 Vale ressaltar que esses incentivos se revelam como decisivo na geração de perspectivas e 

busca por melhores condições de vida. Através da entrevista foi constatado que 46% dos 

entrevistados investem os recursos obtidos durante o tempo de trabalho nos canaviais em compra 

de veículos, principalmente motocicletas, e 38% em imóveis. A possibilidade de adquirir recursos 

para compra de um veiculo em seis meses é bastante impactante na vida dos jovens, que acabam 

optando por abandonar outros sonhos, como frequentar a escola e almejar um curso universitário. 

 A pesquisa aqui explorada abre um precedente para que várias dimensões desse fenômeno 

sejam exploradas em futuras pesquisas. Dentre eles destacamos a necessidade de entender qual 

a influência do mesmo na vida escolar dos jovens de Ereré. Compreender o papel do poder públicos 

mediante o fenômeno e os desafios de geração de renda e empreendedorismo local. 
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Resumo: O reconhecimento do Poder Público com relação à agricultura familiar apresentou significativos 

avanços a partir da década de 1990, com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar - PRONAF e também da criação SDT (Secretaria do Desenvolvimento Territorial)73.. Contudo, faz-se 

necessário ações que possibilitem ao agricultor familiar a sua autonomia, diversificação das atividades e 

sustentabilidade. O assentamento São Benedito em Portalegre – RN foi criado em 2005, tendo sido 

assentadas doze famílias, sendo que estas utilizaram o crédito do PRONAF para investimentos e custeio das 

atividades produtivas. Tendo em vista esses aspectos, o artigo objetiva-se identificar os problemas no 

assentamento que podem comprometer a produção agrícola das famílias. Foi realizada pesquisa de campo, 

entrevistas com os assentados, coleta de dados na Associação do São Benedito, registro fotográfico, 

pesquisa bibliográfica em autores como Mattei, (2004), Guanziroli (2007), Carneiro (2013) dentre outros. 

Observou-se, que o acesso à terra e crédito não foram suficientes para consolidar as atividades produtivas. 

Ressalta-se a necessidade de um manejo sustentável dos recursos naturais e os laços de cooperação para 

o fortalecimento das atividades agropecuárias. 

Palavras chave: Agricultura familiar; Pronaf; Assentamento São Benedito. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A agricultura familiar é responsável por parte substancial da produção agrícola brasileira e 

por boa parte dos empregos e ocupações existentes na zona rural. A sobrevivência e a consolidação 

                                                             
73 A Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), órgão do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
tem como finalidade articular, promover e apoiar as iniciativas da sociedade civil e dos poderes públicos, em 
prol do desenvolvimento de regiões onde predominam agricultores familiares e beneficiários da reforma e do 
reordenamento agrário. É importante enfatizar que este trabalho faz alusão às atividades do extinto MDA, 
quando ainda se encontrava em plena atividade, antes do impeachment do ex-presidente Dilma Vana 
Rousseff. 

mailto:boanerges.sms@hotmail.com
mailto:steniopinheiromaia@hotmail.com
mailto:alcimariafernandes@hotmail.com
mailto:ciceronilton@yahoo.com.br
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da atividade em algumas áreas do país ocorreram sem o auxílio do Estado, pois apenas em 1996 

foi implantada uma política pública específica para o segmento da agricultura familiar. 

A prioridade do Estado brasileiro foi à modernização da agricultura através da incorporação 

do pacote da “revolução verde”, articulando-se tal movimento com a estratégia de industrialização 

do país. A “caificação” (crescimento dos complexos agroindustriais – CAI’s) do setor agrícola já era 

bem visível na década de 1980 e o rumo parecia inexorável, associando-se o debate sobre a 

reforma agrária com perda de tempo, ideológico, arcaico e superado pela modernidade (MARTINE 

e BESKOW, 1987; KAGEYAMA et alii 1987; MARTINE, 1991). 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) começou 

timidamente e ao longo das duas décadas passou por inúmeros ajustes e mudanças, mas ainda 

não conseguiu resultados significativos em algumas categorias do segmento. Pode-se afirmar que 

ainda não foi capaz de alterar a fisionomia dos estabelecimentos familiares descapitalizados 

(KAGEYAMA, 2003; GUANZIROLI, 2007; MATTEI, 2016). 

Aliás, a heterogeneidade é uma característica marcante, enquanto existem 

estabelecimentos com considerável autonomia (consolidados), a grande maioria, sobretudo no 

Semiárido, apresentam práticas agrícolas rudimentares. Os traços evidentes do segundo grupo são: 

a produção voltada para alimentação da familiar (agricultura de subsistência), baixa produtividade, 

condições sociais precárias e degradação ambiental. 

Para o enfrentamento de problemas inerentes a determinadas categorias de agricultores 

familiares foram ocorrendo aperfeiçoamentos no PRONAF, estabelecendo-se critérios e linhas de 

crédito específicas, como por exemplo, a que se destina aos agricultores de assentamentos da 

reforma agrária. 

O reconhecimento e destinação de recursos para os agricultores que se encontram entre os 

mais vulneráveis foram considerados avanços importantes, mas não suficientes para a equalização 

da questão agrária. Na verdade, boa parte dos estudos especializados afirma a negligência histórica 

do Estado brasileiro em relação aos agricultores familiares, tendo em vista o caráter conservador e 

excludente da modernização da agricultura empresarial fartamente subsidiada pelos diversos 

governos. A prova mais eloquente da negligência com o segmento familiar é que apenas em 

meados da década de 1990 foi instituído um programa de crédito voltado, exclusivamente, para o 

setor (CARNEIRO, 2013). 

O município de Portalegre-RN, localizado na serra homônima, não apresenta grandes 

propriedades, mas a maior área existente foi adquirida para fins de assentamento de algumas 

famílias e os agricultores utilizam o crédito do PRONAF para a realização de investimentos e custeio 

das atividades produtivas. Neste contexto, tem como objetivo geral: Identificar os problemas no 

assentamento que podem comprometer a produção agrícola e, como objetivos específicos: Coletar 

informações sobre as atividades econômicas implantadas no assentamento; verificar as condições 

para o plantio e, a infraestrutura disponível. 

Durante a pesquisa de campo foram realizadas entrevistas semiestruturada com os 

assentados do São Benedito em Portalegre/RN, além da observação direta (fotografias para a 

caracterização do Assentamento). Também foram pesquisadas informações em sites oficiais e 

pesquisa bibliográfica em autores renomados, como Guanzirolli, Mattei, Carneiro, Martine e 

Schneider. 
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2 AGRICULTURA FAMILIAR: EM BUSCA DE UMA COMPREENSÃO 

 

A agricultura familiar constitui-se em uma forma de produção que tem apresentado 

evidências no meio rural brasileiro, tendo como característica o fato de agregar a família, a 

propriedade agrícola, o trabalho na terra e envolver também aspectos relacionados à cultura, que 

se perpetuam de uma geração a outra, contribuindo com o que conhecemos por diversidade tanto 

econômica quanto social e cultural (MATTEI, 2014). 

Compreendendo-se a importância da agricultura familiar para o processo de construção 

histórica do território brasileiro, tendo um papel preponderante na conformação do espaço agrário, 

reconhece-se que o segmento não recebeu a atenção necessária ao longo dos anos uma vez que 

as políticas públicas destinadas ao campo foram concebidas e executadas em proveito dos grandes 

produtores. 

A importância da agricultura familiar foi reafirmada pelo Censo Agropecuário de 2006. Os 

dados revelaram a existência de 5,1 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil. Deste 

total, 4.366.267 eram constituídos por agricultores familiares – com base nos critérios da Lei no 

11.326/2006, o que corresponde a 84,36% das unidades de produção recenseadas no meio rural 

brasileiro neste ano. Enquanto isso, o segmento não familiar, também denominado de patronal – 

era composto por 809.369 unidades, representando apenas 15,64% do total de estabelecimentos 

agropecuários do país. 

A forma de produção familiar é responsável por produzir os alimentos que atendem as 

necessidades dos brasileiros (Tabela 01). De acordo com Mattei (2014), “os dados revelam que 

59% do plantel de suínos; 50% do plantel de aves; e 30% do plantel de bovinos são de 

responsabilidade da agricultura familiar” (MATTEI, 2014, p.8). Enquanto isso, os grandes produtores 

rurais destinam os seus produtos para exportação, especialmente, para o mercado chinês. 

 

Tabela 01: Percentual de alimentos produzidos pela agricultura familiar – Dados 

selecionados 

PRODUTOS AGRICULTURA FAMILIAR (%) 

Mandioca 87 

Feijão 70 

Milho 46 

Arroz 34 
Café 38 

Leite 58 
Fonte: Mattei (2014, p.8). Elaboração dos autores 

 

Reconhece-se que nas últimas décadas a expressão agricultura familiar ganhou espaço e 

se consolidou no Brasil, através da institucionalização de políticas públicas especialmente 

concebidas para o segmento. Sobre esse aspecto Mattei (2014) afirma que a devida atenção foi 

resultado direto da luta política dos movimentos sociais rurais impulsionados pelas organizações de 

agricultores familiares. As conquistas emblemáticas foram a criação do PRONAF no ano de 1996 e 

também a Lei da Agricultura familiar de 2006 (MATTEI, 2014). 

 O PRONAF se constituiu num avanço para o campo, já que foi direcionado para os 

agricultores familiares que, até então, encontravam-se a margem das ações governamentais, pois 

tinham que disputar os recursos do crédito agrícola com os grandes produtores. Reafirme-se que o 
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Programa foi fruto da reivindicação de trabalhadores rurais e também de movimentos sindicais 

organizados. A redemocratização do país, pós 1988, levou ao reordenamento do Estado brasileiro, 

o que possibilitou a descentralização das ações do governo. “Esse movimento de democratização 

possibilitou uma maior intervenção dos atores sociais, a qual se viabilizou através dos conselhos 

gestores de políticas setoriais e das políticas gerais de desenvolvimento nas diversas esferas 

governamentais” (MATTEI, 2014, p.86). 

 É importante salientar que a utilização do termo “agricultura familiar” é recente no Brasil, 

tendo surgido a partir da década de 1990 sendo que a categoria era anteriormente denominada de 

pequeno produtor, produtores de subsistência ou até mesmo camponês. A mudança de terminologia 

e, principalmente, o enquadramento para fins de obtenção de crédito a partir da criação do PRONAF 

favoreceram o segmento, mas foi apenas em 2006 que foi instituída uma lei específica para 

delimitação do universo da agricultura familiar. De acordo com a Lei da Agricultura Familiar (Lei nº 

11.326/2006) é considerado agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural e que 

atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II- utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

Após a publicação da lei que delimitou o universo de agricultores no Brasil, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, realizou o Censo Agropecuário de 2006 com 

estatísticas específicas e especiais para à agricultura familiar e a partir de 2009 as informações 

foram disponibilizadas através de um documento denominado de “Censo Agropecuário Agricultura 

Familiar” com informações referentes a todo o território nacional, dividido em Brasil, Grandes 

Regiões e Unidades da Federação (MATTEI, 2014). 

 As transformações que resultaram no direcionamento de algumas políticas públicas para a 

valorização do segmento da agricultura familiar, constituindo-se numa forma de reconhecimento do 

poder público através da destinação de recursos públicos para o financiamento do setor 

agropecuário dos segmentos menos capitalizados. 

Cazella, Mattei, Schneider (2004, p.04) salientam que o PRONAF Visa o fortalecimento da 

agricultura familiar, mediante apoio técnico e financeiro, para promover o desenvolvimento rural 

sustentável. 

Esclareça-se que o PRONAF se divide em vários grupos como: Grupo A, Grupo A/C, Grupo 

B, Grupo C, dentre outros. O Grupo A é destinado aos agricultores assentados pelo Programa 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA), beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF) e reassentados em função da construção de barragens (BANCO DO NORDESTE, 2014). 

O financiamento concedido pode ser direcionado para atividades agropecuárias e não 

agropecuárias e o montante disponibilizado pode chegar até R$ 25.000,00 por agricultor, em até 3 

operações. O montante poderá ser elevado para R$ 26.500,00 quando contemplar verba para 

Assistência Técnica. Os juros correspondem a 0,5% ao ano e os tomadores do crédito recebem um 

bônus de adimplência de 43,39% se houver assistência técnica, ou de 40% quando esse serviço 
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não for financiado. Além disso, o prazo para quitação pode chegar até dez anos, incluídos os três 

anos de carência (BANCO DO NORDESTE, 2014). 

A (Tabela 02) mostra a distribuição dos potenciais beneficiários do PRONAF por grupo, 

destacando que o Grupo A congrega 533.454 estabelecimentos (13,06%) no Brasil. 

 

Tabela 02: Potenciais beneficiários do PRONAF por grupos – Brasil (2006) 

GRUPOS DO PRONAF TOTAL DE ESTABELECIMENTOS % 

Grupo A 533.454 13,06 

Grupo B 2.416.127 59,18 

Grupo C 782.982 19,18 

Grupo D 287.464 7,04 

Grupo E 62.899 1,54 

TOTAL 4.082.926 100,00 

Fonte: Censo Agropecuário 2006. Projeto de Cooperação Técnica Ipea/PGDR 2010-2011. Adaptação dos 

autores 

A região Nordeste (Tabela 03), seguida da região Norte, desponta como maior número de 

estabelecimentos que acessam o PRONAF A, correspondendo a 39,72% dos estabelecimentos 

existentes no país. 

 

Tabela 03: Distribuição do número de estabelecimentos dos grupos do PRONAF – Brasil (2006) 

                   GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E 

REGIÕE

S 

Total % Total % Total % Total % Total % 

Norte 141.48

2 

26,52 154.318 6,39 79.716 10,18 16.315 5,68 3.841 6,11 

Nordest

e 

212.09

1 

39,72 1.567.8

63 

64,89 238.20

9 

30,42 45.698 15,90 11.07

2 

17,60 

Sudeste 38.238 7,17 356.526 14,76 160.80

3 

20,54 59.705 20,77 14.45

2 

22,98 

Sul 60.982 11,43 269.668 11,16 266.74

2 

34,07 154.22

3 

53,65 31.07

0 

49,40 

C. 

Oeste 

80.661 15,12 67.752 2,80 37.512 4,79 11.523 4,01 2.464 3,92 

Brasil 533.45

4 

100,0

0 

2.416.1

27 

100,0

0 

782.98

2 

100,0

0 

287.46

4 

100,0

0 

62.89

9 

100,0

0 

Fonte: Censo Agropecuário 2006. Elaboração: Projeto de Cooperação Técnica Ipea/PGDR 2010-2011. 

Adaptação dos autores 

O Grupo A é o terceiro mais numeroso do país, ficando através dos Grupos B e C e a região 

Nordeste, com a predominância do Semiárido, concentra o maior número, com mais de 212 mil 

estabelecimentos. 

De acordo com Silva (2010, p. 45), “Os créditos do Grupo A são de investimento e devem 

ser concedidos mediante apresentação de projeto técnico, admitindo-se, a critério da instituição 

financeira, a substituição do projeto por proposta simplificada”. Assim, compreende-se que o acesso 

ao crédito do PRONAF A, mesmo sendo destinado a investimentos no estabelecimento 

agropecuário como enfatizado por Silva (2010), é de suma importância para os assentados, uma 

vez que somente o acesso a terra não é suficiente para assegurar a permanência na zona rural ou 
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para viabilizar a produção. O “pacote” (terra, infraestrutura, assistência técnica e crédito) tem que 

ser completo para garantir dignidade aos agricultores familiares, sobretudo aos assentados. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PORTALEGRE-RN 

 

De acordo com o Censo Demográfico de 1980, a população total do município era de 5.700 

habitantes, sendo 22,8% residentes na zona urbana e 77,2% na rural. Na década de 1980, parte da 

população rural se transferiu para a sede do município, outros buscaram novos horizontes e 

decresceu o número de pessoas residentes na zona rural (Tabela 04). Em 2010, a população 

urbana era de 3.843 habitantes e a população rural era de 3.477 habitantes (IBGE, 1980; 2010). 

 

Tabela 04 - População residente, por zona – Portalegre-RN (1980-2010) 

POPULAÇÃO 1980 2010 

Urbana 1.300 3.843 

Rural 4.400 3.477 
Total 5.700 7.311 

Fonte: Censo Demográfico de 1980; 2010 (IBGE) 

 

O Centro-Sul se tornou o objetivo principal dos jovens locais (a saga do retirante nordestino 

fugindo da seca e do jugo dos “coronéis”). Ademais, a crise econômica dos anos 1980 e início dos 

anos 1990 também funcionou como estímulo. A situação era a seguinte: durante o período das 

“vacas gordas” o sonho era ficar rico no “Sul maravilha” e no período de crise era a sobrevivência 

(tanto para os que foram tentar a sorte, como para os que ficavam aguardando ajuda). Separaram-

se inúmeras famílias, ficaram mulheres, crianças e os mais idosos. As secas, as crises econômicas, 

a mão de obra pouco qualificada, tudo contribuiu para a configuração de um grande vazio produtivo, 

cujo baixo dinamismo e a elevada dependência das transferências de recursos públicos podem ser 

verificadas a seguir (Tabela 05). 

 

Tabela 05: Produto Interno Bruto de Portalegre-RN – 2013 

SETORE                                                                                              (R$)                                                                                                                     (%) 

Agropecuária 1184,964 2,57 

Indústria 4866,318 10,57 

Serviços1 9187,895 19,96 

Administração e Serviços Públicos 29310,96 63,69 

Impostos 1473,403 3,2 

Fonte: IBGE (2016). (1) Exclusive Administração e Serviços Públicos 

 

A minguada participação da agropecuária na economia local cotejada com a permanência 

de cerca de 50% da população na zona rural indica que muitas pessoas não conseguem produzir 

excedentes comercializáveis, sobrevivendo de rendas não agrícolas. 

Contudo as atividades agropecuárias suprem parte das necessidades das famílias 

(autoconsumo) e permitem a geração de alguma renda para as famílias dos agricultores familiares. 

Ademais, existem oportunidades e perspectivas para assegurar aos agricultores familiares melhores 

condições para ampliação da produção, da produtividade e para gerar renda. Não basta a 
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transferência de recursos através do PRONAF, embora se reconheça a importância do crédito, pois 

os agricultores familiares deixados a própria sorte não conseguem superar os obstáculos. 

A (Tabela 06) demonstra a redução importante na quantidade de mel de abelha, a produção 

de ovos caiu um terço e uma queda considerável na quantidade de vacas ordenhadas. De outro 

lado ocorreu o aumento dos rebanhos de ovinos e caprinos. 

 

Tabela 06: Rebanhos e produção – dados selecionados 2011 a 2015 

REBANHOS 2015 2014 2013 2012 2011 UNIDADE 

Bovino - efetivo dos rebanhos 2.000 2.000 1.833 1.698 2.035 Cabeças 

Equino - efetivo dos rebanhos 68 68 43 40 41 Cabeças 

Suíno - total - efetivo dos 

rebanhos 
1.300 1.500 1.330 1.427 1.699 Cabeças 

Suíno - matrizes de suínos - 

efetivo dos rebanhos 
200 235 210 - - Cabeças 

Caprino - efetivo dos rebanhos 1.500 1.847 910 835 931 Cabeças 

Ovino - efetivo dos rebanhos 1.200 1.247 925 847 984 Cabeças 

Galináceos - total - efetivo de 

rebanhos 
6.600 6.611 7.810 7.231 8.710 Cabeças 

Galináceos - galinhas - efetivo dos 

rebanhos 
2.200 2.198 2.475 2.411 2.697 Cabeças 

Vacas ordenhadas – quantidade 300 350 430 409 492 Cabeças 

Ovos de galinha – quantidade 12 13 16 15 18 Mil dúzias 

Mel de abelha – quantidade 8.000 10.000 4.820 4.682 11.640 Kg 

Fonte: IBGE (2016). Elaboração dos autores 

 

A (Tabela 07) apresenta dados das lavouras temporárias e permanentes, com destaque 

para a produção de mandioca e a cajucultura. Portalegre-RN sempre se notabilizou pela produção 

de goma e farinha nas “Casas de Farinha”, mas os custos elevados para a realização da atividade, 

dentre os quais o aumento significativo da energia elétrica, da mão de obra (arrancadores, 

transportadores, raspadeiras, prenseiro e forneiro) e do aluguel dos equipamentos para realização 

da “farinhada” foram apontados pelos assentados como problemas para a continuidade da 

produção. Também merece consideração a redução drástica da produção de castanha de caju 

(queda de 371 toneladas em 2014 para 18 toneladas em 2015 – Ver Tabela 07) e o corte dos 

cajueiros para a venda de lenha e a desativação dos engenhos de rapadura. 

 

Tabela 07: Lavouras temporárias e permanentes – dados selecionados 2011 a 2015 

LAVOURAS 2015 2014 2013 2012 2011 UNIDADE 

Arroz* 00 12 00 00 02 Toneladas 

Batata doce* 12 36 40 40 40 Toneladas 

Cana-de-açúcar* 00 140 00 175 150 Toneladas 

Feijão* 16 108 11 12 56 Toneladas 

Fava* 00 00 00 00 03 Toneladas 

Mandioca* 675 675 160 400 400 Toneladas 

Milho* 12 198 25 18 199 Toneladas 

Banana** 120 120 44 44 40 Toneladas 
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Castanha de 

caju** 

18 371 310 115 345 Toneladas 

Coco da baia** 12 12 08 08 12 Mil frutos 

Goiaba** 24 24 18 18 18 Toneladas 

Laranja** 00 00 08 08 05 Toneladas 

Mamão** 00 00 00 00 06 Toneladas 

Manga** 44 29 26 21 24 Toneladas 

Maracujá** 00 00 00 00 40 Toneladas 

Fonte: IBGE (2016). * Lavouras temporárias. ** Lavouras permanentes 

 

A diminuta produção da agricultura familiar, tendo em vista que 100% dos estabelecimentos 

são caracterizados como tal, não pode obscurecer a importância que tem, inclusive na identidade 

territorial, no município de Portalegre-RN. Estimular a permanência de parte da população na zona 

rural, oferecendo-lhe apoio, assistência técnica, infraestrutura adequada e crédito, constitui-se em 

obrigação do Poder Público. 

 

4 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

O assentamento São Benedito localizado no Sítio Serrinha, no município de Portalegre-RN, 

possui atualmente 12 famílias assentadas. Segundo depoimentos de moradores, as famílias fizeram 

o financiamento dos lotes das terras da fazenda de Francisco Diógenes Rêgo através de 

empréstimo contraído junto ao Banco do Nordeste – Agência de Pau dos Ferros. 

A agricultura familiar se constitui na principal fonte de ocupação da mão de obra no 

assentamento e tem papel significativo na geração de recursos (excedente monetário a partir da 

venda de parte da produção) e para o autoconsumo. Atender o consumo local e garantir a 

sobrevivência da família são as prioridades de quase todos os agricultores. Um dos problemas 

vividos pelos assentados é a escassez de água. Em toda área do assentamento não há nenhum 

manancial hídrico, todos os assentados possuem cisterna (Figuras 01 e 02), mas só a água da 

chuva não é suficiente para atender as necessidades durante todo o período de estiagem. Assim, 

uma das opções é pagar R$ 50,00 por uma pipa de água para suprir as necessidades básicas da 

casa e para dessedentação dos animais. 

 

Figura 01 e 02: Cisternas de placas 

  
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 
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O desmatamento fez desaparecer quase que totalmente a cobertura vegetal na área do 

assentamento. É comum a realização de “broques” (queima da vegetação para limpar a área e 

“prepará-la” para o cultivo (Figura 03). Este comportamento é desastroso sobre todos os aspectos: 

danoso ao meio ambiente e esgota precocemente a área (produtividade decrescente – menores 

rendas – mais esforço). As práticas rudimentares são realizadas com uso de instrumentos 

inadequados e intenso trabalho manual e braçal. Para o grupo que segue este padrão de produção 

a situação exige esforço físico significativo dos agricultores e com baixa produtividade e a 

intensificação do processo de produção com a utilização dos “broques” pode resultar na 

inviabilização da produção num curto tempo, tendo em vista que a queima da pouca matéria 

orgânica existente reduzirá ainda mais a produtividade. 

 

Figura 03: Broques, para cultivo 

 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 

 

Os desafios são consideráveis, principalmente porque se trata de agricultores familiares com 

baixa capitalização e criar mecanismos para minorar os problemas requer mobilização da sociedade 

local e vontade política. 

A mobilização dos munícipes é importante, pois com o fortalecimento da agricultura, todos 

os segmentos da economia e da sociedade se beneficiam, pois a atividade favorece diretamente ao 

comércio e aos prestadores de serviços, amplia empregos para a mão de obra com pouca 

qualificação e garante impulso para a economia local. 

Quanto às características positivas, observou-se a existência de uma associação e o 

amadurecimento político alcançado pelo grupo de assentados, em virtude do processo de luta, 

organização e conquista da tão sonhada posse das terras, porém ainda há certa desorganização 

na gestão da associação e alguns conflitos entre os próprios assentados foram mencionados, 

principalmente pela divisão das áreas consideradas mais adequadas para a produção. 

Quanto aos recursos do PROANF foram feitas diversas melhorias nas terras, como a 

construção de armazéns (Figura 04), fixação de cercas, compra de gado, ovelhas, galinhas (Figura 

05) e outros animais, também investiram na plantação (cana de açúcar, milho, feijão, castanha de 

caju, banana e mandioca) e em alguns casos o dinheiro foi desviado para outros fins, por exemplo, 

uma pessoa recebeu o financiamento e alegando que a terra não era produtiva optando por 

abandoná-la.  

Segundo os assentados outro problema enfrentado é a falta de acompanhamento dos 

técnicos responsáveis pela assistência técnica (EMATERN) até para oferecer alternativas as 
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práticas costumeiramente utilizadas (como os broques). Os assentados demonstram preocupação 

com a viabilidade da produção e demonstram intenções em testar novas práticas produtivas, mas 

não conseguirão fazer a transição para um tipo de produção menos agressiva ao meio ambiente 

sem o devido acompanhamento especializado. 

 

Figura 04 e 05: Construções de armazéns com recursos do PRONAF e a criação de 

galinhas 

 

  
Fonte: Arquivo dos autores, 2016 

 

Com o fim do período de carência, muitos assentados já demostram preocupação, pois a 

falta de produtividade da terra e as dificuldades de comercialização dos produtos devem dificultar o 

pagamento ao Banco. 

Os assentados sobrevivem do que conseguem tirar da terra, dos animais que criam, como 

galinhas, ovelhas, bovinos, benefícios sociais e outras rendas não agrícolas. O Assentamento São 

Benedito requer apoio significativo do Poder Público para não inviabilizar totalmente a conquista da 

posse da terra, especialmente, porque o período da carência está se exaurindo e os agricultores 

familiares ainda não conseguiram consolidar as atividades produtivas para garantir um excedente 

comercializável para obtenção de recursos suficientes para o pagamento das parcelas do 

financiamento. 

As declarações indicam a preocupação com o término da carência para o pagamento do 

empréstimo obtido para a aquisição da terra, também estão preocupados com a irregularidade das 

chuvas e a perspectiva de outro ano de dificuldade para a obtenção de água até para a 

dessedentação animal. 

Em relação aos recursos obtidos através do PRONAF os assentados consideraram 

importantes, pois permitiram a realização de melhorias de infraestrutura do assentamento 

(moradias, armazéns e cercas) e para aquisição de animais e alguns insumos utilizados na 

produção, mas a falta de assistência técnica preocupa bastante os agricultores familiares. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A agricultura familiar praticada no Assentamento São Benedito em Portalegre-RN tem 

particularidades que podem viabilizar a consolidação dos estabelecimentos agrícolas familiares. Por 

apresentar regime pluviométrico acima da média regional a zona rural do município se constitui em 
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oportunidade para a fruticultura, aliás, uma vocação histórica, com destaque para a cajucultura. A 

produção de mandioca (farinha e goma) e até de cana de açúcar podem garantir renda suficiente 

para o pagamento dos financiamentos obtidos. 

Entretanto é indispensável que novas práticas produtivas sejam adotadas, pois a insistência 

em queimar o solo, desmatar os terrenos íngremes e insistir na criação de bovinos em áreas tão 

diminutas não permitirão a geração de excedentes suficientes para realização de pagamentos do 

Banco do Nordeste e ameaça até a produção para o autoconsumo. Neste aspecto é indispensável 

que o Poder Público ofereça o acompanhamento e a assistência técnica para os assentados do São 

Benedito. 

O PRONAF representou para os assentados a oportunidade de dar os primeiros passos no 

sentido de criar condições mínimas para estruturar a sua produção. Os assentados de São Benedito 

empregaram os recursos na reforma de moradias, na construção de armazéns, na criação de 

animais, cercados, entre outros, mas o sucesso completo da execução do Programa depende de 

diversos fatores, como aspectos relacionados à fertilidade do solo, assistência técnica de qualidade, 

infraestrutura que conte com boas vias de escoamento da produção e mercado consumidor 

próximo. Aspectos que devem ser observados no planejamento do assentamento e durante o 

processo de consolidação, tendo em vista a flagrante vulnerabilidade socioeconômica associada 

aos trabalhadores sem terras. 

Sabe-se que o acesso ao crédito do PRONAF não é suficiente para a superação de todas 

as dificuldades existentes, principalmente, quando se observa que as práticas produtivas adotadas, 

como é o caso no Assentamento São Benedito, não permitem o aproveitamento dos diferenciais 

existentes (chuvas acima da média, fruticultura, mandioca e cana de açúcar). Sem o devido suporte 

do Poder Público, sem canalizar esforços para implantação do manejo adequado dos recursos 

naturais (por exemplo: aproveitar o diferencial da agricultura orgânica) e sem capacitação para 

assegurar as competências mínimas requeridas para condução dos estabelecimentos não é 

provável que se supere a descapitalização, ademais a permanência de práticas rudimentares que 

não garantem sequer a produção para o autoconsumo quiçá para a geração de excedentes para 

pagamento das prestações assumidas junto à agência financiadora. 

Os agricultores familiares têm que fomentar a ampliação dos laços de cooperação e 

confiança e a existência da associação representa uma excelente oportunidade para a consolidação 

do capital social, também é necessário pressionar o Estado para garantir infraestrutura, 

investimentos em educação formal e capacitação técnica (extensão) para os assentados. 
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Resumo: O processo de Desenvolvimento Territorial apoia-se na formação de uma rede de atores sociais 

trabalhando conjuntamente para a valorização de atributos de uma região. No território Vale do Piranhas o 

qual está localizada na região sertaneja da Paraíba a estrutura fundiária é altamente concentrada e a 

programas públicos que historicamente reforçaram estruturas econômicas que reproduzem  enormes 

desigualdades sociais e que dificultam as atividades desenvolvida pela agricultura de base familiar. Mas, em 

um processo recente o território vem se organizando se reestruturando e buscando discutir em suas pautas 

a importância da mulher rural para o desenvolvimento territorial sustentável. Objetivou-se com esse trabalho 

identificar grupos de mulheres existentes no Território e suas relações sociais, econômicos e políticos internas 

e externas aos grupos e ao Território. A pesquisa foi realizada em todo Território Vale do Piranhas, sendo 

essa do tipo participativa de natureza qualitativa, foi conduzida e realizada pelo Núcleo de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial (NEDET) Vale do Piranhas, tendo como atores principais as mulheres. Analisou-

se que, mesmo aos problemas sócias, econômicos e políticos, adversidades naturais do clima do semiárido 

bem como das conquistas, anseios, satisfações e alegrias as mulheres vêm ocupando espaços, e autonomia, 

respeito, autoestima. A participação das mulheres na formação e organização dos grupos e associações vem 

trazendo mudanças significativas, pois estão saindo de sua invisibilidade, estão se qualificando, se 

valorizando, tomando consciência social dos seus direitos. Juntas vêm se fortalecendo e fortalecendo o 

desenvolvimento sustentável do Território pautado em princípios básicos de resistência e luta por direitos 

igualitários. 

Palavras-chave: Desenvolvimento rural; gênero; empoderamento. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O desafio territorial tem uma evolução relativamente recente. Surgiu no final dos anos 1990 

e início desta década como paradigma de referência fundamental na América Latina. Para isso 

contribuíram as críticas à insuficiência dos modelos utilizados até então, baseados no 

desenvolvimento local e regional integrado para o enfrentamento da pobreza e desigualdades 

sociais. Em paralelo, emergem as discussões, reflexões e formulações sobre a nova ruralidade, que 

implica uma concepção ampliada do rural que vai muito além do “agriculturismo” e desemboca na 

questão espacial, tanto regional como territorial (MIRANDA e TIBURCIO, 2010). 

mailto:micaelle.bp@gmail.com
mailto:aldialves2015@gmail.com
mailto:valbermatos@gmail.com
mailto:cihico.nogueira.ifpb@gmai.com
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Nesse contexto o processo de Desenvolvimento Territorial apoia-se na formação de uma 

rede de atores sociais trabalhando conjuntamente para a valorização de atributos de uma região, 

viabilizando cooperativas, associações, grupos de agricultoras e agricultores e instituições que 

podem de alguma forma contribuir para o desenvolvimento territorial rural, levando em 

considerações suas relações sócias, políticas, econômicas, ambientais e culturais, internas e 

externas ao Território. 

 Nessa trama de relações sistêmicas o debate sobre a importância e o papel das mulheres 

no desenvolvimento local e territorial rural vem ganhando cada vez mais força nos últimos anos em 

todas as esferas da sociedade. Esse fortalecimento dessas discussões vem tomando grandes 

patamares devido à busca das mulheres por igualdade de direitos, autonomia e liberdade, bem 

como o rompimento dos preconceitos e limitações que a elas foram impostas em um processo social 

histórico. 

Uma das desigualdades de gênero mais marcantes reside no campo do acesso a 

oportunidades de geração de trabalho e renda. O pequeno número e a ineficiência de ações 

afirmativas para a inclusão das mulheres em atividades econômicas é uma característica constante 

nas políticas públicas. As mulheres rurais do semiárido brasileiro não fogem a essa regra geral, já 

que vivenciam condições marcadas pelo trabalho duro e mal ou não-remunerado, em uma situação 

claramente desfavorável em relação aos homens (FIRMO, 2008). Contudo, a partir de políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento territorial, as mulheres vem se empoderando e 

conquistando espaços de luta e resistência. Um desses espaços são a criação e formação de 

grupos e associações de mulheres que desenvolvem diversas atividades. Por meio desse modelo 

de organização, as mulheres vêm adquirindo autonomia, qualidade de vida, autoestima e 

conquistando espaços nas várias instancias dos territórios. 

Para tanto, o trabalho e formas de organizações realizadas pelas mulheres em âmbito local 

e territorial ainda é pouco reconhecido e por algumas vezes são invisíveis diante as políticas 

públicas e até mesmo em suas localidades, pois falta reconhecimento social, cultural, econômico e 

político. 

 No território Vale do Piranhas o qual está localizada na região sertaneja da Paraíba a 

estrutura fundiária é altamente concentrada e a programas públicos que historicamente reforçaram 

estruturas econômicas que reproduzem enormes desigualdades sociais e que dificultam as 

atividades desenvolvida pela agricultura de base familiar. Mas, em um processo recente o território 

vem se organizando se reestruturando e buscando discutir em suas pautas a importância da mulher 

rural para o desenvolvimento territorial sustentável. 

 Um dos projetos do Governo Federal que vem apoiando e fortalecendo pautas sobre gênero 

no Território Vale do Piranhas, é o Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territórial, Núcleo esse 

que de acordo com o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), promove a política de 

desenvolvimento do Brasil rural, a democratização do acesso à terra, a gestão territorial da estrutura 

fundiária, a inclusão produtiva, a ampliação de renda da agricultura familiar e a paz no campo, 

contribuindo com a soberania alimentar, o desenvolvimento econômico, social e ambiental do pais. 

 Diante desse novo cenário de discussões sobre território e mulheres rurais, objetivou-se com 

o desenvolvimento desse trabalho identificar grupos de mulheres existentes no Território Vale do 

Piranhas e suas relações sociais, econômicos e políticos internas e externas aos grupos e ao 

Território. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Referencial teórico  

 

Enfrentar o desafio do desenvolvimento no Brasil pressupõe a redução das desigualdades e 

das barreiras de acesso a direitos iguais. Em oposição ao padrão de crescimento econômico 

brasileiro, tomam corpo teses que pregam a emergência do Território, do local, como espaço 

privilegiado de execução de políticas ativas de promoção do desenvolvimento (ROCHA e 

BURSZTYN, 2006). 

O essencial nesse processo é o entendimento do Território que de acordo com Bagnasco 

(1977), envolve uma gama de elementos políticos e culturais e suas articulações, ademais das 

dimensões econômica e geográfica. Esse autor analisa o Território como área, com características 

econômicas, políticas e culturais específicas, em que os atores sociais locais mantêm relações com 

outros atores, relações essas tanto interna como externa. Assim, o “território, além de área e formas 

espaciais, é conexão, resultado e condição da dinâmica socioespacial e é compreendido a partir de 

elementos das concepções teórico-metodológicas de A. Gramsci e M. Weber” (SAQUET, 2007, p. 

68). 

Nesse cenário, segundo Santos et al (2013) a abordagem territorial nas políticas públicas 

vem se fortalecendo na última década, mas ainda não superou o modelo de implantação setorizado 

e fragmentado. Contudo, a dinâmica territorial, ao superar as fronteiras municipais, desenha um 

novo espaço interligado e, portanto, deve reconhecer que todas as mudanças focais aplicadas terão 

resultados no Território. A relação assimétrica de classes existentes, além de ser um desafio para 

a construção de relações de cooperação, é à base da formulação de políticas públicas que superem 

as desigualdades existentes. 

De acordo com Rocha e Bursztyn (2006) com o movimento da globalização, o 

desenvolvimento está se tornando cada vez mais inerente ao local no âmbito local que a integração 

das redes acontece. Então, é nesse nível que as condições de integração social e sustentação das 

dinâmicas produtivas podem existir. Portanto, a competitividade dos Territórios depende 

intrinsecamente da cooperação dos atores locais organizados em redes sociais, técnicas e 

institucionais. 

Nessa nova abordagem territorial a percepção crítica da atuação da mulher agricultora nas 

discussões de uma gestão participativa é de fundamental importância. E é nessa relação de 

transformação territorial, de política de desenvolvimento rural e de homens e mulheres na produção 

do trabalho que se configura a organização do território (SANTOS et al., 2013). E é também aí que 

surgem iniciativas e inovações com horizontes temporais que transcendem o imediato, que nascem 

os arranjos produtivos locais e se iniciam os encadeamentos a jusante e a montante das atividades 

exercidas (SACHS, 2002). 

 

2.2 Descrição metodológica 

 

O Território Vale do Piranhas, localizado no Alto Sertão da Paraíba, o qual abrange uma 

área de 2.269,20 Km2 e é composto por nove municípios: Aparecida, Lastro, Marizópolis, 

Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, São José da Lagoa Tapada, Sousa e Vieirópolis. A 

população total do território é de 109.575 habitantes, dos quais 37.875 vivem na área rural, o que 
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corresponde a 34,57% do total. Possui 3.233 agricultoras e agricultores familiares e 434 famílias 

assentadas, com características regionais predominantemente rurais (MDA, 2016). 

A pesquisa foi realizada em todos os municípios que compõe o Território Vale do Piranhas, 

pesquisa essa conduzida e realizada pelo equipe do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento 

Territorial (NEDET) Vale do Piranhas, tendo como atores principais as mulheres que dialogaram 

abertamente sobre suas experiências. 

O estudo foi do tipo, participativo de natureza qualitativo (MINAYO, 2007).  A abordagem 

qualitativa foi escolhida porque se apoia no pressuposto de que somente os próprios agentes sociais 

e políticos atuantes e que fazem parte dos grupos de mulheres podem se houver vontade, fazer 

efetivas transformações, mediante intervenções nas atividades cotidianas que se desenvolvem e 

ainda por serem as mais conhecedoras de suas realidades e processos nos quais estão inseridas. 

O desenvolvimento da pesquisa se apoiou no método interativo, além de fazer uso de uma 

triangulação de técnicas de pesquisa: bibliográfica, observação, conversas, escuta e, história de 

vida, considerando com isso, que o confronto das informações originárias de fontes diferentes 

permitiu aumentar a confiança dos resultados do estudo proposto. Assim, o estudo em questão se 

fundamentou teoricamente nas abordagens de território em especifico dos grupos de mulheres das 

áreas rurais. 

Para viabilizar o trabalho de identificação dos grupos de mulheres, a equipe do NEDET Vale 

do Piranhas, buscou parcerias com organizações e entidades da sociedade civil e poder público 

como as Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATERs) da Paraíba, Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais (STRs), Prefeituras municipais, Organizações Não-Governamentais (ONGs) 

e outros. 

Após a fase de identificação dos grupos de mulheres em todos os municípios do Território, 

prosseguiram-se com a fase de visita aos grupos, a qual foi dirigida principalmente para a 

observação, coleta e registro de informações, com o objetivo de formar uma visão transversal e o 

mais abrangente possível sobre a realidade local e de cada grupo, as suas relações internas e 

externas, as mulheres e suas perspectivas e anseios e as dificuldades por elas enfrentados e, as 

características estruturais dos sistemas nos campos socioeconômicos, políticos e, produtivos. 

Para viabilizar e facilitar o entendimento e construção da trajetória histórica e atual dos 

grupos, atendendo os fatores citados se buscou sistematizar as experiências e processos em que 

os grupos estão envolvidos, destacando: 

Conversa com as mulheres, para as mesmas contarem suas experiências e a partir dessas, 

entender as lutas enfrentadas que deram origem aos grupos; 

Fazer uma leitura da realidade dessas mulheres e de seus grupos, através de realização de 

trajetória histórica e atual, tendo as mulheres como agentes principais dessa abordagem 

destacando como era suas vidas, rotinas e realidades antes e depois da criação dos grupos; 

Procurar entender os processos, destacando os fatores políticos, econômicos, sócias e de 

acesso a meios de comunicação que fazem parte da realidade de cada grupo, dentre eles: 

econômicos, políticos e sociais. 

Durante as conversas com os grupos de mulheres, foi realizado analise das falas de forma 

atenta e compreensiva, sendo o quanto possível fiel à ideia que as mesmas transmitiram, assim 

além da conversa participativa, foram induzidas algumas perguntas tanto para reflexão dos 

processos as quais estão inseridas como também para obter informações que por muitas vezes as 

mulheres não destacam em suas falas, por não acharem pertinentes. 
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Nesses momentos para tentar obter o máximo de informações possíveis, foi utilizado 

equipamentos como computadores e/ou celulares para gravar as falas, maquinas fotográficas para 

registrar cada momento, cadernos para anotações das falas chaves, para assim melhor entender 

os processos sistêmicos e intrínsecos aos grupos e vidas das mulheres. 

Após o trabalho de identificação e encontro com os grupos de mulheres, com os dados das 

visitas procedeu-se uma análise sobre os grupos, através de escrita detalhada das experiências 

relatada pelas mulheres, tentando ao máximo ser fiel a cada realidade descrita. 

 

2.3 Resultados 

 

No estudo proposto desenvolvido no Território Vale do Piranhas o qual é caracterizado por 

ser uma região rural, que predomina a pratica da agricultura de base familiar e quando se fala em 

agricultura de base familiar, implicitamente está se falando em gênero, considerando que este tipo 

de organização prevê o trabalho e organização de mulheres e homens em suas unidades de 

produção, consumo e comercialização, observou-se que aos poucos vem se quebrando as 

diferenças de gênero impostas pela sociedade em um processo histórico e as mulheres vem 

ocupando espaços antes inacessíveis no Território, pelas mulheres. 

A partir do trabalho realizado pela equipe do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento 

Territorial (NEDET) do Vale do Piranhas, conseguiu-se identificar dezessete (17) grupos de 

mulheres, sendo possível visitar quinze (15) grupos. Dos quinze (15) grupos visitados oito (08) 

funcionam de forma ativa e sete (07) desenvolvem alguma fase da produção de forma conjunta 

(Quadro 01).  

 

Figura 01: Grupos de mulheres ativos e grupos de mulheres que desenvolvem alguma fase das 

atividades em conjunto, identificados no Território Vale do Piranhas-PB, 2016 

Municípios Grupos Ativos Grupos que as mulheres 

desenvolvem alguma fase das 

atividades em conjunto 

Aparecida Angélica, Acauã, Nova 

Vida 

Faustina, Tabuleiro, Veneza 

Lastro - Jardins, Roça Nova 

Marizópolis Juazeiro - 

Vieropólis Bachio dos Pereiros - 

Nazarezinho Olho D’água Trapiá 

Santa Cruz - - 

São Francisco São Luís - 

São José da Lagoa Tapada - Caatinga 

Sousa Várzeas de Sousa - 

Fonte: Próprios autores 

 A criação dos grupos de mulheres no Território se deu em sua maioria por uma necessidade 

das mulheres buscarem por espaços de fortalecimentos das atividades por elas realizadas, pois 

elas já desenvolviam atividades de forma isolada, contudo quando buscavam comercializar seus 

produtos elas não conseguiam acesso a mercados, isso por algumas vezes justificado pela pequena 

quantidade de produtos ofertados ou ainda a falta de acesso aos mercados e por vezes enfrentavam 

também suas próprias famílias em um processo de desvalorização do seu trabalho. 
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 Além da própria força de vontade de se organizarem em grupo, as mulheres do Território 

Vale do Piranhas, ainda receberam em alguns casos apoio de instituições e organizações na 

consolidação de formação dos grupos como é o caso dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR) 

das comunidades, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) de 

Sousa-PB, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER)  dos municípios, e o 

apoio de algumas Prefeituras Municipais a partir das Secretarias de Agricultura e dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), Cáritas Brasileira, a empresa de Projetos Técnicos 

(PROJETEC) e as Igrejas Católicas. 

 Assim destaca-se que a organização através de grupos e ou associação foi uma iniciativa 

fundamental para o trabalho delas se tornar visível e se fortalecerem como mulher, como seres 

fundamentais na geração de renda familiar. 

 Nessa perspectiva, nas falas das mulheres pode se destacar que com a participação em 

grupo, novas relações comunitárias foram sendo geradas, as mulheres passaram a ser mais 

respeitadas em seus ambientes familiares, ocorreu uma maior aproximação entre as mulheres, e 

entre as mulheres com o meio ambiente, relações de respeito e construção de conhecimento, 

trocam as experiências vividas de forma individual, passaram a ter autoestima, algumas mulheres 

saiu de processos de depressão, isso porque de acordo com elas, hoje sentem prazer em realizar 

seus trabalhos, sentem-se valorizadas. 

Quanto às atividades desenvolvidas pelos grupos identificados existe uma diversidade de 

conhecimento e práticas que engloba o artesanato, beneficiamento de alimentos, cultivo de 

hortaliças e frutas, pinturas, desenhos e costuras, criação animal e agricultura de sequeiro com o 

cultivo do milho, feijão e outras espécies comestíveis (Quadro: 02). A agricultura de sequeiro na 

região sertaneja da Paraíba é realizada no período que corresponde os meses de janeiro a junho, 

isso em função da disponibilidade de água oriundas das chuvas na região semiárida. 

 

Figura 02: Porcentagem das atividades desenvolvidas pelos grupos de mulheres do Território Vale 

do Piranhas-PB, 2016 

Atividades Porcentagem (%) 

Agricultura de Sequeiro 100 

Artesanato 66,7 

Beneficiamento de Alimentos 40 

Hortaliças e Frutas 26,7 

Pinturas, desenhos e costuras 20 

Criação Animal 6,7 

Fonte: Próprios autores 

 De acordo com os dados apresentados no quadro dois (02) é possível identificar a 

diversidade produtiva realizada pelas mulheres e que caracteriza as unidades de produção de base 

familiar. Essa diversificação na produção gera autonomia financeira, ciclos de produção e 

comercialização constantes, segurança alimentar e fortalece as relações das mulheres com 

mercados internos e externos, além de garantir relações sociais que envolvem as famílias das 

mulheres. 

 Pois ao se encontrarem semanalmente para realizar as atividades de cuidado das hortas e 

outras práticas agrícola, confecção do artesanato, para beneficiar as massas, frutas e hortaliças e 

fazerem seus desenhos, pinturas e costuras gera-se uma convivência constante que fortalece as 

relações para além das mulheres, chegando até suas famílias, como por exemplo, seus maridos 
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sempre acabam envolvendo-se no trabalho que elas realizam, por meio de uma simples ajuda no 

momento da colheita, ou ainda em uma simples dica nos desenhos. 

Ainda de acordo com as mulheres, abordando a fala de Dona Cida da Associação de 

Mulheres Produtoras de Hortaliças Orgânicas das Várzeas de Sousa, município de Sousa-PB o 

trabalho que hoje realizam em grupo é uma terapia, pois antes as mulheres, não saiam de casa e 

se sentiam com baixa alto-estima “inúteis”. O trabalho em grupo além de gerar renda e alimento 

para as famílias “ocupa a mente”. O fato de saírem de suas casas e terem que caminhar, serve 

como exercício físico e tudo o que estão realizando está gerando saúde para as pessoas que estão 

envolvidas nas atividades como também para as que estão consumindo os alimentos produzidos 

de forma saudável. 

Para tanto, mesmo em meio à alegria que as mulheres têm em trabalhar em grupo algumas 

mulheres ainda enfrentam alguns problemas com seus familiares, principalmente com alguns 

homens, pois eles questionam que o trabalho realizado não está gerando um retorno financeiro que 

pra elas seja significativo, e outros ainda, não gostam mesmo de ver as mulheres envolvidas em 

outras atividades, além das atividades domesticas e dos arredores de casa. Contudo, elas enfatizam 

que por mais que alguns homens critiquem o trabalho, elas não vêm isso como fator limitante, pois 

segundo elas, “todo mundo é livre, ninguém é sujeito”. 

As relações dos grupos com agentes políticos em suas diferentes instâncias em análise de 

ampliação territorial, atualmente existe praticamente em níveis locais do Território, sendo que 

algumas visitas de intercâmbio para outros territórios da Paraíba e para outros estados do Nordeste 

já foram realizadas, por algumas mulheres. 

Além dos grupos, as mulheres também são associadas aos Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais (STRs) e a Associações Comunitárias onde residem e há inda quem possua parceria com 

instituições como o Instituto Federal da Paraíba, Campus Sousa. Para tanto, a assistência técnica 

e apoio que esses grupos recebem, de acordo com as mulheres ainda são muito incipientes e em 

alguns casos elas recebem o apoio apenas no início da formação dos grupos, não tendo relações 

estabelecidas de forma continua. 

 No que diz respeito a acesso a políticas públicas alguns grupos conseguem acessar 

programas sociais do governo como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e o Programa Mesa Brasil Sesc. No entanto alguns 

grupos não tem acesso a esses programas por condições de infraestrutura não podendo fornecer 

seus produtos e por falta de recursos financeiros para investir em elaboração de documentações 

básicas para acessar esses programas e construir estruturas físicas no caso de unidades de 

beneficiamento de acordo com exigências da vigilância sanitária.  

Essa problemática do fator econômico questionado pelas mulheres por muitas vezes é um 

dos maiores impasses para o desenvolvimento das atividades, pois elas precisam retirar da renda 

familiar recursos financeiros para investir na compra de matéria prima, pois nem tudo que é utilizado 

é possível de produzir em suas unidades, como é o caso do açúcar que as mulheres do 

beneficiamento de alimentos utilizam o fio de algodão e tecidos que as mulheres do artesanato 

usam sementes e esterco animais utilizados pelas mulheres produtoras de hortaliças, dentre outras 

matérias primas básicas essências. 

Com as vendas dos produtos em algumas situações as mulheres só conseguem cobrir as 

despesas dos insumos adquiridos, sendo que mesmo diante dessa realidade, em contrapartida, 

elas tiram da produção alimentos para abastecer suas próprias casas, isso acaba gerando 
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economia. No entanto algumas matérias primas como, por exemplo, o fio de algodão é comprado 

fora do Território, e o mercado interno está em queda na compra do crochê e de roupas de choche, 

assim a incerteza é constante nas relações econômicas dos grupos de mulheres, tanto em âmbito 

interno como externo ao grupo e até mesmo ao Território nas relações precisas de mercado. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com as visitas realizadas aos quinze grupos de mulheres identificados no Território Vale do 

Piranhas, percebemos através das conversas que, mesmo em meio aos problemas sócias, 

econômicos e políticos, adversidades naturais do clima do semiárido brasileiro bem como das 

conquistas, anseios, satisfações e alegrias elas vêm ocupando espaços, conquistando aos poucos 

autonomia, respeito, autoestima.  

A participação das mulheres na formação e organização dos grupos e associações de 

mulheres vem trazendo mudanças significativas para a vida pessoal, familiar e comunitária, pois 

elas estão saindo de sua invisibilidade, estão mais presentes nos espaços comunitários e sociais. 

Estão se qualificando, se valorizando, tomando consciência social dos seus direitos e por muitas 

vezes passam a superar muitos preconceitos que são impostos pela sociedade. Juntas vêm se 

fortalecendo e fortalecendo o desenvolvimento sustentável do Território pautado em princípios 

básicos de resistência e luta por direitos igualitários. 

Assim atualmente a maioria das mulheres vê os grupos como lugar de maior autonomia e 

espaço de liberdade para se ‘reunir’, ‘aprender a falar’, ‘saber como lidar com o dinheiro’ é  um 

espaço de ‘diversão e aprendizado, onde compartilham as novidades’. Afirmam que é ‘uma terapia 

para a mente, é um trabalho diferente do realizado no dia a dia, de fazer almoço, arrumar casa e 

fazer janta’. Nesses espaços elas têm prazer em se reunirem para conversar, para estarem sempre 

de bem com a vida.  

Diante dessa perspectiva consideramos que as mulheres, em vários espaços estão liderando 

movimentos pelo cuidado da biodiversidade, da produção, do consumo, da comercialização, da 

reprodução da vida de forma sustentável e igualitária, estão lutando pelo respeito da diversidade 

local e territorial e por direitos a acesso a políticas públicas voltadas para cada realidade. Por isso 

é tão importante que a mulher seja valorizada em todas as ações sociais, econômicas, políticas e 

ambientais por elas desenvolvidas. 
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Resumo: Muito antes de qualquer proposta de assistência técnica surgir como forma de auxiliar os meios de 

produção da agricultura e pecuária, as famílias já dispunha de técnicas apropriadas de plantio e de criação 

animal. Com o passar do tempo e a chegada de outros modelos de agricultura, e os órgãos de ATER's 

(assistência técnica e extensão rural) essa prática foi mudando, os povos passaram a não mais compartilhar 

entre si as experiências, ficando para a assistência técnica o trabalho de “difundir” as tecnologias. Porém, é 

de se reconhecer que as intervenções realizadas junto a este público, sejam elas governamentais ou não 

governamentais, têm gerado resultados insatisfatórios, contribuindo muito pouco na promoção e 

fortalecimento da agricultura familiar. Por outro lado, surge, a partir de inquietações dos próprios agricultores 

e agricultoras familiares, organizações de desenvolvimento sociais e instituições de ensino a necessidade de 

se reativar a rede de cultivos agroecológicos do sertão paraibano, trazer para dentro dos espaços dessas 

organizações a discussão da agroecologia, a princípio com a ideia de transição agroecológica, economia 

solidária e políticas públicas voltadas para a convivência com o semiárido. O trabalho tem como objetivo 

descrever a importância do fortalecimento da rede de agricultores e sua contribuição para uma agricultura 

mais sustentável para o território do vale do piranha e alto sertão paraibano, bem como para todo o semiárido.  

Palavras-chave: Rede de cultivos; agroecologia; semiárido; sertão paraibano. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muito antes de qualquer proposta de assistência técnica surgir como forma de auxiliar os 

meios de produção da agricultura e pecuária, as famílias já dispunham de técnicas apropriadas de 

plantio e de criação animal, as pessoas mantinham uma relação harmônica com a terra, produziam 

sem desmatar e sem poluir o solo e os rios, logo as pessoas tinham uma alimentação livre de 

agrotóxicos. Essas práticas eram compartilhadas entre todos de uma mesma unidade produtiva, 

como também com outras mais distantes. Isso acontecia das mais diversas formas e em diferentes 

lugares, como nas feiras livres, igrejas, festas comunitárias dentre outros, o importante sempre era 

compartilhar o que cada um estava fazendo e que podia servir para os demais.  

 Com o passar do tempo outros modelos de agricultura foram surgindo, e os órgãos de 

assistência técnica e extensão rural (ATER's), responsáveis por acompanhar mais a vida do 

agricultor também ganharam espaços. Dessa forma, as técnicas de cultivo da terra sofreram 

alterações, as famílias passaram a não mais compartilhar entre si as experiências, ficando para a 

assistência técnica o trabalho de “difundir” as tecnologias. 

 Percebemos, que mesmo após a criação de órgãos responsáveis pela assistência a famílias 

agricultoras, não visualizamos uma consistência no fortalecimento das atividades dos camponeses. 

Segundo (SOUZA E ALVES, 2004) é de se reconhecer que as intervenções realizadas junto a este 

mailto:falcaojaci@hotmail.com
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público, sejam elas governamentais ou não governamentais, têm gerado resultados insatisfatórios, 

contribuindo muito pouco na promoção e fortalecimento da agricultura familiar. Considerando não 

somente a forma como as famílias agricultoras desempenham suas atividades, mas também como 

elas compartilham seus conhecimentos. 

Neste artigo, pretendemos apresentar uma discussão referente ao distanciamento existente 

entre as ATER´S e as várias formas de organização dos agricultores. Para tanto, baseado em 

experiências vivenciadas com a rede de cultivos agroecológicos, nos territórios vale do piranha e 

alto sertão paraibano, apresentaremos a importância de ações desenvolvidas pela rede para o 

fortalecimento da agricultura familiar. 

 

2 DISCUSSÃO 

 

A discussão das redes de cultivos e os encontros de sistematização estão sempre baseados 

no processo de transição agroecológica, movimento que está em pauta atualmente, 

compreendendo o aumento da busca cada vez maior por alimentos saudáveis e a valorização do 

conhecimento local, e nesse contexto, a agroecologia é entendida como um ramo da ciência que 

atua por meio de um enfoque que valoriza o conhecimento local, campesino e indígena e seus 

conteúdos históricos gerados como consequência das múltiplas formas de resistência cultural 

(GUZMÁN, 2011) e, como uma ferramenta da agricultura familiar camponesa (PETERSEN, 2013). 

 Dentro do enfoque da valorização dos conhecimentos locais, das trocas de experiências, 

dos intercâmbios, se nota o fortalecimento da agricultura familiar e a legitimidade dos trabalhos 

desenvolvidos com as famílias, como afirma EDWARDS, (1993), a realização de projetos de 

implementação de tecnologias em conjunto com os agricultores gera mais segurança na introdução 

de novas tecnologias, não deixando de valorizar as técnicas já usadas pelas famílias. Seguindo o 

mesmo raciocínio, (HOCDÉ, 1999) sintetiza: “Os agricultores (as) experimentadores (as) são 

melhores conhecedores do local”. Esse mesmo autor afirma que nenhuma pesquisa, por melhor 

que seja, poderá conhecer tão profundamente o local como as famílias o conhecem. Não se trata 

de negar a existência da assistência técnica, o que se discute é a autonomia das famílias em falar 

e descrever o local onde moram e produzem.  

Diante dessas considerações, a Articulação do Semiárido (ASA), já na sua constituição, em 

1999, reclamava uma política adequada ao semiárido, destacando que homens e mulheres da 

região podem muito bem tomar seu destino nas mãos, desmontando as estruturas tradicionais de 

dominação política, hídrica e agrária. Isso geraria significados duradouros para a agricultura familiar. 

Naidison Baptista, da coordenação da ASA, esclarece esse posicionamento institucional: “Nós, os 

técnicos, somos apenas um apoio para que esse processo possa acontecer. É por isso que a ASA 

realiza um encontro específico para os agricultores e tende a realizar cada vez mais, pois sem eles 

e elas não há convivência com o semiárido”.  

 Segundo Freire et al, (2013), foi a partir do IV Encontro Nacional da Articulação Semiárido 

Brasileiro (IV EnconASA), há exatos dez anos, que a ASA deu passos decisivos para desenvolver 

uma abordagem própria que valorizasse e canalizasse os saberes de agricultores(as) para a 

construção de um projeto de convivência com o semiárido. Também realizado em Campina Grande 

(PB), o encontro foi um marco fundamental na trajetória dessa rede porque, pela primeira vez, além 

da participação dos delegados eleitos pelos 10 estados, foram mobilizados as agricultoras e 

agricultores, portadores de experiências concretas, que iluminaram o debate sobre as estratégias 
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de convivência com o semiárido. Dessa forma, o papel dos agricultores foi evidenciado e 

reconhecido na prática. 

 Os encontros da rede de agricultores experimentadores no alto sertão paraibano surgem a 

partir do trabalho de articulação entre o Núcleo de Estudos em Agricultura Ecológica do Sertão 

Paraibano (NAESP), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Instituto Frei Beda de Desenvolvimento 

Social (IFBDS) e demais parceiros, a fim de reativar os trabalhos em rede, valorizando a troca de 

experiência pelas famílias agricultoras. O projeto de reativar a rede de Agricultores 

Experimentadores foi proposto baseado num processo de construção de espaços coletivos de 

discussão e capacitação, onde se busca gerar referências importantes para minimizar os aspectos 

negativos da agricultura e fortalecer os aspectos positivos, melhorando o desempenho 

socioeconômico e ambiental dos sistemas de produção da agricultura familiar, focando sempre no 

processo de transição agroecológica. Esse processo diz respeito a uma mudança de postura social 

e também de políticas públicas para a produção e consumo de alimentos mais saudáveis. 

 Como tal enfoque, Segundo Freire et al, (2013) para qualificar e apoiar os momentos de 

troca de conhecimentos entre agricultores(as), costuma ser feita previamente a sistematização das 

experiências visitadas. Trata-se de uma estratégia essencial para a construção do conhecimento, 

pois cumpre importante papel no levantamento e na organização do saber construído e acumulado 

localmente. Com relação a essa sistematização, o IFBDS, através do projeto ECOFORTE74 e 

apoiado pelo NAESP realizou esse trabalho nos assentamentos da reforma agrária localizados nos 

territórios do vale do piranha e alto sertão paraibano, os técnicos fizeram visitas de diagnósticos e 

acompanhamento das atividades das famílias, identificando as potencialidades de cada 

assentamento, respeitando suas peculiaridades. As experiências comunicadas pelos próprios 

agricultores e agricultoras têm um caráter de autonomia, de pertencimento, e os encontros da rede 

é um excelente espaço de troca de experiências, e, mais do que isso, é um espaço de construção 

do conhecimento, de fortalecimento da luta, de perseverança e de permanência no campo.  

 Compreende-se, assim que além do processo de transição agroecológica, está inserida na 

dinâmica dos encontros da rede de cultivos a metodologia do campesinato, aonde além de se 

encontrarem para relatarem suas experiências, os agricultores (as) saem de suas comunidades e 

vão às demais mostrarem na prática suas atividades exitosas e aprender também a respeito de 

alguma forma de manejo, alguma planta ou criação que pode ser introduzido no seu sistema de 

criação. E sobre o campesinato, (FÉLIX, 2010) diz ser um conceito que não perpassa apenas no 

campo ideológico, mas que expressa e se materializa na prática, que ajuda a compreender a 

realidade agrária brasileira. O conceito camponês, além de seu significado político e da construção 

de pensamento acadêmico, reflete a história social em sentido amplo. 

 Outro aspecto que chama a atenção é a análise feita por (MARTINS,1986) a respeito da 

realidade do campo e a questão agrária brasileira, ele destacou o entendimento da expansão 

capitalista no campo e o enfoque que deu aos camponeses. Em sua análise foi desvendando como 

                                                             
74 - O Programa Ecoforte foi lançado em 2014 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e a Fundação Banco do Brasil (FBB) em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), o Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A iniciativa integra o Plano Nacional 
de Agroecologia e Produção Orgânica (Brasil Agroecológico). (UNICAFES, 2015) 
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o modo de produção capitalista é contraditório, as formas de sujeição da renda ao capital, a 

subordinação do trabalhador e a recriação de formas não capitalistas de produção. 

Por outro lado, semelhante à Pedagogia da Alternância75, que segundo MARTINS citado por 

(LOPES,2014), é uma metodologia, essa experiência mostra metodologias para que os próprios 

agricultores desenvolvam instrumentos para encaminhamento da investigação de suas questões 

identificadas na interação com sua própria realidade, criando uma nova relação entre técnicos 

tradicionais da extensão rural e os agricultores. Aí, o componente de Tecnologia Social é a própria 

construção desse outro espaço de interlocução, no qual não há “transmissão de conhecimento”, 

mas sim, “construção conjunta”, como mostram alguns trabalhos da Assessoria e Serviços a 

Projetos em Agricultura alternativa (AS-PTA) em relação ao assunto. 

A base do bom desenvolvimento das atividades de qualquer natureza se referência a partir 

de um planejamento e de um processo organizacional, as famílias agricultoras têm sua própria 

organização, baseada na realidade local e nas atividades desempenhadas por todos da 

comunidade. Segundo Kummer, (2007) o sistema organizacional é aquele que existe, formal ou 

informalmente, para que sejam resolvidas tarefas e objetivos que uma pessoa não é capaz de fazer 

sozinha. Então eles serão sanados por meio de discussões, elaborando planos de ação para que 

em um futuro mais próximo ou distante seja tudo resolvido. Estamos falando de uma comunidade 

rural nas quais várias pessoas se encontram regularmente num espaço determinado para discutir 

as suas necessidades comuns, interagindo para realizar a tarefa de satisfazer tais necessidades. 

Diante desse contexto organizacional das famílias, para contribuir com esse processo, os 

serviços de ATER, entendido como “bem público” e, portanto, de oferta gratuita, passa a ter sentido 

se admitimos que cabe ao Estado apoiar setores menos favorecidos, estimular estratégias de 

desenvolvimento local, assim como realizar ações ambientalistas e de promoção da produção de 

alimentos limpos, de melhor valor biológico (ecológicos, orgânicos, etc.) (CAPORAL, 2003). 

Nesse sentido O IFBDS, com o apoio do projeto ECOFORTE tem trabalhado junto aos 

assentamentos adotando como base para os trabalhos o processo da metodologia participativa que, 

segundo Kummer, (2007) é entendida como um processo contínuo, caracterizado por não ser 

estático, possuir como elemento fundamental a dinâmica de funcionamento. É uma base para o 

trabalho com enfoque participativo que precisa ser adaptada, a cada instante, de acordo com cada 

grupo alvo e sua realidade. 

Não adianta tentar aplicá-la em cada momento de uma forma igual, usando as mesmas 

ferramentas, na mesma sequência e no mesmo ritmo temporal. Segundo Siqueira, et al (2014) a 

identificação das experiências de transição, no âmbito das redes de aprendizado agroecológico; a 

sistematização das experiências identificadas; o ajuste da metodologia para a construção do 

conhecimento agroecológico em territórios de identidade rural, evidenciou um caminho seguro para 

viabilizar a inovação agroecológica nesses espaços. Assim podemos perceber que esse caminho 

seguro citado anteriormente é resultado das metodologias participativas. 

 Com essa metodologia, os técnicos extensionistas vão às comunidades, fazem reuniões 

com as famílias, realizam o Diagnóstico Rural Participativo (DRP’s) a fim de entender os processos 

                                                             
75 - De origem francesa, a alternância é uma metodologia que surgiu da necessidade de aliar educação e 
trabalho, em uma perspectiva de uma vinculação entre teoria e prática. Vem acontecendo no Brasil desde 
1969, como uma experiência educativa alternativa que caracteriza os centros familiares de formação por 
alternâncias como as escolas familiares agrícolas (EFAs), casa familiares rurais (CFRs) e escolas 
comunitárias rurais (ECORs) sendo a espinha dorsal desses centros de formação. (MARINS, 2011) citado por 
(LOPES, 2014). 
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de produção existentes em cada localidade e suas demandas, para assim definir as ações, nesse 

contexto as famílias criam uma relação de confiança com os técnicos. Os DRP's segundo Menezes 

et al, (2011) assim como a arte de planejar compreende um processo político-administrativo, 

permeado por conhecimento político, pedagógico e de valorização do ser humano, além de ser 

resultado de ação em permanente estado de construção. Segundo Filho, (1995), o diagnóstico dos 

sistemas agrários não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta. Seu principal objetivo é 

contribuir para a elaboração de linhas estratégicas do desenvolvimento rural, isto é, para a definição 

de políticas públicas, de programas de ação e de projetos (de governo, de organizações de 

produtores, de Organizações Não Governamentais (ONG’s) etc.). Nesse sentido, o projeto, a partir 

da identificação de experiências exitosas encontradas nos assentamentos mobiliza os agricultores 

para estes compartilharem suas experiências com outras famílias, e à medida que as experiências 

são repassadas, outras são aprendidas. O encontro de agricultores (as) experimentadores (as) 

surge com a perspectiva de ampliação e fortalecimento da rede, com base na construção do 

conhecimento agroecológico dentro e fora do território do vale do piranhas e alto sertão. 

 

3 CONSIDERAÇÕES 

 

O fortalecimento da agricultara familiar não está pautado apenas na distribuição de recursos 

para o homem do campo, nem tampouco baseado somente nas tecnologias impostas pelos serviços 

de assistência técnica e extensão rural, se baseia também nas práticas dos agricultores e 

agricultoras e sua capacidade de compartilhar suas experiências. O encontro da rede de cultivos 

agroecológicos nos territórios vale do piranha e sertão paraibano é um importante espaço de 

construção do conhecimento, aonde as famílias assentadas da reforma agrária criam seus próprios 

referenciais, se empoderam de seu real direito de agricultor(a) e ganham cada vez mais autonomia. 

Esse resgate da rede de cultivos agroecológico é uma conquista coletiva, tendo em vista a história 

de luta dos assentamentos da região e o apoio das entidades que apoiam esse movimento. Claro, 

é preciso avançar, discutir ações cada vez mais voltadas para a permanência das famílias no 

campo, e que essa permanência seja com dignidade, porém já foi dado um passo importantíssimo, 

o de reunir, ouvir e planejar junto um novo rumo par a agricultura familiar. Nesse aspecto o IFBDS 

e parceiros cumprem seu papel social e mobilizador ao promover encontros como esses, que 

valorizam as experiências das famílias agricultoras experimentadoras, promovendo assim uma 

agricultura cada vez mais sustentável. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES-ROCHA, M. I; MARTINS, M. F. A. Diálogo entre teoria e prática na Educação do Campo: 

Tempo Escola/Tempo Comunidade e alternância como princípio metodológico para organização 

dos tempos e espaços no curso de Licenciatura em Educação do Campo. In: Molina, M.C.; Sá, L.M. 

(org.). Licenciaturas em Educação do Campo: Registros e Reflexões a partir das Experiências 

Piloto. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 213-228. 

 

CAPORAL.F.R. Bases para uma nova ater pública. Santa Maria, RS. 2003 

 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

 E-BOOK                  ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

882 

Edwards, R. J. A. (1993). Monitoramento de sistemas agrícolas como forma de experimentação 

com agricultores. Tradução de John Cunha Comeford. Rio de janeiro: AS-PTA. 

 

FÉLIX, I.M.C.S.; Uma breve discussão em torno do conceito de Campesinato, UFBA, 2010. 

 

FILHO, D.P.G.; Análise diagnóstico de sistemas agrários, guia metodológico, PCT 

INCRA/FAO,1995 

 

FREIRE. A.G.; FALCÃO. F.C.O. Agricultoras e Agricultores Experimentadores: protagonistas 

da convivência com o semiárido. Agriculturas • v. 10 - n. 3 • setembro de 2013. 

 

GUZMÁN, E. S. Sobre los orígenes de la agroecologia en el pensamiento marxista y libertario. 

 

HOCDÉ, Henri (1999). A Lógica dos agricultores experimentadores: o caso da América 

Central. Metodologias Participativas. Rio de Janeiro: AS-PTA. 

 

KUMMER, L. Metodologia participativa no meio rural: uma visão interdisciplinar. conceitos, 

ferramentas e vivências. - Salvador: GTZ, 2007. 155p.  

LOPES, E.A.M. Vídeo como ferramenta no processo formativo de licenciando em educação 

do campo. UNB. Mestrado profissional em ensino de ciências. 2014, 139 p  

 

MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Editora Contexto, 2010. 

 

MENEZES, S.F.S.; DANTAS.M.E.C.; SALES. M.C.T.; FILHO.P.C.; DUARTE. A.K.N.; MEDEIROS. 

J.L.B. Diagnóstico Rural Participativo (DRP), uma ferramenta necessária para 

investigaçao/invervenção: Experiência do projeto cajusol no território do seridó (RN), 2011. 

 

PETERSEN, P. Informação pessoal. Palestra no I Seminário de Formação em Agroecologia. 

Aracaju, Sergipe, 2013. 

 

SIQUEIRA, P. Z. R.; SOUZA, F. A.; RABANAL, J. E. M.; FERREIRA, K. C.; FONTES, M. A.; 

SIQUEIRA, E.R. Ajuste da Metodologia “Campesino a Campesino” em Sergipe, Brasil. 

Cadernos de Agroecologia – ISSN 2236-7934 – Vol 9, No. 4, Nov 2014. 

 

SOUZA. F.N.S; ALVES, J.M.; REDE DE AGRICULTORES-EXPERIMENTADORES: 

a transição agroecológica como tema gerador da pesquisa-ação. Palmas, TO. 2004. 

 

UNICAFES. Projeto ECOFORTE. 2014. Disponível em: http://unicafes.org.br/unicafes/mda-faz-

parceria-com-o-bndes-para-desenvolvimento-da-agricultura-familiar. Acesso em 21 de Setembro de 

2016 

 

  

http://unicafes.org.br/unicafes/mda-faz-parceria-com-o-bndes-para-desenvolvimento-da-agricultura-familiar
http://unicafes.org.br/unicafes/mda-faz-parceria-com-o-bndes-para-desenvolvimento-da-agricultura-familiar


 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

 E-BOOK                  ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

883 

83. DIAGNÓSTICO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS EM AREIA BRANCA – RN 
 

Elson Flavio Albino do Vale 
Colégio Dom Bosco 

E-mail: faagronomo@hotmail.com  
 

Maria José Costa Fernandes 

Universidade do Estado Do Rio Grande Do Norte  
E-mail: zezecosta1980@gmail.com  

 

RESUMO: O problema agrário brasileiro, remota aos tempos da formação territorial do Brasil, no entanto foi 

nos anos 50 do século passado que surgiram os movimentos sociais, e abriu uma perspectiva para a 

discussão de uma reforma agrária, como solução para o problema agrário nacional, passado os anos e a 

ineficiência do estado em fazer a tão almejada reforma agrária, surgiu à política de assentamentos rurais, 

como uma alternativa viável através de conflitos localizados, principalmente sobre a orientação dos 

movimentos sociais, ligados ao campo, como o MST. Nesse sentido foi que surgiram os assentamentos rurais 

em Areia Branca, como uma forma de luta e resistência de conflitos locais, para atender uma demanda de 

trabalhadores que precisavam de um espaço, com terras para produzir o seu sustento e de sua família. Por 

tanto o objetivo do nosso trabalho é fazer um diagnostico dos assentamentos em Areia Branca, numa 

perspectiva de analisarmos as condições de vida dos assentados, perpassando pelas condições de 

infraestrutura no assentamento, fontes de renda, produção agropecuária e entender a dinâmica e as 

diferenças existentes nos assentamentos desse município, já que dois deles (Serra Vermelha e Casqueira) 

possuem uma dinâmica diferente devido ao recebimento dos ROYALTIES. Para a realização de nosso 

trabalho, foi realizado uma busca de informações nas associações dos assentamentos, bem como, na 

prefeitura do município através da secretaria de agricultura e EMATER local, realizaram-se também, 

entrevistas informais sobre o objeto de estudo. Por fim pudemos perceber que os assentamentos não 

conseguiram realizar sua função social, que para além do acesso a terra, prevê o desenvolvimento social e 

econômico da família, os mesmo não dispõem de condições e politicas públicas para o desenvolvimento dos 

assentados, a produção agropecuária se limita a subsistência da família, neles encontramos problemas sérios 

de infraestrutura, falta de água para produção, alguma exceção se verifica no assentamento Serra Vermelha, 

devido a renda extra no óleo, que em período de seca como tem acontecido nos últimos anos, ser a únicafonte 

de renda das famílias. 

Palavras chave: Assentamento Rurais. Areia Branca. Reforma Agrária. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O problema agrário brasileiro, tão discutido no campo acadêmico atual, é fruto de um 

processo de acumulação de terra que remota ao processo de colonização que trouxe várias 

consequências na formação do território nacional. 

 A estrutura agrária brasileira nasceu, portanto, de uma política baseada, na grande 

propriedade através do latifúndio, difundido por um sistema agroexportador, mantendo assim uma 

economia agrária que tem como modelo a monocultura e a figura do latifundiário. 

 No entanto, a pressão popular e as lutas camponesas, através dos movimentos sociais no 

campo, principalmente a partir dos anos 1950 com as Ligas Camponesas, trouxeram a tona, a 

temática da reforma agrária, e depois com a criação do Estatuto da Terra que definiu reforma agraria 

como o “conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao 

aumento de produtividade” (BRASIL, 1964). 

mailto:faagronomo@hotmail.com
mailto:zezecosta1980@gmail.com


 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

 E-BOOK                  ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

884 

No Brasil a política de distribuição de terras, é baseada na criação de assentamentos rurais, 

normalmente formado por pressão popular, com impactos apenas locais, numa tentativa de 

amenizar o problema, sem resolvê-lo por completo, por que não muda a estrutura agrária do país. 

 A mesma análise pode ser feita no Rio Grande do Norte, e especificamente em Areia Branca, 

aonde a criação dos assentamentos rurais, partiu de uma pressão popular, movimentos locais de 

agricultores que viam no acesso a terra uma forma de mudar de vida, podendo trabalhar no que é 

seu, e construir alternativas de vida, numa realidade até então impensada.  

De acordo com dados do INCRA (2013) o município de Areia Branca RN tem cinco 

assentamentos, todos voltados para agricultura familiar, criados com objetivos de promover o 

acesso à terra de trabalhadores rurais e promover uma maior inserção social para essas famílias. 

Entretanto, a ineficiência de políticas públicas para gerar o desenvolvimento socioeconômico 

dessas famílias tem sido um dos problemas enfrentados nesses assentamentos.   

 Partindo desse cenário, objetivamos mostrar a realidade da produção familiar nos 

assentamentos rurais em Areia Branca, saber, verificar se as políticas públicas disponíveis têm sido 

suficientes para o desenvolvimento social dos assentamentos.  

Para realização do nosso trabalho, fizemos um levantamento bibliográfico, fazendo uma 

leitura basicamente de autores que discutam a questão agrária numa ótica geográfica, essa etapa 

foi fundamental para que pudéssemos construir o conhecimento teórico necessário para a 

compreensão dos processos que permeiam a questão agrária, a reforma agrária, bem como a 

dinâmica de criação de assentamentos rurais associados aos aspectos sócioespaciais dos 

assentados. 

 A metodologia adotada optou-se pela realização de uma pesquisa de caráter quantitativo e 

qualitativo, através da busca de informações nas associações dos assentamentos, bem como, na 

prefeitura do município através da secretaria de agricultura e EMATER local, realizaram-se também, 

entrevistas informais sobre o objeto de estudo. 

 

2. O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA E OS ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

O município de Areia Branca está localizado na Mesorregião do Oeste Potiguar e na 

Microrregião de Mossoró, limitando-se com os seguintes municípios: Mossoró e Serra do Mel (Sul), 

Porto do Mangue (Leste), Grossos (Oeste) e o Oceano Atlântico (Norte), litoral do Rio Grande do 

Norte. 

Areia Branca e uma cidade bastante diversificada em termos de atividades econômicas é 

um dos maiores produtores de sal do país, sendo responsável por responsável por 85% do sal 

produzido no Brasil, além de estar assentado na bacia potiguar, uma das maiores produtoras de 

petróleo terrestre do país. (MEDEIROS et al, 2011).  

A indústria do petróleo é hoje uma das principais fontes de renda do Rio Grande do Norte, e 

o município de Areia Branca, segundo SILVA e et al (2007), através do campo de exploração do 

Canto do Amaro é um dos maiores do Brasil, com uma produção correspondente a 50,5% da 

produção total do estado, que é em média 93 mil barris/dias. 

Fato que passou a ser muito importante para alguns assentamentos, que depois da criação 

da lei dos ROYALTIES em 1997 passaram a ser beneficiados com através de renda mensais, devido 

a grande quantidade de poços de petróleo nas suas áreas primeiramente o de Serra Vermelha, que 
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foi o primeiro assentamento do Brasil a ser agraciado com os benefícios do ROYLTIES, e agora por 

último o assentamento Casqueira. 

A pesca também tem grande participação na produção de receitas e geração de emprego e 

renda na cidade; um fator novo que vem gerando emprego e renda na cidade é a instalação de 

parques eólicos, nas áreas rurais do município, inclusive com a possibilidade de instalação de 

alguns parques eólicos em áreas de assentamentos, o que seria mais uma renda extra para os 

assentados. 

O espaço rural de Areia Branca pode ser compreendido, a partir de duas realidades distintas; 

realidades estas que estão atrelados a localização das comunidades rurais, no primeiro plano estão 

as comunidades litorâneas, são as chamadas comunidades pesqueiras como Ponta de Mel, São 

Cristóvão, Redonda, Morro Pintado, e São José nesses espaços são encontrados alguns traços de 

urbanização, como: água encanada, internet, serviço de telefonia, pavimentação das ruas e um 

turismo incipiente.  

As fontes de renda nessas comunidades são normalmente vinculadas à pesca, e as relações 

de trabalho, são mais diversificadas, quando comparadas às comunidades não litorâneas, nesse 

sentido você encontra um número maior de funcionários públicos, trabalhadores das atividades 

industriais, prestadores de serviço e aposentadoria.  

 Por outro lado, as comunidades que não se localizam na faixa litorânea, padecem da maioria 

desses serviços citados, a distribuição de água é feita através de Carros-Pipa, as ruas não são 

asfaltadas, coincidentemente, são nesses espaços em que está inserido a maioria dos 

assentamentos do município, com exceção feita ao P. A (Projeto de Assentamento) Ponta de Mel. 

Nesses espaços, encontramos realidades mais modestas, com pessoas que dependem 

muito da ajuda dos governos, através de programas assistencialistas, como: Bolsa Família, 

Programa do Leite, Bolsa Estiagem, e etc.  

São nesses espaços aonde se predomina a agricultura de subsistência, com a utilização de 

baixo nível tecnológico, solos poucos férteis, sem a utilização de irrigação, ou seja, uma agricultura 

totalmente desprovida de meios técnicos que possibilite o aumento da produtividade. 

 A principal atividade agrícola do município é a cultura do caju, 2.500 hectares de área 

plantada (IBGE, 2010), esse fator deve-se ao fato de que a cultura do caju é uma planta rústica, 

que se adaptam bem as condições edafoclimáticas do solo, e ao longo período de estiagem, apesar 

de que nos dois últimos aos houve uma queda significativa, na produção dessa cultura.  

No período chuvoso, as culturas temporárias (melancia, mandioca, Sorgo milho), ganham 

destaque, entre elas predomina a cultura do feijão. No entanto, como as sementes plantas 

normalmente são sementes nativas, colhidas de anos anteriores, a cada ano se tem perda da 

produção devido a má qualidade das sementes. 

Em Areia Branca tem cinco assentamentos rurais (TABELA 02) cada um em estágio, ou fase 

diferente de formação, no entanto, todos nasceram da luta pela terra, não necessariamente com o 

uso da violência como acontece em outras partes do país. Neste sentido, assim como em 89% dos 

casos (HEREDIA e et al 2002), de formação dos assentamentos rurais no Brasil, o pedido de 

desapropriação das terras partiu da luta dos camponeses isto é, dos agricultores e seus 

representantes, e não de um projeto de desapropriação de terras feitos pelo governo estadual ou 

federal, da tão sonhada reforma agrária. 
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Tabela 01: Assentamentos rurais no município de Areia Branca, INCRA 2013 

 
 

Neste sentido, para Norder e Bergamasco (1997) “assentamentos rurais são projetos 

criados, muito mais para resolver situações de conflitos localizados do que situações de pobreza ou 

exclusão social, ou mesmo para resgatar o potencial produtivo da agricultura familiar”. 

Daí percebemos que a criação dos assentamentos em Areia Branca, não foi fruto de uma 

política de reforma agrária no município, muito menos nacional, portanto esse fato corrobora a 

política de assentamentos rurais, como, fruto de uma luta local, para solução de problemas locais e 

pontuais, mesmo a questão agrária sendo um problema nacional. 

 A criação de assentamentos rurais é apenas uma fase da luta, como afirma Girardi e 

Fernandes (2008). 

 

Os assentamentos significam uma nova etapa da luta: o processo pela     conquista 

da terra. Ainda é necessário conquistar condições de vida e produção na terra; 

resistir na terra e lutar por um outro tipo de desenvolvimento que permita o 

estabelecimento estável da agricultura camponesa. (GIRARD e FERNANDES, 

2008). 

 

Como se vê o acesso à terra é apenas o primeiro passo na conquista da terra, da luta 

camponesa e o que observamos nos assentamentos de Areia Branca, é que todos eles precisam 

de grandes transformações, principalmente no que tange a reprodução da vida, com acesso a infra-

estrutura, e credito para enfim poder se chegar ao nível aceitável de produção e moradia. 

 Em todo projeto de assentamento, logo após a desapropriação da terra é feito um estudo 

pelos técnicos do INCRA, para saber qual a capacidade que o assentamento tem para receber as 

famílias, ou seja, quantas famílias podem fazer parte desse projeto de assentamento rural, neste 

sentido é analisada a quantidade da área, a qualidade, uma análise física da área, depois dessa 

analise se tem a ideia de quantas famílias podem viver no assentamento, é dessa forma que é 

decidida a capacidade de um assentamento para que não se caia em outro problema da questão 

agrária que é a questão do minifúndio. 

Segundo Nogueira 2007 Quando se cria um projeto de assentamento o INCRA define 

quantas famílias serão assentadas na área a partir de laudos técnicos sobre a capacidade de 

suporte da área que é baseada nas características físicas e geoeconômicas da região onde se situa 

o imóvel. 

Depois de analisado a capacidade de suporte do assentamento é feito o cadastramento das 

famílias, no entanto, como se observa na tabela 02, nem sempre a capacidade de suporte é igual 
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ao número de famílias assentadas, como se pode ver nos exemplos dos assentamentos Serra 

Vermelha e Ponta do Mel. Para isso podem existir várias justificativas, no caso dos exemplos citados 

ocorreu a desistências de algumas famílias cadastradas. 

Outra questão importante abordada pela tabela 02 é a área ocupada pelos assentamentos 

rurais no espaço rural de Areia Branca, segundo os dados do INCRA (2013), esses espaços ocupam 

10.024,6776 hectares de terra, o que representa pouco mais de 19% das áreas com 

estabelecimento agrícolas no município, que segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 os 

estabelecimentos agrícolas no município ocupam um total de 52, 112, 000 hectares de terra. 

Quando se analisa a política de assentamentos rurais a nível nacional, se percebe que essa 

política pouco altera a estrutura fundiária do país, no entanto, essa mudança pode ser importante a 

nível local, como no caso de Areia Branca, aonde se verifica sensível alteração fundiária no seu 

espaço. 

E esse quadro poderia ainda ser maior se não fosse à ação movida pela FACENE, que tirou 

mais de 80 famílias que viviam numa área abandona pela FAZENDA DUNAS depois de declarar 

falência. 

Recentemente, mais especificamente em 2009 na comunidade de Redonda, existia um 

esboço do que seria mais um assentamento rural do município, um grupo de ex-trabalhadores da 

extinta FAZENDA DUNAS, que já estavam nas terras como posseiros, há aproximadamente 

dezessete anos, logo após a mesma decretar falência. 

Os ocupantes dessas terras eram compostos por ex-funcionários da FAZENDA DUNAS, que 

tinha sido dispensado sem nenhum direito adquirido, pelos anos trabalhados, como forma de 

chamar atenção dos donos da empresa, foram se agrupando nas terras, e produzindo, até o INCRA 

dividir as terras em lotes, na ordem de 88 famílias, com aproximadamente 15 hectares para cada 

assentado. 

 Essas terras, que chegavam a pouco mais de 1.300 hectares de terras, já se encontravam 

dividida em lotes, com algumas casas construídas, áreas desmatadas e plantado, inclusive o 

INCRA, já tinha se feito presente, com doações de feiras. 

No entanto, as terras estavam em penhora, devido dívidas não pagas, por seus antigos 

donos, depois de alguns tramites judiciais os bancos credores conseguiram colocar as terras em 

leilão, foi ai que surgiu novos donos na pessoa física da Faculdade Nova Esperança (FACENE), 

com um documento que lhes davam direito de pose dessas terras. Os agricultores foram colocados 

para fora das terras sem direito a nada, todavia, através da prefeitura municipal e dos movimentos 

sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), e a Federação dos Trabalhadores 

da Agricultura do Estado (FETARN) entidades ligadas ao campo no estado, foi-se aberto um 

processo para reintegração de pose que ainda tramita na justiça. 

Essa empresa já está instalada nessas terras há aproximadamente três anos, mantendo um 

número insignificante de dez trabalhadores locais, com a justificativa de que iria trabalhar nas terras, 

e revitalizar a fazenda, como antes existia, no entanto, pela falta de experiência no ramo da 

agricultura e pelo desenrolar dos projetos eólicos, ficou sabendo-se que essas terras iriam ser 

contempladas com alguns parques eólicos, daí se conclui que o verdadeiro interesse do dono dessa 

empresa é os ROYALTIES da energia eólica.  

 Essa realidade que se apresenta no espaço agrário de Areia Branca é uma novidade, 

entretanto ele surge com a força ideal, para mudar ao panorama rural e a paisagem do município, 

já que, as terras não estão sendo usada para cumprir sua função social de produzir alimentos, ela 
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agora serve para especulação, através de elementos novos, e personagens estranhos a esse 

espaço, como a produção de uma energia ‘ambientalmente correta’; novas táticas, capitalista, que 

desapropria agricultores familiares, com a promessa de subempregos temporários. 

 Com a falta de uma solução para os problemas da questão agrária, assim como em todos 

os lugares do país, a política de assentamentos rurais foi à solução encontrada para o acesso a 

terra dos pequenos agricultores rurais de Areia Branca. 

 O P A Garavelo é o maior assentamento em área do município, com uma área equivalente 

a 3.410,3944 hectares de terra, criado em 21 de dezembro de 2007, e dividido entre 84 famílias, 

subdivididos em quatro agrupamentos, nesse assentamento podemos perceber que ele é bastante 

carente no abastecimento de água, dificultado pelo acesso das estradas, no entanto é o 

assentamento em que as casas se encontram em excelente estado de conservação, visto que foram 

entregues a pouco mais de dois anos.  

 O P A Casqueira, criado em nove de novembro de 1995, já se encontra na fase 

assentamento consolidado (INCRA, 2010), em que as famílias já estão com os títulos definitivos 

das terras. 

 Depois de alguns estudos, de georreferenciamento das terras do assentamento casqueira, 

foi descoberto cerca de 40 poços petrolíferos espalhados em seus cerca de 1,9 mil hectares, o que 

viria trazer um grande benefício através dos ROYLTIES do petróleo, juntando-se assim com o 

assentamento de serra vermelha que também recebe esse benefício. 

 No entanto alguns tramites jurídicos e burocráticos, levaram as famílias do assentamento a 

longo período de espera, para o recebimento desse benefício, o primeiro impasse foi com a titulação 

das terras, por que até então o INCRA ainda não tinha resolvido esse impasse. 

 Após a resolução desse problema foi firmado um acordo entre as três partes do processo, a 

Autarquia, as famílias dos assentados e a Petrobras, em janeiro de 2016, a justiça federal através 

do processo n° 200684000042771, pôs fim ao impasse sobre indenização devidas, pela exploração 

do mineral nesse assentamento. 

 Com a conciliação as ações foram encerradas e os recursos que estavam bloqueados foram 

liberados (INCRA, 2016). A legislação prevê que indenizações de reparação por atividade de 

exploração mineral devam ser usadas em projetos coletivos na comunidade, seguindo a um plano 

de aplicação construído pelas famílias com a supervisão do INCRA. 

 Segundo o INCRA (2016) dentre as ações que poder ser implantadas estão a reforma de 

casas, a aquisição de máquinas e implementos agrícolas entre outras. Os assentados avaliam a 

possibilidade de construção de uma agroindústria, a implantação de projetos agronômicos coletivos 

e a quitação de dívidas com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf). 

 O recebimento desse benefício, ocorreu depois da reunião que aconteceu no dia 20 de Abril 

de 2016, quando o superintendente do INCRA e a comunidade areia-branquense de forma geral 

participaram de uma reunião para tratar da divisão dos quase 5,5 milhões em benefício de projetos 

coletivos. 

 O INCRA esclarece que a indenização é referente ao período que o assentamento esteve 

sob a responsabilidade da autarquia.  

 

O montante relativo à participação de exploração de petróleo e gás no período pós-

titulação, ou seja, a partir de 2010, foi feito entre os proprietários e a Petrobrás e foi 

dividido em partes iguais entre as 76 famílias do Assentamento Casqueira, que 
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receberam, no início de abril de 2016, aproximadamente R$ 23 mil cada uma, mais 

R$ 4,5 mil relativos à servidão das áreas onde foram instalados os poços. A partir 

de agora, os repasses serão feitos mensalmente e divididos de forma igualitária 

entre todas as famílias (INCRA, 2016). 

 

 As famílias do Assentamento Casqueira estão divididas em duas agrovilas (Casqueira I e 

Casqueira II) e vivem principalmente da produção de frutas, como a melancia, a cajarana, a acerola, 

caju e do feijão no período chuvoso. 

 Essas novas fontes de renda são muito importantes para essas famílias, principalmente em 

tempos de secas prolongadas, como tem acontecido nessa região, ela é importante ainda por que 

garantirá um renda fixa, a esse trabalhadores que, podem utilizar esses recursos de diversas forma, 

como infra-estrutura para plantio no lote, e também para comprar de alimentos para a família, 

principalmente nesses períodos de estiagem e baixo índices de chuvas.  

 O Assentamento Ponta do Mel, ainda está na fase de estruturação, apesar de já de ter sido 

criado em 26 de maio de 1989. Ele é o único assentamento do município localizado no litoral, o que 

torna a vida dos assentados em duas fases distintas, na época da chuva eles trabalham e plantam 

feijão de sequeiro, no entanto quando a safra passa, eles pescam, já que a maioria deles tem origem 

com a pesca, por serem netos, ou filhos de pescadores. Um dos maiores problemas do 

assentamento, dito pelos moradores é o acesso aos lotes, em virtude das estradas que dão acesso 

serem estreitas e cheias de pedregulhos e cascalhos. 

 P. A Santos Reis foi criado em 23 de setembro de 1996, com apenas 19 famílias assentadas 

é o menor assentamento do município o principal problema do assentamento é a falta de água. 

Tentaram resolver com a construção de uma adutora que iria ser útil até para o assentamento 

casqueira, no entanto na inauguração, em junho de 2011, quando se abriu as torneiras a água 

estava com óleo, ai se interditou o poço, no entanto já existe outro projeto para se abrir um novo 

poço, entretanto esse problema continua existindo. 

 O P. A Serra Vermelha foi criado em 9 de julho de 1987, possui um diferencial entre os 

demais assentamentos, visto que os assentados não dependem somente do que produzem para 

viver, por suas terras estarem localizadas em grande parte dentro da bacia de petróleo do Canto do 

Amaro, se  tornando o primeiro assentamento do Brasil a receber os ROYATIES da PETROBRAS, 

entretanto, o que podemos perceber é que os assentados estão muito dependentes dessa renda, 

descaracterizando a principal ideia dos assentamentos que é a de proporcionar um espaço, que 

seja suficiente para produzir alimentos para a família, e a criação da renda monetária. 

 Como todos os assentamentos de Areia Branca, o Serra Vermelha também padece com o 

problema de falta de água, e a distribuição desse liquido é feita através de carro pipa, no entanto 

está sendo construído uma adutora que está sendo construída, e está na fase final de conclusão, 

faltando apenas a COSERN, fazer as instalações, mais segundo informações da prefeitura, até 

dezembro de 2016 a obra será concluída. 

 

3. POLÍTICAS PUBLICAS PARA OS ASSENTAMENTOS DO MUNICÍPIO  

 

Os assentamentos rurais do município de Areia Branca, assim como as demais comunidades 

rurais, são acompanhados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca que orientam os 

produtores rurais em suas atividades, através de visitas técnicas, e execução de programas que 

visam garantir ao pequeno produtor, uma política agrícola de qualidade. 
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 Nesse sentido são desenvolvidos programas em parcerias com o Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER), Instituto de Defesa e Inspeção 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN), Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e Petróleo Brasileiro S. A 

(PETROBRAS), que busca melhorar a vida e a produção desses agricultores, buscando a 

sustentabilidade e a diminuição da proletarização do homem do campo. 

Dentre os programas executados pela secretária, são estes que merecem destaque:  

PRONAF, destinado aos pequenos produtores, é um credito de custeio, segundo o MDA 

(2013) essa linha de credito financia projetos individuais e coletivos, que geram renda aos 

agricultores familiares e assentados de reforma agrária. 

 Compra Direta do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), esse programa também é 

destinado aos pequenos produtores, que precisam vender seus produtos, com a garantia de que 

venderá pelo preço justo, ou preço de mercado, outra vantagem do programa é a garantia da 

retirada da figura do atravessador, que prejudica os agricultores familiares; 

 O programa garantia safra é um seguro que é custeado pelos agricultores, prefeituras, 

estados e o governo federal, com esse programa o agricultor familiar que planta uma área que varia 

de 0,6 á 5 hectares, com culturas como milho, feijão e mandioca, terão a garantia que receberão o 

seguro por terem plantado, caso haja algum sinistro, ou seja, seca ou excesso de chuva. 

Segundo o MDA (2016) o valor da indenização para a safra 2015/2016 está na ordem de R$ 

850,00, para isso os agricultores devem aderir ao programa com uma cota contribuição da ordem 

de R$ 12,5. Nos últimos três anos, os assentados de Areia Branca vêm acessando esse seguro 

devido aos problemas causados pela seca. 

O Programa Garantia Safra atualmente em Areia Branca, é um programa já consolidado, 

sendo que atualmente já se encontram 150 agricultores cadastrados para a safra 2015/2016, que 

se encerra com o pagamento do benefício que tem pagamento para começar em outubro. 

A vacinação contra a Febre Aftosa, programa orientado pelo IDIARN, e conduzido pela 

Secretaria de Agricultura; o objetivo desse programa é vacinar os bovinos dos pequenos 

agricultores, que não tem condições de comprar a vacina, esse programa é revestido de grande 

importância, além de ser um importante quesito nas relações comerciais internacionais para o 

estado, que sem o comprovante de vacinação, esses produtores não podem participar dos 

programas, como o compra direta, nem vender seus animais a CONAB (Companhia Nacional de 

Abastecimento). 

 Assistência técnica e desenvolvimento de projetos de financiamento com o PRONAF, uma 

parceria entre o técnico da secretaria de agricultura e os técnicos da EMATER. A Cooperativa sertão 

verde está desenvolvendo alguns projetos de quintais produtivos e fabricação de polpas de frutas 

nos assentamentos, casqueira e serra vermelha, aonde inclusive se tem um projeto em andamento, 

fabricação de polpas de frutas, pelas mulheres de serra vermelha. 

No entanto, para participarem desses programas e de todos os programas direcionados aos 

agricultores familiares, seja a nível, municipal, estadual ou federal é preciso ter a Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP), que segundo o Ministério da Agricultura:  

É o instrumento que identifica os agricultores familiares e/ou suas formas associativas 

organizadas em pessoas jurídicas, aptos a realizarem operações de crédito rural ao amparo do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf (MAPA, 2013). 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

 E-BOOK                  ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

891 

A DAP é um instrumento bastante importante para o pequeno agricultor, por que o mesmo 

pode ser usado como elemento comprobatório, de caracterização de agricultor que servirá com 

prova para futuras aposentadorias dos agricultores. Esse documento e o elo de ligação entre os 

agricultores e os programas voltados para a agricultura. 

 Nesse sentido a agricultura de Areia Branca, é amparada por várias políticas do estado, e 

apesar de ser uma cidade com tradições, mais ligada à pesca, a agricultura, se cerca de alguns 

aspectos importantes para o agricultor. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realidade dos assentamentos em Areia Branca reflete uma realidade que é comum nos 

assentamentos país a fora, no entanto ela tem aspectos singulares, que caracterizam os aspectos 

locais.  

A principal fonte de renda dos assentados é originária de atividades não agrícolas (indústria 

salineira, serviços relacionados ao petróleo, e serviços informais, com pedreiro e etc.), o que 

demonstra a ineficiência do assentamento quanto à produção agropecuária; principalmente, o 

assentamento de Serra Vermelha e o assentamento Casqueira, devido ao recebimento dos 

ROYALTIES, do petróleo.  

Em pesquisa realizada por VALE (2013) no assentamento Serra Vermelha, as famílias 

assentadas recebiam em média três salários mínimos, num total de 40,75% o que reflete uma 

característica muito particular desse assentamento, quando comparado a realidade dos outros 

assentamentos. 

 No aspecto relacionado a serviços e infraestrutura, percebemos que existem algumas 

deficiências, entre elas as condições de moradia, apesar de todas as casas serem construídas com 

alvenaria, percebemos que elas estão precisando de reforma, visto que, as construções originais, 

feitas pelo INCRA, datam do início dos anos 2000, o que gera uma necessidade de reparos e 

reforma. A exceção fica por parte do assentamento Garavelo, que suas casas são todas novas, 

construídas há pouco tempo.  

 Quanto à saúde, no assentamento verificamos que as maiorias dos assentamentos não 

possuem unidade básicas de saúde, exceto o assentamento Ponta do Mel, e Serra Vermelha, no 

entanto o principal problema dos assentamentos é relacionado ao abastecimento de água, já que 

em sua totalidade ele é feito através de “carro pipa”, ele não consegue ser eficiente, visto que muitas 

vezes não suprem nem as necessidades diárias de água, no entanto quando esse serviço é 

estendido aos serviços do lote o problema aumenta, já que segundo os assentados a água não 

comporta esses serviços. 

 O que se observa é a ineficiência de políticas públicas para gerar o desenvolvimento 

socioeconômico dessas famílias, e isso tem sido um dos problemas enfrentados nesses 

assentamentos, principalmente relacionados a produção agrícola, já que devido a escassez de água 

e falta de investimento em produção tem tornado a produção agrícola, apenas para subsistência, o 

que se pode inferir é que os assentamentos de Areia Branca não estão cumprindo com sua função 

principal que é o desenvolvimento da produção rural.  

 Nesses espaços há predomina de uma agricultura de subsistência, com a utilização de baixo 

nível tecnológico, solos poucos férteis, sem a utilização de irrigação, ou seja, uma agricultura 

totalmente desprovida de meios técnicos que possibilite o aumento da produtividade. 
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Resumo: O trabalho que ora discutimos versa sobre a convivência com semiárido por meio de tecnologias 
sociais que são utilizadas na Microrregião de Pau dos Ferros-RN. Este trabalho parte do projeto de Mestrado 
que tem como objetivo principal compreender como as tecnologias sociais, no caso especifico as barragens 
subterrâneas e as cisternas de placas, podem contribuir para melhor convivência nesta região. Desse modo, 
inicialmente procuramos discutir a convivência com o semiárido numa concepção de desenvolvimento 
sustentável. Com base em alguns autores como SILVA (2006), MALVEZZI (2007), dentre outras fontes 
importantes como os sites da ASA (articulação para o Semiárido), e órgãos governamentais que trabalham 
com estas tecnologias sociais como EMBRAPA abordamos conceitos importantes e atuais sobre convivência 
com semiárido. Além disso, pretendemos fazer uma pesquisa de campo com intuito de mapear no território 
estas tecnologias e coletar informações por meio de entrevistas com a população beneficiada. Neste sentido, 
este trabalho aponta tecnologias sociais que vem sendo desenvolvidas para convivência no Semiárido da 
Microrregião potiguar de Pau dos Ferros com intuito de despertar na sociedade como estas alternativas 
podem trazer benefícios à população do campo dessa microrregião. 
Palavras- chave: Convivência com Semiárido; Tecnologias Sociais; Microrregião de Pau dos Ferros-RN. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de décadas, o Semiárido é visto com ênfase aos problemas como as secas, a 

pobreza, miséria e como uma região periférica do País. Lamentavelmente essas ações 

governamentais se utilizam desses problemas para destinar anualmente recursos de forma 

emergencial.  

Contudo, as políticas públicas não resolvem essa questão, visto que o planejamento e as 

ações aplicadas não são suficientes para equacionar uma problemática que perdura por séculos. A 

questão das secas precisa ser trabalhada sob um olhar natural, como um ciclo que ocorre na região 

semiárida. Assim é preciso compreender novas estratégicas de convivência com este fenômeno 

natural adaptando desta maneira estas condições com a região.  

O trabalho ora realizado procura demonstrar que a questão do Semiárido com a problemática 

da escassez hídrica é uma questão histórica. Assim, ao longo destas últimas décadas constatou-se 

um novo modelo ou paradigma, o da “convivência com o Semiárido”. Uma nova concepção cultural 

e ideológica de se pensar a convivência com adaptações e sugestões simples voltadas para relação 

homem e natureza de forma que haja equilíbrio nessa relação. 

Assim, “as tecnologias sociais compreendem produtos, técnicas ou metodologias 

reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções 

de transformação social” (FBB, 2009).  

Nesse sentido, nosso trabalho procura responder ao seguinte questionamento: Como as 

tecnologias sociais (as cisternas e as barragens subterrâneas) podem contribuir na convivência com 

o Semiárido na Microrregião de Pau dos Ferros? 

mailto:cíceronilton@yahoo.com.br
mailto:jerriaoliveira@gmail.com
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Dessa forma, essas tecnologias sociais que ora apontamos como nosso objeto de estudo 

têm um propósito de possibilitar novas formas de adaptação com o clima, fazendo com que a 

população inserida nestas regiões possam garantir melhores condições econômicas e sociais.  

O desenvolvimento da agricultura familiar torna-se nesse sentido o principal objetivo destas 

práticas sustentáveis76, pois promovendo condições de trabalho no campo, além de estar garantindo 

a produção de alimentos para sustento da família também podem estar contribuindo numa renda 

extra, produzindo hortaliças e frutas para serem comercializadas. 

Assim, a realização científica deste trabalho é de suma importância para a região, uma vez 

que as alternativas que nos propomos a estudar não são conhecidas pelas comunidades como 

deveriam. Desta forma, a Universidade, através da pesquisa, e envolvida na responsabilidade social 

e da cidadania, tem a função de expandir esse conhecimento em áreas ou lugares que não tiveram 

acesso à informação. Talvez este seja o grande desafio enfrentado na ampliação e no conhecimento 

sobre alternativas ou tecnologias sociais, fazer com que essas práticas que geralmente chegam por 

intermédio de políticas públicas, de fato possam ser conhecidas e usadas para benefício de quem 

realmente precisa.  

Acreditamos assim, que essas tecnologias sociais de convivência com o Semiárido possam 

contribuir de forma significativa para a melhoria das condições de vida da população que compõe 

essa Microrregião.  

O mapa a seguir mostrar a área de estudo que compreende os municipios da Microrregião 

de Pau dos Ferros que é composta pelos seguintes municípios: Alexandria, Tenente Ananias, 

Paraná, Marcelino Vieira, Pilões, José da Penha, Rafael Fernandes, Pau dos Ferros, Francisco 

Dantas, Portalegre, Viçosa, São Francisco do Oeste, Tabuleiro Grande, Riacho da Cruz, Rodolfo 

Fernandes, Itaú e Severiano Melo. 

 

Mapa 1: Localização da Microrregião de Pau dos Ferros no Semiárido Potiguar 

 

 
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Águas (ANA) e IBGE (2010) 

  

                                                             
76 As práticas sustentáveis refere-se as novas tecnologias de convivência com o Semiárido que vem sendo 
desenvolvidas no semiárido. Neste caso são as Cisternas de placas e barragens Subterrâneas, mas como 
sabemos existem uma série de outras tecnologias sociais.  
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2 CONVIVÊNCIA COMO SINÔNIMO DE SUSTENTABILIDADE NO SEMIÁRIDO 

 

A convivência com Semiárido surge de uma ruptura com o modelo tradicional, onde as 

perspectivas estavam voltadas para práticas insustentáveis. Assim, entendemos que para buscar 

novos caminhos torna-se fundamental compreender novas práticas que se baseiam na 

sustentabilidade voltadas ao contexto do Semiárido.  

Desse modo, é preciso adotar um novo paradigma de desenvolvimento local e sustentável 

para essa região. Nessa concepção: 

 
O segredo da convivência está em compreender como o clima funciona e adequar-
se a ele. Não se trata mais de “acabar com a seca”, mas de adaptar-se de forma 
inteligente. É preciso interferir no ambiente, é claro, mas respeitando as leis de um 
ecossistema que, embora frágil, tem riquezas surpreendentes. (MALVEZZI, 2007, 
p.12). 
 

É nesse sentido que devemos compreender a relação do homem com seu ambiente físico, 

adequando métodos e técnicas que possibilitem conviver de maneira sustentável desenvolvendo 

assim as potencialidades dessa região. 

Como observamos acima, não é possível “acabar com a seca” e sim aprender formas de 

adaptar-se a ela. É preciso construir um novo modelo de consciência cultural, social e econômica 

entre a população e sua terra. Podemos evidenciar isso no seguinte trecho:  

 
Nesse sentido, pode-se definir a “convivência com o semiárido” como sendo 
perspectiva cultural orientadora da promoção do desenvolvimento sustentável no 
semiárido, cuja finalidade é melhoria das condições de vida e a promoção da 
cidadania, por meio de iniciativas socioeconômicas e tecnologias apropriadas, 
compatíveis com a preservação e renovação dos recursos naturais. (SILVA, 2006, 
p. 272). 

 

Na perspectiva analisada acima somos levados a acreditar que um novo modelo de 

desenvolvimento para o semiárido é possível. Devemos acabar com aquela concepção errônea que 

nos foi empregada por muito tempo de uma região definida de periférica e atrasada e que, por isso 

não pode desenvolver-se. 

 O novo modelo de desenvolvimento que queremos para o Semiárido parte primeiramente 

de uma mudança cultural de concepção. Somente a partir daí serão criadas alternativas de 

potencialidades para convivência com semiárido, propiciando assim um desenvolvimento 

econômico, social e ambiental para essa região. 

Dessa forma, concordamos com Silva (2006), quando nos diz que:  

 
 [...] a “convivência com o semiárido significa uma nova orientação estratégica para 

intervenção naquela realidade, enquanto um processo em construção e de 

experimentação de alternativas apropriadas, buscando aprender a conviver com as 

suas especificidades ambientais e formulando proposições que visam a promoção 

e o alcance do desenvolvimento sustentável (SILVA, 2006, p. 271). 

 

Neste sentido, o autor nos apresenta sobre como o homem sertanejo do campo do Semiárido 

pode mudar seus hábitos e conviver em sua realidade. Para tanto é preciso buscar alternativas de 

conhecimento local que facilitem a convivência com o seu meio. 
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No caso em análise podemos evidenciar nos exemplos estudados que as Cisternas de 

captação de água das chuvas e as barragens subterrâneas são experiências bem apropriadas para 

nossa realidade e que por isso podem ser devidamente implementadas e divulgadas com sucesso 

nos municípios do Semiárido. 

Sabemos que o homem do campo situado nessa zona de clima semiárido e árido, 

historicamente sofre com a falta de água e pastagens nos períodos secos. Desta forma, acreditamos 

que a busca por tal experiências na relação com seu habitat natural perpassa por uma melhor 

adaptação com seu clima e novas técnicas. 

Nesse contexto que tratamos inicialmente podemos de certo modo introduzir de forma mais 

geral a concepção de convivência, como sendo alternativas viáveis e sustentáveis para a região. 

Assim a convivência com o Semiárido no caso em estudo é o ponto de articulação entre o que 

pretendemos de fato analisar as Tecnologias sociais de convivência no Semiárido da Microrregião 

de Pau dos Ferros- RN, como sendo tecnologias que podem possibilitar melhores condições na 

vida das famílias dessa região. 

Dessa forma compreendemos que as tecnologias sociais abordadas a seguir trazem em si 

a mesma finalidade como bem coloca Malvezi (2007, p.105) “[...] Elas tendem a ser simples, 

voltadas para os problemas básicos do povo, manejáveis, facilmente reaplicáveis e controláveis 

pela população.” Nos tópicos seguintes enfatizaremos dois casos de tecnologias sociais como 

objetos de estudo da pesquisa, as cisternas e as barragens subterrâneas como alternativas de 

convivência com o Semiárido. 

 

2.1 Tecnologias Sociais de Convivência:  cisternas e barragens subterrâneas 

 

 Atualmente existe um conjunto de tecnologias utilizadas para convivência com o Semiárido, 

dentre elas estão o aproveitamento de água das chuvas, recursos energéticos, manejos de 

pastagem e armazenamentos de alimentos para o gado etc. 

Escolhemos especificamente as cisternas e as barragens subterrâneas, pois como sabemos 

se constituem como sendo tecnologias sociais que ajudam o homem do campo a conviver com o 

Semiárido, principalmente no que diz respeito à captação de água da chuva. Neste sentido, 

procuramos fazer uma relação dos seus conceitos (teórico) para posteriormente fazermos um 

estudo de sua viabilidade nos municípios em estudo (prático), abordando a importância dessas 

tecnologias simples na vida dessas pessoas que vivem no campo ou área rural dos municípios 

dessa Microrregião ora estudada. 

As cisternas podem ter distintas concepções e formas diferentes, mas traz em si uma mesma 

finalidade, a captação de água para o consumo humano e animal. Dessa forma, este reservatório 

feito perto da casa tem a finalidade de captação de água da chuva para o consumo humano. Tem 

uma significativa importância, uma vez que, a água no semiárido é escassa no período seco, 

principalmente para beber e cozinhar que são as finalidades essenciais para o ser humano. 

 Neste sentido, podemos caracterizar as cisternas da seguinte forma: 

 
[...] Esse reservatório, com forma ovulada, com metade de suas dimensões 
encravada no chão, construídas no pé das casas, usam calhas para colher a água 
de chuva que escorre dos telhados, direcionando-a para as cisternas. [...] A água 
depositada ali durante os períodos chuvosos fica guardada para os períodos em 
que normalmente não chove. A família, que não dispunham de água potável, agora 
contam com ela. (MALVEZZI, 2007, p.13).  
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Como podemos observar na figura abaixo uma cisterna de placa no Sitio Catolezinho 

município de Riacho de Santana-RN construída bem próximo a casa para captação da água de 

chuva no período do inverno.  
 

Figura 01: Cisterna de captação de água 

 
Fonte: Francisco Jerri Alan de Oliveira 

O uso das cisternas na convivência do sertanejo na sua luta diária tem uma relevância 

substancial. Sabemos que água se faz necessária na luta do cotidiano, para escovar os dentes, 

beber, cozinhar e tomar banho.  Uma das primeiras tarefas do trabalhador do campo antes de ir ao 

roçado é garantir a água para estas tarefas. Com a chegada das cisternas essa preocupação não 

é mais necessária, o homem, a mulher e os filhos ganham mais tempo para realização de outras 

tarefas no campo. 

De acordo com a Articulação para o Semiárido (ASA) e o (P 1+2)77 cada cisterna tem 

capacidade de armazenar 16 mil litros de água captada das chuvas, através de calhas instaladas 

nos telhados. Além destas cisternas para o consumo humano, existem outras com capacidades 

maiores que são utilizadas para pequenas produções como verduras, hortaliças que são produzidas 

nos próprios quintais das casas. As chamadas cisternas de produção. 

As barragens subterrâneas assim como as cisternas são consideradas como uma das 

tecnologias simples de convivência com o semiárido, uma vez que as mesmas tem uma função 

essencial para produção de alimentos, seja para a produção familiar, seja para criação de animais. 

Assim podemos compreender da seguinte maneira: 

 
[...] é uma das tecnologias de captação e armazenamento da água de chuva para 
produção de alimentos. Possui a função de reter a água da chuva que escoa em 
cima e dentro do solo, por meio de uma parede construída dentro da terra e que se 
eleva a uma altura de cerca de 50 cm acima da superfície, no sentido contrário a 
descida das águas (EMBRAPA; ASA BRASIL,2012). 

                                                             
77 A ASA criou em 2007, o Programa uma terra duas Águas, o P1+2. O nome do programa faz jus à estrutura 
mínima que as famílias precisam para produzirem – o espaço para o plantio e criação animal, a terra, e a 
água para cultivar e manter a vida das plantas e dos animais. O P1+2 integra o programa de Formação e 
Mobilização Social para convivência com o Semiárido, da ASA. Esse programa guarda –chuvas congrega 
também o Programa um Milhão de Cisternas, o P1MC. (www.asabrasil.org.br)   
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Essas tecnologias são construídas em leitos de riachos, rios ou córregos por onde passam 

as águas em seu trajeto. A tecnologia utilizada é simples e pode ser feita manualmente ou com 

ajuda de máquinas. O custo desta obra varia entre R$ 3.500,00 a 8.000,00 vai depender do tamanho 

da barragem. A figura abaixo demonstra a finalidade da barragem subterrânea. 
 

Figura 2:Esquema da estrutura da barragem subterrânea 

 

Fonte: Google Imagens 

 

Segundo o Programa P1+2 as barragens subterrâneas consistem em aproveitar as águas 

das enxurradas e de pequenos riachos disponíveis na região, armazenando-as no solo. A umidade 

do solo adquirida no período chuvoso permanece por um tempo maior no solo, onde podem ser 

plantadas fruteiras, hortaliças, culturas anuais. 

Nesse sentido, a área atingida consegue deixar o solo alagado por um período maior, se 

estendendo ainda mais depois das chuvas, isso faz com que o homem do campo possa cultivar 

com sucesso, principalmente, feijão, milho, forragens (sorgo, capins entre outros) que servirão para 

manter o sustento dos animais no período de seca. Além de também nessa área poder cultivar 

frutas, mandioca, bata-doce e hortaliças, garantindo desta forma a sustentação alimentar da família.  

De acordo com a ASA (2012) numa série sobre as tecnologias para a convivência com o 

Semiárido a barragem subterrânea tem uma serventia muito grande, pois a mesma tem a função 

de elevar o nível de água do lençol freático, manter a água do lençol freático por mais tempo, ampliar 

a unidade do solo possibilitando o aumento da produção, garantir a água para lavagem de roupa, 

banho, asseio da casa, assegurar forragem para os animais, ajudar a garantir a segurança alimentar 

e nutricional com a produção de cultivos agroecológicos. 

As alternativas abordadas acima não trazem nenhum segredo ou mistério ao conhecimento 

do homem do campo, são formas de armazenamentos que guardam recursos para serem utilizados 

durante a seca, período de estiagem que geralmente dura seis meses ou até mais dependendo das 

chuvas nessa região que podem oscilar bastante, inclusive chegando a anos de escassez hídrica. 

Assim podemos compreender que tanto as cisternas como as barragens subterrânea consistem em 

tecnologias sociais que podem ser estudadas como alternativas que possibilitam uma melhor 

convivência com o Semiárido. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A convivência com semiárido parte de uma nova compreensão, ou paradigma emergente 

que se baseia sobretudo em novos conceitos. Se faz necessário entendermos uma nova maneira 

de conviver com seu meio, neste caso a região semiárida e suas particularidades climáticas, 

socioeconômicas e culturais. 

Durante séculos a Região Semiárida do Nordeste esteve sob uma visão tradicional de 

“combater as secas”, somos sabedores que órgãos governamentais como Departamento Nacional 

de Obras Contra a Seca (DNOCS) que inicialmente surgiu como Inspetoria Federal de Obras Contra 

as Secas (IFOCS) foram responsáveis pelas políticas de obras bem conhecidas da nossa região 

por meio das frentes de emergência. 

 A maioria destas obras que acabaram beneficiando uma elite oligárquica do Nordeste, 

principalmente o Estado do Ceará, onde foi sediada e capturada por esta elite, como bem podemos 

evidenciar na obra de Oliveira (1977) Elegia para uma Re(li)gião. 

Neste contexto, compreendemos que ao longo de décadas o Nordeste Semiárido 

permaneceu sob entraves deste “desenvolvimento planejado”, onde as desigualdades sociais se 

tornaram marcantes gerando ainda mais sérios problemas sociais. Assim, acreditamos que a partir 

de novos conceitos de mudança de paradigmas podemos começar a desmitificar ideias e buscar 

alternativas emancipatórias e democráticas por meio de novos projetos e concepções sobre o 

Semiárido. 

Neste sentido, as tecnologias sociais de convivência apresentam-se como alternativas que 

buscam uma transformação na vida destas pessoas que convivem nestas regiões. Primeiramente 

uma nova mudança de paradigma, o da “convivência com o Semiárido” e posteriormente, a través 

de práticas que se fundamentam nestas ideias concretizando em práticas que possam mudar o 

cenário dessa região. 

As tecnologias sociais desse modo são experiências bem sucedidas que vem se 

apresentando como práticas sustentáveis que possibilitam melhorias significativas para a população 

e assim possam conviver com mais autonomia e dignidade no semiárido. 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo aplicar as ferramentas das geotecnologias para o 

mapeamento sociodemográfico das famílias contempladas pelo Plano Brasil Sem Miséria no Alto Oeste 

Potiguar, tendo como foco principal o município de Encanto-RN, analisando as variáveis relacionadas ao tema 

moradia. Para tanto, foram realizadas leituras bibliográficas sobre os principais conceitos relacionados ao 

presente artigo, baseando-se nas ideias de Bava (2004), Santos (2000), Fundação Banco do Brasil (2009), 

entre outros responsáveis pelo embasamento teórico desse estudo.  A busca por dados secundários 

aconteceu em sites como no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), com objetivo de angariar informações sócias, 

demográficas e econômicas do município em estudo.   Utilizou-se o sistema de informação geográfica – 

SPRING 5.2.6 para o armazenamento e análise dos dados obtidos a partir dos questionários aplicados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)., através da Cooperativa de Trabalho para o Desenvolvimento 

Sustentável do Alto oeste Potiguar (CODESAOP) Observou-se que a metodologia se mostra eficiente para a 

espacialização e quantificação das informações e permite ao leitor a territorialização das questões 

sociodemográficas municipais, que poderão servir de base para a aplicação das tecnologias sociais que estão 

sendo instaladas pela EMBRAPA na região em estudo. 

Palavras-chave: Encanto. Geotecnologias. Programa Brasil sem Miséria.  SPRING. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Percebe-se que a configuração espacial rural vem sofrendo modificações visando a 

promoção de novas formas de ocupação do espaço. Na maioria dos países da América Latina, 

assim como no Brasil, até a metade do século XX, foi possível conceituá-los como países 

eminentemente rurais. Deste modo, Santos (2000) discorre que a maior parte das regiões tende a 

um acelerado processo de urbanização. 

No entanto, observa-se um crescente fenômeno de redistribuição da população a partir da 

valorização de médios e pequenos municípios, bem como de suas áreas rurais. 

mailto:livia.gabrieladl@hotmail.com
mailto:wignagreitas@yahoo.com.br
mailto:robertageografia@hotmail.com
mailto:franklincosta@uern.com
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No Brasil, as políticas governamentais estão se alargando gradativamente ao longo do 

tempo e se tornando cada vez mais acessíveis à sociedade, sobretudo por meio das tecnologias 

sociais, que têm representado um progresso significativo para o país. 

A conduta dessas políticas para o desenvolvimento rural torna-se fundamental para 

identificar as potencialidades locais, favorecendo as formas de atuação do poder público, por meio 

de ações que beneficiem a coletividade. 

As tecnologias sociais vêm se consolidando como estratégia admissível e eficaz de adoção 

de um modelo de desenvolvimento alternativo àquele meramente econômico. Bava (2004, p.116) 

oferece uma visão do conceito de tecnologia social ao tecer suas considerações. 

 
Mais que a capacidade de implementar soluções para determinados problemas, 

podem ser vistas como métodos e técnicas que permitam impulsionar processos de 

empoderamento das representações coletivas da cidadania para habitàlas a 

disputar, nos espaços públicos, as alternativas de desenvolvimento que se originam 

das experiências inovadoras e que se orientam pela defesa dos interesses da 

maioria pela distribuição de renda. 

 

O autor propõe a inclusão por meio da participação dos usuários das tecnologias. Assim, 

acorda-se com Herrera (1970), ao ponderar que a resolução da desigualdade em países periféricos 

reside no desenvolvimento de tecnologias mais aderentes às realidades locais. Logo, a proposta da 

tecnologia social ressalta a probabilidade de que cidadãos, associações, empreendimentos de 

economia solidária, organizações não governamentais, movimentos sociais e outras instituições da 

sociedade civil organizada possam apropriar-se ou adequar tecnologias em benefício de sua 

coletividade. 

As tecnologias sociais que influenciam de forma direta o fortalecimento social através das 

intervenções políticas integradas a mesma, apresentam-se segundo a Rede de Tecnologias Sociais 

(RTS) como, “[...] produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com 

a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social” (FUNDAÇÃO BANCO 

DO BRASIL, 2009). 

Desta forma, o poder público apropria-se das políticas públicas para tentar sanar as 

disparidades socioeconômicas e modificar a realidade social.  Deste modo, coloca-se em pauta a 

política pública desenvolvida pelo Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), que, de acordo com o 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), objetiva elevar a renda e as condições de bem-estar 

da população. As famílias extremamente pobres que ainda não são atendidas serão localizadas e 

incluídas de forma integrada nos mais diversos programas, de acordo com as suas necessidades. 

Assim, ao longo do trabalho, serão abordadas as geotecnologias associadas ao uso das 

tecnologias sociais instaladas pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), na 

zona rural do município do Encanto-RN, avaliando as características socioeconômicas das famílias 

contempladas pelo PBSM. Compete expor que a atuação da EMBRAPA no Alto Oeste Potiguar do 

Estado do Rio Grande do Norte com o PBSM, ocorre nos municípios com os menores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da região, com o objetivo de aplicar as tecnologias sociais para 

melhoria das condições de vida das famílias. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O presente trabalho buscou, primeiramente, obter dados a partir de uma pesquisa qualitativa 

e quantitativa, com uma pesquisa bibliográfica para compreender o problema relativo à temática 

central do trabalho. Posteriormente foram elaborados mapas, planilhas e gráficos com o intuito de 

quantificar a realidade sociodemográfica de Encanto. 

A priori, foram realizadas leituras que levaram em consideração as discussões sobre os 

conceitos de geotecnologias e tecnologias sociais e também suas possíveis aplicações dentro do 

âmbito social municipal. 

Em seguida, para a elaboração dos mapas, foi utilizado o Sistema para Processamento de 

Informações Georreferenciadas (SPRING/INPE) na versão 5.2.6, software de Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). Um dos grandes problemas existentes no software SPRING é a 

edição final do mapa, uma vez que existem poucos símbolos que podem ser utilizados para a 

representação de informações. Por este motivo, após edição do mapa, realizou-se uma pequena 

edição do mapa em um programa editor de imagem. Devido à facilidade e agilidade do uso e da 

simplicidade necessária para a finalização da edição, utilizou-se a ferramenta “paint” da Microsoft 

(FIGURA 02). 

 

Figura 02: Exemplo de produto final gerado no SIG/SPRING/INPE 5.2.6 após edição 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A Embrapa Agroindústria Tropical e a CODESAOP forneceram os questionários aplicados 

às famílias contempladas pelo PBSM e que serviram de base para a elaboração da matriz que 

receberia os dados obtidos na pesquisa realizada no ano de 2012. O questionário era composto por 

52 perguntas, na grande maioria objetivas, e que levavam em consideração questões relativas à 

educação, saúde, renda, habitação e transporte. 
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Então, a partir desse questionário, foi realizada a análise de 2 (duas) variáveis, tamanho de 

moradia e tipo de moradia no município em estudo, com o objetivo de compreender até que ponto 

a implantação das tecnologias sociais influenciaria no cotidiano das famílias. 

 

3  Localização e aspectos gerais 

 

O município de Encanto localiza-se na região Oeste do Rio Grande do Norte, 

especificamente na Microrregião da Serra de São Miguel e Mesorregião do Oeste Potiguar (FIGURA 

2). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) mostram que sua 

população atingia o número de 5.231 habitantes, onde 2.130 habitantes viviam na zona urbana 

(40,72%) e 3.101 na zona rural (59,28%). Conforme dados do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento – PNUD (2014), o município apresenta uma área de 127,4 km² e uma densidade 

demográfica de 41,04 hab.km-2. Ainda segundo o PNUD (2014), a renda per capita média da 

população cresceu 253,93% nas últimas duas décadas, passando de R$ 88,25, em 1991, para R$ 

144,65, em 2000, e R$ 312,34, em 2010.  

 

Figura 1: Mapa de localização o município do Encanto-RN 

 
Fonte: Base Cartográfica, IBGE, 2011. Elaborado por Franklin Roberto da Costa 2014 

Elaborado: Pelos Autores 

 

O território municipal encontra-se a 412 km² da capital, Natal, limitando-se ao Norte com o 

município de Ererê-Ce, estando ao Sul às cidades de Água Nova- RN e Rafael Fernandes-RN; na 

parte Leste identificam-se Pau dos Ferros-RN, no Oeste o município de Doutor Severiano-RN, São 

Miguel-RN e Coronel João Pessoa-RN. O município em questão demonstra dependência 

econômica de Pau dos Ferros, sendo perceptível na mobilidade populacional que ocorre 

diariamente. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Serra_de_S%C3%A3o_Miguel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
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4 PLANO BRASIL SEM MISÉRIA: ANALISE DAS VARÁVEIS DA CATEGORIA 

HABITAÇÃO 

 

A partir das 52 variáveis dos questionários foi possível analisar as características 

socioeconômicas e demográficas dos 10 municípios comtemplados pelo Plano Brasil Sem Miséria. 

Dessas 52 variáveis, evidenciou-se as variáveis tamanho da moradia (m²) e tipo de moradia por 

família do município do Encanto-RN (Figuras 3 e 4). Estas variáveis são um subitem da categoria 

habitação e demonstram a relação entre o tipo de moradia e do tamanho da moradia para cada 

família contemplada pelo PBSM. 

 

Figura 03: Tamanho da moradia no município do Encanto-RN  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Figura 04: Tipo de moradia no município do Encanto-RN 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O problema da habitação no campo difere do da cidade, tanto na função desempenhada 

pela casa, quanto pela sua utilização. De acordo com Costa e Mesquita (1978), ao construir a 

habitação o morador imprime o próprio padrão econômico e sua condição sociocultural, utilizando 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

 E-BOOK                  ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

906 

geralmente materiais fornecidos pela natureza que o cerca, de acordo com as técnicas que ele 

domina. 

O acesso a condições adequadas de moradia é um fator de melhoria da qualidade de vida 

das famílias agrícolas, podendo causar um impacto positivo na dinâmica do meio rural. 

A visualização espacial dos dados permitiu perceber que as residências apresentam 

tamanhos distintos, variando entre 50 e 150 m², mostrando que as casas possuem um tamanho 

considerável, mesmo sendo de famílias consideradas de baixa renda. 

A observação do mapa permite constatar que há uma distribuição quase que uniforme dos 

variados tamanhos das residências em todo município. 

A análise do gráfico 1 permite aferir que mesmo com um número elevado de residências 

com tamanhos significativos, ainda existe uma porcentagem de 22% das famílias residindo em 

casas com espaço inferior a 50 m², podendo ser considerado um número relativamente alto.  

 
Grafico1: Tamanho da moradia no Município do Encanto- RN 

 

 
Fonte: Elaborado por Lívia Gabriela Damião de Lima  

Base de dados: CODESAOP, 2012. 

 

A observação do gráfico evidencia ainda, que o maior número de famílias mora em 

residências que vão de 76 a 100 m², atingindo uma porcentagem de 35%. É importante destacar 

que apenas 1% das famílias possui residências de 151 m² ou mais, sendo admissível a 

compreensão de que as famílias se encontram com um poder aquisitivo equivalente. 

A partir da análise da figura 4, é possível perceber espacialmente que o tipo de moradia com 

maior densidade é o de alvenaria com reboco, estando concentrada na região nordeste do 

município. Mesmo com essa densidade de residências de alvenaria com reboco, observa-se na 

região sudoeste do município a existência de um elevado número de famílias residindo em casas 

com alvenaria sem reboco. 

A análise quantitativa dos dados, evidenciados no gráfico 2, permite observar que 75% das 

famílias possuem casas de alvenaria com reboco e apenas 25% residem em casa de alvenaria sem 

reboco, caracterizando-se como um número elevado para a atualidade. 
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Gráfico 2: Tipo de Moradia no Município do Encanto- RN 

 

 
Fonte: Elaborado por Lívia Gabriela Damião de Lima   

Base de dados: CODESAOP, 2012 

 

É importante notar que não existe no município a presença de casas de taipa, evidenciando 

modificações na configuração espacial do meio rural, de forma a refletir diretamente na condição de 

vida dos moradores. 

Considerando as duas variáveis em foco, verifica-se que não existe uma relação direta entre 

ambas, logo, os 25% de residências de alvenaria sem reboco encontram-se distribuídas em todos 

os tamanhos das moradias, ou seja, o tamanho da residência não influencia nas características de 

construção da mesma. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A avaliação dos dados do município de Encanto-RN permitiu verificar que não existe uma 

correlação determinada entre as variáveis analisadas durante o trabalho, ou seja, uma existe 

independentemente da existência da outra.  Contudo, a interpretação dos dados exibe números 

considerados altos para os dias atuais, justificando a necessidade da inserção das tecnologias 

sociais alocadas em conjunto com as políticas públicas a serem efetivadas pelo Estado.  

Os dados disponibilizados nos questionários aplicados às famílias contempladas pelo PBSM 

possibilitaram a análise e reflexão sobre a importância do georreferenciamento e da espacialização 

de dados quantitativos, auxiliando na execução de políticas públicas para o desenvolvimento local, 

particularmente na execução das tecnologias sociais instaladas pela Embrapa Agroindústria 

Tropical. 
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Resumo: A partir da premissa que as geotecnologias, são ferramentas que geram resultados que 

possibilitam observar, analisar, e reorganizar o espaço, o objetivo deste estudo é analisar o auxílio das 

geotecnologias na implantação do Plano Brasil sem Miséria (PBSM), com foco na variável água, no município 

de Marcelino Vieira –RN. Para tanto, foi realizado um levantamento teórico conceitual sobre o uso da 

ferramenta supracitada pautando-se nas ideias de Rosa (2005), sendo abordado também, um debate sobre 

recursos naturais, a partir do pensamento de Kormondy; Brown (2002), Venturi (2006). O debate teórico 

perpassa ainda pela necessidade de implementação de políticas públicas na região semiárida, haja vista, esta 

ser uma região negligenciada no que tange a ações governamentais.  O trabalho apresenta ainda, os dados 

do trabalho de Freitas; Costa (2014) referentes ao mapeamento do município em estudo, em que foi escolhido 

as variáveis, principal fonte da água, disponibilidade de água para uso humano e animal. Referido 

mapeamento foi realizado através do sistema para Processamento de Informações Georreferenciadas 

(SPRING/INPE) na versão 5.2.6. Os resultados obtidos com o mapeamento supracitado, oferecem subsídios 

para ações do Plano Brasil Sem Miséria, no município em questão através da implementação de tecnologias 

sociais por meio da atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Agroindústria 

Tropical que desde de 2011 vem estudando e trabalhando a região.  

Palavras – Chaves: Água; Geotecnologias; PBSM. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais o uso das tecnologias tem ganhado espaço em todas as esferas da sociedade 

estabelecendo relações entre o uso da técnica e a efetivação de determinadas atividades. A 

utilização dessas técnicas tem proporcionado ao homem a apropriação de recursos e a 

transformação do espaço geográfico. É salutar destacar que esse mecanismo de inovação tem 

constituído-se como uma importante ferramenta para atuação no meio cientifico, de empresas 

públicas, privadas e também do Estado, este enquanto agente produtor e modificado do espaço 

através de políticas públicas. Dentre essas técnicas utilizadas no campo científico, podemos 

destacar as geotecnologias, que são técnicas desenvolvidas para se buscar com mais precisão 

mailto:wignagreitas@yahoo.com.br
mailto:livia.gabrieladl@hotmail.com
mailto:franklincosta@uern.com
mailto:enio.girao@embrapa.br
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representar por meio da espacialização geográfica e cruzamento de dados as informações 

existentes no meio 

 

Também conhecidas como geoprocessamento, as geotecnologias são o conjunto 

de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informações com 

referência geográfica. As geotecnologias são compostas por soluções em hardware, 

software e peopleware que juntos consistem poderosas ferramentas de tomadas de 

decisões (ROSA, 2005, p. 81). 

  

As geotecnologias, são ferramentas que geram resultados que possibilitam observar, 

analisar, e reorganizar o espaço, por meio da gestão e planejamento territorial, e assim, dos 

recursos naturais existentes no mesmo. A importância da gestão e do planejamento tanto territorial 

como dos recursos possibilitam a visibilidade do auxílio das técnicas para promover as mesmas 

(ROSA, 2005). 

Nessa perspectiva, coloca-se em pauta a utilização das geotecnologias como ferramenta de 

apoio para uso e manuseio dos recursos naturais no território, possibilitando o aperfeiçoamento das 

técnicas para uso e exploração do homem enquanto elementos necessários para sua sobrevivência. Assim, os 

recursos naturais são essenciais para a sobrevivência do homem no meio ambiente (KORMONDY; 

BROWN, 2002). No qual, possibilita a estabilidade humana no meio, interferindo nas ações sociais, 

políticas, econômicas, culturais e ideológicas. Assim, o 

 

Recurso natural pode ser definido como qualquer elemento ou aspecto da natureza 

que esteja em demanda, seja passível de uso ou esteja sendo usado pelo Homem, 

direta ou indiretamente, como forma de satisfação de suas necessidades físicas e 

culturais em determinado tempo e espaço (VENTURI, 2006, p. 13). 

 

Entre os recursos naturais, os recursos hídricos, em particular influenciam no 

desenvolvimento das regiões (FIGUEREDO JÚNIOR; DOURADO NETO, 2011). Tundisi et al (2006, 

p. 216) afirma que, “os vastos recursos hídricos do Brasil têm grande significado ecológico, 

econômico e social”. Em que, é sabido que em regiões semiáridas essa influência apresenta fatores 

mais relevando, mediante seu défice em períodos maiores no ano, que geram interferências nas 

reações sociais, econômicas, políticas e entre outras (ANDRADE, 1981; DIAS; SILVA; GHEYI, 

2011). 

A região semiárida brasileira apresenta uma má distribuição hídrica, em particular, a 

pluviométrica, tendo característica de longos períodos de estiagem (ANDRADE, 1981). Assim, a 

busca por políticas públicas que auxiliem no desenvolvimento socioeconômica em áreas semiáridas 

avançou, e buscou aporto metodológico nas ciências, como o exemplo da espacialização 

geográficas dos dados socioeconômicos coletados em campo, como forma de viabilizar a análise e 

a implantação das políticas com maior eficiência (BARROS NETO et al, 2009). 

Dentre as políticas públicas desenvolvidas no semiárido brasileiro, coloraremos em pauta o 

Plano Brasil Sem Miséria- PBSM, que é um plano que tem como objetivo de “elevar a renda e as 

condições de bem-estar da população” (MDS, 2014, p.1).  De acordo com o MDS (2014), este plano 

é direcionado aos brasileiros que possuem renda familiar de até R$ 77 por pessoa, interligando-as 

com o Censo (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi declarado que estão 

nesta situação 16,2 milhões de brasileiros. Importante salientar que dentre as ações desenvolvidas 

no Plano Brasil Sem Miséria, encontramos: 
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A transferência de renda, acesso a serviços públicos, nas áreas de educação, 

saúde, assistência social, saneamento e energia elétrica, e inclusão produtiva. Com 

um conjunto de ações que envolvem a criação de novos programas e a ampliação 

de iniciativas já existentes, em parceria com estados, municípios, empresas 

públicas e privadas e organizações da sociedade civil, o Governo Federal quer 

incluir a população mais pobre nas oportunidades geradas pelo forte crescimento 

econômico brasileiro (MDS, 2013, s/p). 

 

Dessa forma, as questões ambientais referentes aos recursos naturais, o planejamento e 

gestão das ações de políticas públicas e a utilização das geotecnologias geram cruzamentos de: 

áreas de estudo, planejamento e técnicas, voltadas para a resolução mais viável para os problemas 

socioambientais e econômicos, buscando o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental na 

perspectiva da busca para a sustentabilidade (BOFF, 2012).  

A partir dessa nova forma de apreensão do espaço, o sistema político pode compreender e 

visualizar o seu território e suas bases integradoras de seu corpo social.  Esse sistema político 

adentra o mundo das informações através das suas políticas públicas, transformando as diversas 

reflexões existentes sobre o meio social em oportunidade de mudança e transformações.  

Assim, o trabalho tem por objetivo analisar o uso das geotecnologias aplicadas a política 

públicas do PBSM no município de Marcelino Vieira, RN, por meio das variáveis dos recursos 

hídricos, e como as geotecnologias podem auxilia na tomada de decisões acerca dessas políticas. 

 

1.1 Caracterização do Município de Marcelino Vieira, RN 

 

O município de Marcelino Vieira encontra-se situado na microrregião de Pau dos Ferros e 

na mesorregião do alto oeste potiguar, limitando-se com os municípios de Pau dos Ferros e Rafael 

Fernandes ao Norte, ao Sul com Tenente Ananias, ao Leste com Pilões, Antônio Martins e 

Alexandria e ao Oeste com Jose da Penha e Rafael Fernandes (Figura 02).  

 

Figura 01 - Mapa da localização geográfica do município de Marcelino Vieira-RN 

 
Fonte: Base cartográfica IBGE, 2011. Elabora por: Francisca Wigna da Silva Freitas 
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O município de Marcelino Vieira dispõe de uma população de 8 265 habitantes, sendo que 

desse total 4.894 residem na área urbana e 3.371 na área rural, segundo dados do IBGE (2010). 

Observamos que muitos destes municípios beneficiados pelo PBSM possuem sua atividade 

econômica relacionada ao meio rural, através de atividades agrícolas tradicionais, devido às 

características socioeconômicas existentes no local. 

O município possui um IDH de 0,609 (PNUD, 2014), em que está abaixo da média do Estado 

que é de 0,738 e a do Brasil de 0,79, justificando a integração do município ao PBSM. O Produto 

Interno Bruto (PIB) do município é de 42 046. 

  

1.2  Metodologia 
 

A metodologia utilizada para a realização se deu, inicialmente a partir da leitura 

bibliográfica coerente ao objeto central do trabalho, as geotecnologias e o Programa Brasil Sem 

Miséria (PBSM) e, com considerações nas intervenções dessas ferramentas nos estudos 

sociodemográficos e recursos hídricos. 

O Banco de Dados Geográficos (BDG) utilizados como base para a análise foi do 

trabalho de Freitas; Costa (2014), que realizaram a tabulação dos dados coletados dos 

questionários disponibilizados pela Embrapa Agroindústria Tropical e a CODESAOP nos 10 

municípios contemplados pelo PBSM (Figura 01).  

As tabulações dos dados foram disponibilizadas em planilhas eletrônicas das 52 

variáveis disponibilizas no questionário, com o objetivo de utilizar o BDG em ambiente 

computacional para a produção dos mapas. Os mapas foram elaborados Sistema para 

Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING/INPE) na versão 5.2.6; os mapas 

utilizados para as análises foram: disponibilidade de água para consumo humano; agrícola; animal; 

e a principal fonte de água. 

 

Figura 02 - Mapa de localização dos municípios contemplados com o Plano Brasil sem Miséria no Alto 

Oeste Potiguar. 

 

Fonte: Base cartográfica IBGE, 2011. Elaborado por: Franklin Roberto da Costa 
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2 GEOTECNOLOGIAS E OS RECURSOS HÍDRICOS NAS AÇÕES DO PBSM 

 

A questão hídrica é relevante em todas as áreas, mas nas regiões semiáridas em que esse 

recurso é menos abundante interligado a baixa renda da população influencia os aspectos e o 

desenvolvimento social dos mesmos. O PBSM, como uma política pública de visa o 

desenvolvimento social, possibilita inserção nessa região de iniciativas que auxiliem nesse objetivo. 

As geotecnologias visam auxiliar as estratégias de inclusão dessas políticas, especializando 

os dados, produzindo resultados que serviram para análises que irão demonstrar como utilizar e 

onde colocar em prática as ações.  

As variáveis utilizadas são referentes aos recursos hídricos, perpassando pela fonte do 

recurso utilizado pela família, e a percepção dos mesmo sobre a disponibilidade para o consumo 

humano, agrícola e animal. 

“A água é elemento essencial a vida, constituindo componente fundamental da paisagem e 

do ambiente” (FIGUEREDO JÚNIOR; DOURADO NETO, 2011). Assim, como é importante para a 

geração de renda, e bem-estar social, torna-se imprescindível compreender suas relações em 

regiões que passam por períodos de estiagem, como o caso do semiárido brasileiro. 

A variável água nos traz uma possiblidade de compreender um espaço em completa 

atividade de mudança, pois a característica dessa região semiárida é de pouca pluviosidade durante 

o ano contendo somente dois períodos distintos, um período chuvoso, que vai de março a abril e 

um período seco, que vai de maio a fevereiro (CPRM, 2005). 

As figuras 03-07 nos possibilitar espacializar e analisar a fonte da água, a disponibilidade da 

água para consumo humano, cultivos agrícola e de animais das famílias PBSM, gerando discussões 

dos recursos hídricos do município e sua relação com o social, e com as políticas públicas 

governamentais.  

 

2.1 Principal fonte de água 

 

A variável inicial é relativa a principal fonte de água utilizada pelas famílias no munícipio de 

Marcelino Vieira (Figura 03), justificando a nossa discussão sobre o recurso hídrico. Em que, 

possibilita a observação e análise com os demais dados sobre a disponibilidade do recurso para os 

fins de uso. 
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Figura 03 - Mapa da principal fonte de água no município de Marcelino Vieira – RN 

 
Fonte:  Base cartográfica IBGE, 2011. Elaborado por: Núcleo de estudos Ambientais e Cartográficos 

(NEGECART) 

  

Mediante os dados do BDG e dos mapas é perceptível que a fonte de água em maior 

relevância no município é a cisterna de placas, esta que se tornou popular através da ação das 

políticas públicas relacionadas do Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência 

com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) (ASA, 2016). Logo em seguida, mesmo 

que não com tanta expressividade a variável poço, dispõe assim sua funcionalidade na ação da 

reserva d’água da área rural do município.  

Observa-se a influência das políticas públicas auxiliando do desenvolvimento social das 

famílias do semiárido. Além de que, “o armazenamento da água da chuva em cisternas é 

considerado uma solução simples, de baixo custo e facilmente adaptável à situação educacional 

dos habitantes do semiárido” (BRASIL, 2006, p.33). 

A característica das cisternas de placas é que “são reservatórios construídos ao lado das 

residências das famílias de baixa renda da área rural do semiárido” (BRASIL, 2006, p.33), auxiliando 

no acesso ao recurso e uso do mesmo com maior frequência.  

As espacializações dos dados coletados em campo possibilitaram observar as famílias que 

não possuem cisternas, e qual fonte de água utilizando, sendo possível priorizar as mesmas para 

políticas que possam mudar a realidade, como o caso das cisternas de placas, ampliando as 

estratégias de localização e inserção dos projetos. 

 

2.2 Disponibilidade de água para consumo humano 

 

A (figura 04) expõe os dados da disponibilidade de água para o consumo humano, 

demonstrando em sua maioria uma quantidade de água suficiente para esse consumo, em que as 

famílias que responderam o questionário avaliaram essa disponibilidade de água, para a situação 

do ano de 2012, favorável para as necessidades humanas.  
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Figura 04 - Mapa da disponibilidade de água para o consumo humano do município de Marcelino 

Vieira-RN 

 
Fonte:  Base cartográfica IBGE, 2011. Elaborado por: Núcleo de estudos Ambientais e Cartográficos 

(NEGECART) 

 

Porém, observa-se que existem famílias que consideram essa disponibilidade insuficiente, 

partindo assim para a necessidade de aprofundar-se nesses pequenos e importantes detalhes. 

Dessa forma, os mapas auxiliam na compreensão espacial dessas famílias que apresentam 

insuficiência da quantidade da água e na ação de mudança dessa realidade.   

Concomitante com os dados que expressa a suficiência da água para a região torna-se 

visível a função do mapa e da sua espacialização de informações fomentando o caráter dos dois 

lados da análise, uma olhando o todo e outra as especificidades do município e das famílias em 

análise. 

Observa-se que o ano de 2011 (ano que antecedeu o questionário) a precipitação 

pluviométrica no município foi de 701 mm/ano, no qual, na Região Nordeste, precipitações abaixo 

de 490,34 mm/ano são consideradas como um período muito seco, enquanto que um período é 

considerado chuvoso quando a precipitação se dá acima de 1096,79 mm/ano (EMPARN, 2015), 

demonstrando a relação pluviométrica com a percepção das famílias acerca da disponibilidade de 

água suficiente para o consumo humano. Porém, cruzando os dados das figuras 03 e 04, observa-

se que as famílias que possuem cisternas.  

 

2.3 Disponibilidade de água para cultivos agrícolas 

 

A (Figura 05) demonstra os dados espacializados mediante a disponibilidade de água com 

cunho de cultivos agrícolas, em que a variável insuficiente é superior as demais. A disponibilidade 

de água para o consumo humano por meio de cisternas viabilizou o acesso a esse recurso, porém 

na questão dos cultivos agrícolas, poucos recursos são utilizados para essa atividade. 

A espacialização dos dados sobre cultivos agrícolas possibilita observar as áreas que a água 

não é suficiente para o desenvolvimento das culturas agrícolas, auxiliando no planejamento e 

exclusão de políticas públicas, indicado por meio desta estratégia para conduzir melhor a 

aplicabilidade das ações do PBSM e demais projetos.  
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Figura 05 - Mapa da disponibilidade de água para cultivos agrícolas do município de Marcelino Vieira-RN 

 
Fonte:  Base cartográfica IBGE, 2011. Elaborado por: Núcleo de estudos Ambientais e Cartográficos 

(NEGECART) 

 

Mesmo observando que na (Figura 04), o recurso água para o consumo humano é 

suficiente, a (Figura 05), demonstra divergência na percepção das famílias. No qual, as reservas 

hídricas superficiais, como as cisternas são utilizadas para o consumo humano, mas, não há 

interligações diretas das técnicas de capitação de água e investimentos agrícolas, como irrigações 

que possibilitem a mudança na renda das famílias.  

 

2.4 Disponibilidade de água para consumo de animal 

 

A análise da variável disponibilidade de água para consumo animal, é possível observar 

divergência dos demais mapas, em que, nas (figuras 03, 04 e 05) as percepções das famílias 

convergiam, observando uma variável sobressaindo. Mas, para a (Figura 06) observa-se que tanto 

a variável totalmente como insuficiente não demonstram tanta divergência.    
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Figura 06 - Mapa da disponibilidade de água para consumo animal do município de Marcelino 

Vieira-RN 

 

Fonte:  Base cartográfica IBGE, 2011. Elaborado por: Núcleo de estudos Ambientais e Cartográficos 

(NEGECART) 

 

Abre-se uma possibilidade de intervenção dessas analise com maior precisão de 

espacialização, através do conjunto dessas variáveis, em que facilita a observação desse grupo de 

informações que montam o perfil das necessidades dessas famílias.  

Dessa forma, a espacialização e georreferenciamento desses dados das famílias PBSM 

auxiliam no conjunto das ações e intervenções públicas necessárias para o caminho do 

desenvolvimento. Esse desenvolvimento que sempre contam com todas as possibilidades e 

caminhos para a realização e caracterização da sociedade. 
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Figura 07 - Gráficos das variáveis de água analisadas no município de Marcelino Vieira – RN, (a) água 

consumo humano; (b) água consumo agrícola; (c) água consumo animal e (d) principal fonte de água 

  

  
Fonte:  Base cartográfica IBGE, 2011. Elaborado por: autores 

 

Dessa forma, os dados apresentados nas espacializações observadas nos mapas das 

(Figuras, 03, 04, 05, 06) são reafirmados através dos dados quantitativos demonstrado na (figura 

07, a, b, c, d), estas que dispõe gráficos quantitativos de porcentagem centralizando a 

espacialização das famílias e dos seus questionários em paralelo com os dados reais da pesquisa 

do PBSM.  

Em que auxiliam, além de visualizar as variáveis fundamentam nossas analises, 

demonstrando a interligação de informações que podem nos focar cada vez mais na mudança da 

realidade dessas famílias através das políticas públicas intervindo nas necessidades e nas 

mudanças do corpo social do desenvolvimento.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

O Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) gerou um banco de dados geográfico com aspectos 

sociais e econômicos que a espacialização dos mesmos, geraram questionamentos relevantes, 

como também reafirmaram a necessidade de articulação entre ciência, sociedade, econômica e 

política.   

O mapeamento feito com do auxílio das geotecnologias, subsidiarão as atividades a serem 

desenvolvidas pelo PBSM a partir da identificação das áreas que necessitam de mais atenção e 

com isso o direcionamento das ações a serem executadas pelo plano.  

a) b) 

c) d) 
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Nesse contexto, busca-se interligar as estratégias desenvolvidas pela ciência com a atuação 

do Estado almejando ofertar o bem-estar social e geração de renda, sendo estes, objetivos do 

PBSM. 
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Resumo: Com a diminuição dos recursos naturais renováveis, suje a necessidade de desenvolver 

ferramentas para efetuar o reconhecimento da distribuição espacial dos corpos hídricos, associados a 

modelos hidrológicos, desta forma contribuindo para a sua disseminação nos estudos de bacias hidrográficas, 

otimizando a entrada de dados e melhorando a visualização espacial das respostas dos modelos matemáticos 

de uso do solo na bacia, para que assim sejam tomadas medidas cabíveis de preservação. No cenário de 

bacia hidrográfica, tem-se a necessidade de buscar ferramentas que possam delimitar as mesmas de forma 

rápida, automática e precisa, para que assim, sejam tomadas as devidas providências de monitoramento e 

proteção. Diante dos distintos algoritmos e metodologias disponíveis para realizar a delimitação automática 

de bacias hidrográficas, utilizou dos recursos disponíveis no SIG gratuito e de linguagem aberta QGIS, sendo 

implementado os plug-in SAGA, GRASS e TAUDEM, com o objetivo de descrever o processamento digital, 

avaliar o desempenho dos mesmos e verificar qual plug-in apresentou o melhor desempenho, utilizando como 

área de estudo a bacia hidrográfica do Santa Cruz do Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte. Utilizou-se 

dos dados de Modelo Digital de Elevação (MDE) do TOPO DATA (site do INPE), o qual foi manuseado 

utilizando o sistema de coordenadas planas, com datum WGS-84, zona 24 Sul, a fim de delimitar a Bacia 

Hidrográfica do Santa Cruz, que está inserida na Bacia Hidrográfica do rio Apodi/Mossoró. Além de realizar a 

delimitação, foi realizado um fluxograma, descrevendo o processamento digital de delimitação de cada plug-

in e ainda foi verificado qual apresentou melhor desenvoltura no processamento e resultados. Constatou-se 

que ambas as ferramentas tiveram um excelente desempenho, diante daquilo que foi solicitado, mas entre os 

três plug-in o que apresentou melhor performance foi o TAUDEM, tal fato justifica-se devido ao do processo 

realizado por esta extensão é mais detalhado e complicado, possibilitando a obtenção da rede de drenagem 

com maior densidade, tal como obtenção da rede drenagem.  

Palavras-chave: Hidrologia. Recursos hídricos. Geoprocessamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o decorrer dos anos, percebe-se uma diminuição dos recursos naturais renováveis, 

como por exemplo a água, logo tem-se a necessidade de se controlar tal uso, diante do cenário da 

bacia hidrográfica, promovendo o manejo da água, proteção e gerenciamento dos corpos hídricos. 

A bacia hidrográfica, conhecida, também como bacia pluvial ou bacia de drenagem, é uma 

delimitação geográfica e hidrológica contornada por divisores de água ou divisores topográficos que 

encaminham água, sedimentos e materiais dissolvidos para um ponto em comum, conhecido como 

exutório (SILVA et al., 2016). 

Sendo está um elemento da natureza importante para estudos de gestão ambiental e 

territorial, em que todos os itens pertencentes a ela como geologia, geomorfologia, cobertura 

vegetal, clima e rios estão integrados e interligados, logo qualquer alteração em um destes 

componentes pode impactar esse ambiente (FAUSTINO et al., 2014). 

Desta forma, faz-se necessário realizar a delimitação das unidades territoriais das bacias de 

forma rápida e precisa. Com o avanço tecnológico um dos meios mais práticos para efetuar tal 

delimitação de forma automatizada, é com o emprego do processamento digital, através dos 
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computadores e das ferramentas de Sistema de Informações Geográficas (SIG), apoiado nas 

geotecnologias. 

Desta forma permitindo uma exploração mais exaustiva das informações levantadas sobre 

a área de estudo, e sua combinação é capaz de gerar mapas interpretativos, sob a demanda de 

usos concretos (FERRAZ & VETTORAZZI, 1998). 

O emprego de Sensoriamento Remoto e SIG, a fim de mapear o uso e ocupação do solo, 

além de obter informações morfométricas das bacias hidrográficas são fundamentais, pois auxiliam 

no estudo da área, interpretando assim o espaço geográfico e obtendo informações espaciais 

(FAUSTINO et al., 2014). 

A utilização da ferramenta de ordenação territorial, desenvolvida para a manipulação da 

informação geográfica, principalmente os softwares livres, sem custo, na gestão de recursos 

hídricos, baseiam-se em conceitos cartográficos e de geoprocessamento para representar a 

realidade de uma escala reduzida e virtual. Basicamente, o que deve ser levado em conta é que, 

quando um determinado território é representado em um ambiente virtual, em escala reduzida, é 

possível realizar simulações e, principalmente, relacionar as atividades que ocorrem no território de 

maneira integrada (SILVA et al., 2012). 

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas de delimitação automática de bacias 

hidrográficas têm sido objeto de estudo em várias partes do mundo. Tais técnicas são 

implementadas em ambientes de SIG. Vários estudos científicos utilizaram SIG’s, a fim obter 

informações morfométricas de bacias hidrográficas, em que com o resultado dos processamentos 

promoveu medidas de apoio a tomada de decisão, como por exemplo a preservação e o 

planejamento ambiental, a partir do material elaborado por Bezerra et al. (2015) que delimitou a 

microbacia hidrográfica Riacho das Piabas/PB, tal como Schmitt e Moreira (2015) delimitaram a 

microbacia hidrográfica do Rio Bonito do Iguaçu – PR. 

Logo, a caracterização morfométrica de bacias hidrográficas é de grande importância para 

estudos ambientais, principalmente quando o ambiente em questão está sofrendo alterações em 

seus cursos d’água, pois eles desempenham papéis importantes dentro do ecossistema (PINTO 

JÚNIOR & ROSSETE, 2005). 

Diante dos distintos algoritmos e metodologias disponíveis para realizar a delimitação 

automática de bacias hidrográficas, utilizou dos recursos disponíveis no SIG QGIS, usando os plug-

in SAGA, GRASS e TAUDEM, com o objetivo de descrever o processamento digital, avaliar o 

desempenho dos mesmos e verificar qual plug-in apresentou o melhor desempenho, utilizando 

como área de estudo a bacia hidrográfica do Santa Cruz do Apodi, no Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A bacia hidrográfica do Santa Cruz do Apodi, fica localizada na Mesorregião Potiguar do 

estado do Rio Grande do Norte, envolvendo a maioria dos estados do Alto Oeste Potiguar, entre as 

coordenadas de latitude 6°23'49,50'' S e 5°45'49,28'' S e latitude 38°25'16,50'' W e 37°47'56,23' 'W . 

Estando inserida na bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró (figura 01), envolvendo seu alto e 

médio curso (SEMARH/RN, 2009). 
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Figura 01: Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró 

Fonte: SEMARH (2009). 

 

Para delimitação automática da bacia hidrográfica foi manuseado o Modelo Digital de 

Elevação (MDE), a partir do projeto TOPODATA, obtido junto ao Instituto de Pesquisas Espaciais 

(INPE), com resolução espacial de pixel de 30 m, projeção UTM e elipsoide de referência datum 

horizontal World Geodetic System (WGS84), zona 24 Sul e utilizando as ferramentas do SIG gratuito 

e de linguagem aberta QGIS versão 2.8, juntamente com os complementos (plug-ins) dos algoritmos 

do SAGA, GRASS e TAUDEM – Terrain Analysis Using Digital Elevation Model, também gratuito 

encontrado no site hydrology.esu.edu/taudem, que consiste em um conjunto de ferramentas que 

permitem a delimitação de bacias hidrográficas de maneira automática, rápida e objetiva. 

Antes de iniciar a delimitação da bacia, trabalhou-se o raster do MDE, para que a delimitação 

da bacia fosse realizada de forma mais coerente possível, em que foi processado a união dos 

rasters MDE (06S_39_ e 05S_39_), disponíveis para acesso no site do INPE, afim de abranger toda 

a área da bacia em apreço, ainda se converteu os valores do raster de ponto flutuante para números 

inteiros, para facilitar o processamento, por meio da ferramenta Fill Pit. Com este novo raster do 

MDE processado utilizou-se de base para todos os processamentos dos distintos algoritmos. 

Sendo determinado a área e perímetro da bacia vertente contribuinte, tal como a extensão 

da rede de drenagem e sua ordem de grandeza conforme modelo de Horton, descrito por Villela e 

Mattos (1975), posteriormente comparado os resultados diante dos algoritmos, tal como levantado 

suas restrições de processamento e acurácia. 
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As figuras 02, 03 e 04 apresentam os fluxogramas de processamento para cada um dos 

algoritmos. 

 
Figura 02: Fluxograma do algoritmo GRASS 

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados de pesquisas bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversões

Converter os  rasters "Stream segments", 
"Unique label" e "basin" para vetor

Depois faz a intersecção do "Stream segments" e 
"Unique label" com "basin"

Delimita Bacia - r.water.outlet

Entra com o raster "Drainage direction" e as 
coordenadas do exutório 

Salva o arquivo "basin"

Criar Raster da Rede de drenagem e Microbacias - r.watershed

Entra com o MDE e preenche os parâmetros
Salva os arquivos "Drainage direction", "Unique label" 

e "Stream segments".

Algortimo GRASS
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Figura 03: Fluxograma do algortimo SAGA 

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados de pesquisas bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitação rede drenagem - Chanel network and drainage

Entra com o "Filled DEM" cortado anteriormente Salva apenas o arquivo "Channels"

Cortar raster "Filled DEM"

Com o shape da delimitação da bacia corta-se o raster "Filled DEM", apenas para área da bacia

Conversão

Converter o raster "Upslope Area" para vetor
Com o shape da delimitação, seleciona apenas a 

feição da bacia e salva novamente

Delimitar a bacia - Upslope Area

Entra com "Filled DEM" e as coordenadas do 
exutório 

Salva o arquivo "Upslope Area"

Processar o MDE - Fill sinks (sang e liu)

Entra com MDE e preenche os parâmetros Salva apenas o arquivo "Filled DEM"

Algoritmo SAGA
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Figura 04: Fluxograma do algoritmo TAUDEM 

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados de pesquisas bibliográficas. 

 

 

  

Processamento final - Stream Reach and Watershed

Entra com os rasters dos passos anteriores em 
seus devidos lugares, usar as 2ª versões

Salva todos os arquivos, de preferência em uma 
pasta separada

Rede de drenagem Bacia delimitada - Stream Definition by Threshold

Entra com o "D8 Cotributing Area Grid" 2ª versão 
e configura "Threshold" para 200 

Salva "Stream Raster Grid" 2ª versão

Delimitar bacia - D8 Contributing Area

Entra com o raster "D8 Flow Direction 
Grid" e o shapefile do ponto do exutório Salva  "D8 Cotributing Area Grid" 2ª versão

Rede de drenagem - Stream Definition by Threshold

Entra com raster "D8 Cotributing Area Grid" Salva "Stream Raster Grid"

Área de contribuição pelo fluxo acumulado na superfície - D8 Contributing Area

Entra com o raster "D8 Flow Direction Grid" Salva "D8 Cotributing Area Grid"

Direcções de fluxo na superfície - D8 Flow Direnctions

Entra com o raster "Pit Remove" Salva apenas o "D8 Flow Direction Grid"

Melhorando o MDE - Fill Pit Remove

Entra com MDE Salva o arquivo "Pit Remove"

Algortimo TAUDEM
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a delimitação da bacia percebeu-se que todas as três extensões componentes do QGIS 

delimitaram a bacia hidrográfica vertente de forma satisfatória, em que a área delimitada e sua forma 

apresentaram similaridade para as três situações, como se pode verificar pela figura 05, com as 

delimitações da bacia, tal como a delimitação da rede de drenagem e sua disposição em ordem de 

drenagem pela classificação de Horton.  

 

Figura 05: Delimitação bacia do Santa Cruz do Apodi, pelos três plugin 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

Ao se comparar as três extensões pode-se recomendar que as ferramentas podem ser 

empregadas de forma satisfatória para delimitação da bacia vertente, demostrando-se ágeis e 

proporcionando resultados satisfatórios, pois verificou-se diferença relativamente pequena, entre 

estas (tabela 01). 

 

Tabela 1 – Comparação entre as extensões para delimitação automática da bacia hidrográfica do Santa 

Cruz do Apodi-RN 

Extensão A (km²) P (Km) Lt (km) Ord 

GRASS 4.378,04 575,00 1.692,07 5ª Ordem 

SAGA 4.378,92 566,58 4.949,79 6ª Ordem 

TAUDEM 4.378,69 566,28 6.838,24 7ª Ordem 

A – Área da bacia vertente; P – Perímetro da bacia vertente; Lt – Comprimento total da rede de drenagem; e 

Ord – Ordem de drenagem da bacia. Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 
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Em relação a rede de drenagem o método que apresentou menor desenvoltura foi o da 

ferramenta GRASS, seguindo do SAGA, apresentando a melhor delimitação o TAUDEM, gerando 

canais de até 7ª sétima ordem, isso se deve ao processamento que é mais refinado, com o 

procedimento mais longo e detalhado, possibilitando a determinação de maior densidade da rede 

de drenagem, ou seja, corpos hídricos de caráter efêmero (figura 06).  

 

Figura 06: Detalhe com a densidade da malha de drenagem determinada por cada plugin. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

Observa-se que a delimitação automática de bacias tem uma subjetividade menor e que, 

mesmo utilizando extensões diferentes, os resultados são bem próximos para áreas e perímetro da 

bacia, no entanto ao se tratar da rede de drenagem e ordem, as extensões expressam resultados 

bem distintos, estando condicionados ao fator de percepção humana. 

O procedimento mais rápido e com menos detalhe é o que se utiliza o algoritmo GRASS, 

isso é verificado na rede de drenagem que apresentou canais de até 5ª ordem, já o SAGA 

apresentou canais até de 6ª ordem. Vale ainda ressaltar que os plug-in TAUDEM e SAGA 

conseguem classificar a ordem da rede de drenagem de forma automática, já para o GRASS isso 

não é possível. 

Ressalta-se ainda que todas as três extensões conseguiram realizar a delimitação da bacia 

hidrográfica vertente através de um ponto de exutório ou um ponto com as coordenadas do mesmo, 

o que favorece a delimitação de micro ou sub-bacias conforme o interesse e a finalidade do 

pesquisador, facilitando o processo de delimitação automática, garantindo eficiência do modo 

automático de extração da rede de drenagem a partir de MDE.  
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Pode-se afirmar que os dados do TOPO DATA foram relativamente precisos e acurados, no 

caso analisado. Além de serem eficientes por demandarem menor tempo no processo de tratamento 

dos dados brutos até o delineamento da bacia, já que os dados do TOPO DATA fornecem 

diretamente o MDE, ao passo que as cartas topográficas necessitam de procedimento inicial 

trabalhoso até a obtenção do MDE. 

Considerando os resultados obtidos, avalia-se como adequadas as metodologias propostas 

neste estudo a partir dos dados do TOPO DATA e do programa QGis, podendo ser classificado por 

ordem descrescente da qualidade dos resultados: TAUDEM, SAGA e GRASS. Portanto, vale 

ressaltar a possibilidade de aplicação dessas técnicas a outras áreas, proporcionando, assim, a 

redução da subjetividade e dos erros provenientes do método manual de traçado de bacias 

hidrográficas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Foi verificado então que o QGIS e os seus componentes GRASS, SAGA e TAUDEM podem 

ser utilizados de forma satisfatória para delimitação de bacias hidrográficas, sendo que TAUDEM 

apresentou melhor performance seguido do SAGA, percebendo que quanto mais refinado e 

detalhado for o processo melhor o resultado. 

As metodologias aplicadas mostraram-se adequadas e de fácil utilização, podendo ser 

empregadas a estudos em outras localidades. A delimitação automática da rede de drenagem 

obtida a partir de dados do TOPO DATA, com processamento no QGIS com extensão TAUDEM 

apresenta precisão compatível, podendo auxiliar a gestão e o gerenciamento dos recursos hídricos, 

mostrando-se uma alternativa prática e viável ao minimizar custos e tempo na execução dos 

trabalhos. 

Fatores como gratuidade, precisão e acurácia dos dados do TOPO DATA e do programa 

computacional QGIS proporcionam economia de tempo e de recursos para a realização de 

pesquisas e diagnósticos ambientais apoiados nesses dados, especialmente em regiões que não 

possuem registros cartográficos. 

A delimitação automática de bacias, por meio do processamento de dados do TOPO DATA 

em ambiente SIG, apresenta-se vantajosa em relação ao custo e benefício proporcionado, além de 

estabelecer a padronização do traçado e posterior minimização de conflitos quanto à fixação da 

unidade elementar de gestão dos recursos hídricos. 
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Resumo: O destino incorreto do lixo tem se tornado cada vez mais um desafio para as pessoas 

que moram próximas a estas áreas. O acúmulo do lixo provoca doenças transmitidas por alguns 

vetores, como: ratos, baratas, mosquitos e moscas. Além do lixo, outra questão que merece 

destaque é a queimada deste lixo e a fumaça que prejudica as pessoas. Este trabalho faz parte do 

Projeto de Intervenção realizado na Escola Municipal Paulo Cavalcante de Moura, situada no bairro 

Alto do Sumaré, em Mossoró-RN, e, que tinha em seu entorno um terreno baldio. E algumas 

pessoas aproveitavam o espaço e jogavam lixo resultante de construções, lixo doméstico e móveis 

usados. Quando o lixo tornava-se volumoso, era queimado, dificultando o encaminhamento das 

aulas. O referido trabalho objetivou conhecer as noções básicas de preservação do meio ambiente 

para adotar posturas que levassem a interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis, 

para conscientizar as pessoas e propor ações que dessem um destino correto para o lixo, evitando 

assim, o acúmulo desenfreado e orientar os alunos para que eles se tornassem agentes 

propagadores deste Projeto. Uma das medidas seria o reaproveitamento e reciclagem do lixo 

através da coleta seletiva, solicitando aos moradores que observassem os dias em que passava o 

caminhão do lixo pelo bairro, evitando assim, o seu descarte em lugares inapropriados. Portanto, 

acredita-se que a parceria juntamente às famílias, Secretarias de saúde, Educação e Obras do 

Município contribuiu para a conscientização das pessoas, em prol de um ambiente limpo e com 

melhores condições de vida.  

Palavras-chave: Lixo; Conscientização; Educação; Meio Ambiente.  

 

1 INTRODUÇÃO  

A busca por um conhecimento sistematizado sobre questões inerentes ao Meio Ambiente 

favorece o reconhecimento da importância de desenvolvermos um Projeto que possibilite aos 

nossos educandos um aprofundamento maior neste tema. Uma vez que estamos inseridos num 

contexto político social engajado na construção e garantia de melhores condições de vida para as 

pessoas, e que demanda uma consciência crítica e construtiva sobre a necessidade de 

contribuirmos para a preservação do meio ambiente.  

É sabido que nas últimas décadas notadamente, tem-se questionado e debatido sobre os 

impactos da poluição ambiental. E a implementação deste projeto vem favorecer significativamente 

a produção de saberes e a reflexão sobre o que temos feito e o que podemos fazer para termos um 

ambiente melhor para vivermos. De acordo com os PCN’S, vol.9 1997 “A escola deverá oferecer 

meios efetivos para que cada aluno compreenda os fatos naturais e humanos a esse respeito, 

desenvolva as suas potencialidades e adote posturas pessoais e comportamentos sociais que lhe 

permitam viver numa relação construtiva consigo mesma e com o seu meio, colaborando para que 

a sociedade seja ambientalmente saudável e socialmente justa: protegendo, preservando todas as 

manifestações de vida no planeta, e garantindo as condições para que ela prospere em toda sua 

força, abundância e diversidade”p.53. 
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 O presente projeto visa alterar a realidade existente em uma comunidade de moradores que 

estão com o mau hábito de contribuir em um desajuste e desorganização visual e ambiental. É 

crucial ser realista, visualizar as falhas no conceito e educação dos que residem nesta localidade, 

formada por pessoas que deveriam ter consciência de seus atos, que desestruturam a normalidade, 

e a primazia de estar em um ambiente limpo e organizado.     

 Nesta perspectiva, faz-se necessário o desenvolvimento de atitudes e comportamentos que 

possibilitem uma tomada de consciência ecológica seguida pela ação responsável, a fim de que 

estas atitudes satisfaçam as necessidades diárias sem comprometer a qualidade de vida das 

gerações futuras. Desta forma, abordamos questões relevantes dentro desta temática, dentre elas, 

os elementos naturais: Água, ar, solo, fogo, vegetação e a produção de lixo, assim como, o destino 

inapropriado dos resíduos sólidos. Ademais, este trabalho também foi requisito para o término do 

curso “Aperfeiçoamento em Educação Ambiental”, oferecido pela UFERSA. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho expõe a necessidade que tivemos em adotarmos ações de intervenção, 

através da conscientização das pessoas que moram no entorno da Escola Municipal Paulo 

Cavalcante de Moura, situada no bairro do Alto do Sumaré em Mossoró-RN, a respeito do destino 

incorreto do lixo. Pois alguns moradores estavam depositando lixo no entorno da escola, e isso, 

dificultava o andamento das atividades nas salas de aulas próximas ao terreno, pois ao tocarem 

fogo no lixo acumulado, a fumaça se espalhava prejudicando os professores e alunos. Sabe-se que 

nas últimas décadas notadamente, tem-se questionado e debatido sobre os impactos da poluição 

ambiental. E a realização deste projeto favoreceu significativamente a produção de saberes e a 

reflexão sobre o que temos feito e o que podemos fazer para termos um ambiente saudável.  

 

Figuras 01 e 02: Lixo depositado no entorno da Escola Municipal Paulo Cavalcante de Moura. 

  
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Projeto de Intervenção (2015). 

 

Consumir e descartar, descartar e consumir tem sido a atual atitude dos indivíduos nos 

últimos tempos, incentivada pelo modelo econômico vigente. Essa maneira de agir vem favorecendo 

uma ideologia de consumo individualista que visa apenas o melhoramento momentâneo na vida de 

alguns sujeitos em detrimento de toda uma comunidade, cidade, país e mundo e quem não entrar 

nessa ciranda do consumo é visto como ultrapassado e descontextualizado do mundo 

contemporâneo. Nesse sentido é que a abordagem de (BESEN 2006, p.109) esclarece: O repensar 
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e modificar a relação da civilização moderna com os resíduos sólidos é fundamental nos esforços 

da busca da sustentabilidade urbana e planetária. Defrontamo-nos com a seguinte realidade; a 

extração dos recursos naturais para a produção dos bens de consumo se encontra acima da 

capacidade de suporte do planeta, o acesso a estes bens está cada vez mais concentrado, a 

produção de resíduos sólidos é crescente e a sua destinação ainda é inadequada em grande parte 

dos municípios brasileiros tornando-se mais difícil conseguir áreas para a disposição e tratamento 

destes resíduos. 

Várias consequências são observadas quando a ação de descartar resíduos ao lado da casa 

de outras pessoas passa a ser reais: o aparecimento de ratos, aumento desenfreado de resíduos, 

desconforto e mau cheiro, aborrecimento e desassossego. O fato do desrespeito ao outro, o 

descaso para com o meio ambiente e as consequências desses feitos repercute principalmente na 

vida das famílias que residem nessa localidade, em especial. 

  Esse projeto foi desenvolvido durante o segundo semestre do ano letivo de 2015, 

tendo como foco, a diversidade de gêneros textuais que trabalham esta temática e jogos educativos, 

pois o jogo educativo é uma atividade que promove o aprendizado de forma lúdica e prazerosa. 

Além disso, foi realizado com os alunos das turmas dos 4º anos do Ensino Fundamental, um passeio 

no entorno da escola para que eles pudessem identificar que problemas ambientais eram 

desencadeados neste local. Para isto utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos: 

• Pesquisa bibliográfica fundamentada em pesquisadores dessa área de estudo; 

• Palestra com um técnico da Secretaria de Mobilidade Urbana do Município; 

• A limpeza do local; 

• Elaboração de cartazes pelos alunos sobre as doenças desencadeadas pelo 

acúmulo de lixo e a poluição ambiental; 

• Caminhada de conscientização no entorno da escola sobre a preservação do Meio 

Ambiente. 

 

Figuras 03 e 04: Identificação de problemas ambientais no entorno da escola e limpeza do local. 

  
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Projeto de Intervenção (2015). 

 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, fundada em certa finalidade, em seu art. 2º, 

dispõe que: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições de 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 

da vida humana (...)”. 
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Ainda de acordo com lei 9.795 em seu Art.4º dos princípios da educação ambiental no seu 

inciso II, diz que se deve considerar a interdependência entre o meio natural, o sócio econômico, o 

cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Desse modo, o propósito é buscar formar cidadãos que 

venham a construir o desenvolvimento menos excludente e mais justo – o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Figuras 05 e 06: Palestra sobre a Política de Resíduos Sólidos e leitura de gêneros textuais sobre 

a poluição do Meio Ambiente. 

  
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Projeto de Intervenção (2015). 

 

O fundamento que norteia a sustentabilidade surge de um questionamento feito aos 

paradigmas teóricos da atual conjuntura do crescimento econômico que negou a natureza, que 

buscou o declínio da biodiversidade e a valorização do capital. A preocupação com a harmonia e 

compatibilidade e qualidade de vida se fez emergente, a busca pela estagnação dessa atual 

negação da natureza e suas consequências, no desejo latente por condições melhores de vida no 

nosso planeta. (DURSO, 2012. P.159). 

A ideia de sustentabilidade é uma mistura de racionalidades, uma construção de modos, 

atitudes, valores que num elo contribuem para desmistificar o pensamento capitalista que se volta 

para o lucro e uso desmedido dos recursos naturais. Confrontar interesses arraigados e alicerçados 

em paradigmas e dogmas egocêntricos se esvaziando dessas ideias para pensar no conjunto, no 

grupo, no futuro das gerações. Como afirma Gadotti (2008, p.76): 

A sustentabilidade é maior do que o desenvolvimento sustentável. Enquanto o modelo de 

desenvolvimento dominante hoje no planeta aponta para a insustentabilidade planetária, o conceito 

de desenvolvimento sustentável aponta para a sustentabilidade planetária. Aqui se encontra a força 

mobilizadora desse conceito. O desafio é mudar de rota e caminhar em direção à sustentabilidade 

por uma outra globalização, por uma alterglobalização. 

A previsão dos impactos ambientais no Brasil já havia sido mencionada na Lei 6.938/1981. 

Nessa lei as consequências foram pensadas, mas não impunha obstáculos para as atividades 

econômicas, apenas pede uma análise anterior aos possíveis impactos que a ação poderia causar. 

O art. 225 da CF/1988 cita o dever de preservação do meio ambiente, onde traz o princípio 

da prevenção, colocando como obrigação do dono fazer um estudo anterior analisando os possíveis 

danos, ao meio ambiente, de suas atitudes.  Ao estado fica o controle da produção, do comércio, 

do emprego das técnicas, que poderão vir a prejudicar o meio ambiente ou também aos indivíduos 

que estarão fazendo uso de algum produto ofensivo à vida ou ao equilíbrio natural. Com isso o 
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direito procura impedir os danos, procurando agir com uma tutela preventiva.  (IGLESIAS, 2013 

p.53). 

O meio ambiente pode atuar e é aporte para um projeto comunitário, em que os indivíduos 

podem se empenhar ativamente. É um lugar de colaboração e de coadjuvação para fazer alterações 

que almejamos no meio de uma coletividade. É imprescindível que se descubra formas de viver e 

a exercer atividades em conjunto, em “sociedades de aprendizagem e de prática”. O meio ambiente 

é um tema que deve ser divulgado, que tem atos complexos: apenas uma interpelação coadjuvante 

que propicia um melhor entendimento e uma atuação mais produtiva. É necessário aprender a 

discorrer, a ouvir, a argumentar, a convencer, em resumo, a falar com proveito, interagindo, 

discorrendo sobre conhecimentos de diversos tipos — científicos, de experiência, tradicionais etc. 

A educação ambiental instaura aqui a ideia de práxis: a atitude está vinculada a um processo 

ininterrupto de pensamento crítico. A educação que busca a democracia, que requer a cidadania, 

transformando-se em conhecimento fundamental. As vertentes políticas que constituem a formação 

presente e socioambiental transformam-se de modo notório. 

Existe a necessidade de mudarmos, agirmos diferente é relevante e de suma importância, o 

ponto questionável é, quando e como mudar, modificar, aperfeiçoar. Todavia, para ocorrer uma 

mudança considerável, e preciso ter vontade, iniciativa e atitudes individuais, relativa à 

particularidade e a identidade pessoal. De acordo com Barcelos: “O descontentamento e a não 

aceitação passiva do que está acontecendo no mundo é o que pode suscitar nossa criação 

imaginativa na construção de uma teoria crítica do que existe, e viabilizar sua recuperação.” 

Barcelos (BARCELOS, 2002, p. 08)  

Ao passo que Reigota diz que: “Reconhecer-se a si mesmo, como sujeito da história pode 

ser mais complicado e penoso do que tentar reconhecer o outro sob o mesmo aspecto. Reconhecer 

o outro não significa necessariamente apreciá-lo, mas sem, respeitar sua história e individualidade.” 

(REIGOTA, 2003, p.10) 

Admite-se a importância da construção de uma história comunitária, ou mesmo, individual é 

um elevado passo na caminhada de iniciativas em que a coletividade participe a fim de tornar-se 

parte essencial nas mudanças e iniciativas em decisões significativas a partir de um contexto. O 

entendimento entre os indivíduos com princípios e pontos de vista divergentes traz o crescimento 

individual e coletivo, como diz Reigota: “A dualidade entre diferentes e opostos vai muito além do 

simples direito de exposição de idéias, opiniões, representações e conhecimento. Passa pela 

existência de cada um, lançada no espaço social da história.” (REIGOTA, 2003, p.10).  

E de acordo com Santos, “Necessariamente a prática da solidariedade está vinculado ao 

reconhecimento, à aceitação e a defesa do direito ao exercício da cidadania individual e do outro, e 

está diretamente ligada a ideia de diversidade cultural”. (SANTOS, 2000, p. 26) 

A solidariedade só se torna viável através da diferença, na conversação com o outro e com 

a interação positiva de suas ideias e pretensões. Barcelos afirma que “O conhecimento é uma 

produção contextualizada”. Revelando-se a importância imprescindível de focar a aprendizagem e 

no entendimento, edificação e relevância dentro da comunidade em questão, cuja finalidade é um 

melhor orientação de suas atitudes e práticas.  

O pensamento complexo não é apenas a substituição da simplicidade pela complexidade, é 

o exercício de uma dialógica incessante entre o simples e o complexo. (MORIN, 1995, p. 172). 

Exemplo disto é o ato de partilhar que ocorre no contexto da escola mas, para isto, seria 

fundamental o cumprimento dos profissionais a ação de interagir, com ideias e princípios voltados 
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para estes conceitos.  Reigota realiza reflexões sobre pontos importantes em temas voltados para 

o desenvolvimento econômico, domínio da natureza. Em educação ambiental procura-se discutir 

questões que podem ser trabalhadas em todas as disciplinas, abordando temas atuais e essenciais 

a toda coletividade. 

Em vista de sua abrangência e por requerer alterações em agudeza, o projeto educativo da 

educação ambiental é com certeza de complicada atuação. Ele exige compreensão e participação 

da sociedade educativa: escolas, museus, parques, municipalidades, organismos comunitários, 

empresas etc. é de incumbência de cada ser identificar seu “nicho” educacional dentro da educação 

ambiental, em atividade do contexto particular de sua interferência, do grupo que se identifica e a 

que se propõe e dos recursos de que possui: urge selecionar as metas e as estratégias de forma 

justa e realista, sem perder, contudo, das metas dispostas e unidas em prol de estratégias viáveis.  

No decorrer dos anos, muitas são as pessoas que estão dedicadas ao tema da educação 

ambiental. Construíram um enfoque de pesquisa ou de reflexão em suas interferências no terreno 

de suas ações e atividades. Propôs-se a discussão de um “patrimônio pedagógico” contendo uma 

riqueza em multiplicidade de proposições teóricas, de parâmetros e de estratégias, habilitados a 

instigar, a discutir e a oferecer inspiração para os que atuam nesta área cotidianamente. A reflexão 

dessas propostas concebe identificar uma diversidade de ideologias, pensamentos e práticas na 

educação ambiental: naturalista, conservacionista, solucionadora de problemas, sistêmica, 

holística, humanista, crítica, bio-regional, feminista etc. (Sauvé, 2002), que se relacionam a outros 

tantos tipos que contribuem ao meio ambiente. A área da educação ambiental se desenvolve de 

forma crescente. Entretanto, ela encontra problemas importantes que é capaz de comprometer seus 

objetivos fundamentais. O principal desafio na atualidade diz respeito à permanência da ideologia 

do desenvolvimento (Rist, 1996), expressa pela proposta da “educação para o desenvolvimento 

sustentável”. Os Parâmetros Curriculares em Meio Ambiente no Ensino Fundamental faz menção 

da contribuição da educação para a formação de cidadãos conscientes, entendedores e atuantes 

na realidade socioambiental. 

 

Figuras 07 e 08: Caminhada de conscientização sobre a preservação do Meio Ambiente. 

  
Fonte: Elaborado a partir dos dados do Projeto de Intervenção (2015). 

 

A escola vem a colaborar com propostas de explorar temas que estimulem a formação de 

atitudes, valores, habilidades e ações pertinentes, a um conceito que será construído e valorizado 

na busca de um ideário em meio ambiente sustentável. 
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3 CONCLUSÃO  

 

 A realização deste trabalho foi de fundamental importância para sensibilizarmos nossos 

alunos e seus familiares sobre o porquê de preservarmos o meio ambiente, e contribuiu 

significativamente para que eles pudessem praticar atitudes de preservação com pequenos gestos 

e atitudes diárias e consciência participativa de responsabilidade social quanto à melhoria do meio 

ambiente para uma qualidade de vida saudável para todos. 

 O professor precisa se atualizar para discutir os assuntos do cotidiano dos educandos, sejam 

eles locais, regionais, nacionais e/ou mundiais que fazem relação a conteúdos de ciências e meio 

ambiente, pois a partir desta realidade poderá instigar uma visão de mundo crítica e construtiva. De 

acordo com Giordan e Vecchi (1996) apontam para a produtividade de se investir os conhecimentos 

prévios dos alunos, confrontando-os com outros novos, que a professora fornecerá, para que 

possam construir saberes mais consistentes, mas que não desmereçam os que já sabiam.  

 Buscando fornecer perguntas que venham a contribuir para uma reflexão, não dando 

respostas prontas, mas orientando e acompanhando o desenvolvimento cognitivo. Propor a 

pesquisa, estimulando a curiosidade e o comprometimento em divulgar ações e pensamentos 

construtores de uma sociedade que atue em favor da qualidade, da busca de conhecimentos e da 

pesquisa. Como bem enfatiza Moreira (2012, p.10). 

A qualidade dos relacionamentos que ocorrem na escola determina muito do que os 

estudantes serão quando adultos, do ponto de vista da aquisição de valores, visão de mundo, 

práticas sociais significativas e transformadoras. No momento em que as atenções se voltam para 

a melhoria de qualidade da educação no Brasil, o debate sobre sustentabilidade pode dar novo 

significado ao valor da escola. Afinal, a escola molda o presente e o futuro dos jovens que passam 

por ela, dos profissionais que a fazem funcionar, das famílias que confiam a ela a tarefa de contribuir 

com a educação de seus filhos. 

 À medida que os alunos desenvolvem as suas aprendizagens percebem e concebem o 

mundo de modo diferente. Por isso o papel do professor é ímpar, quando propõe estratégias certas 

objetivando o progresso de seus alunos, alterando conceitos do senso comum, ampliando o leque 

de conteúdos e também de argumentos. (BIZZO, 2009. p.73). 

Percebendo que as pessoas têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, o nosso 

papel enquanto escola é fazer com que nossos alunos compreendam e adquiram novas posturas 

em relação ao ambiente. Sabe-se, portanto que o lixo é considerado uma grande ameaça à vida, 

pois é possível diminuir seus impactos adotando medidas preventivas, abandonando práticas de 

consumo exagerado ou então, conscientizando a população sobre a diminuição da produção de 

lixo. Estas atitudes são simples e viáveis e podem ser incorporadas cada vez mais no cotidiano das 

pessoas a fim de que possam proteger o ar, o solo e a água, resultando em melhores condições de 

saúde, qualidade de vida e bem estar físico mental e social.  
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Resumo: Dado que o processo de desertificação no semiárido brasileiro é um fenômeno que está 

afetando algumas áreas e prejudicando a fertilização do solo para as futuras gerações, o estudo do 

fenômeno torna-se uma peça chave na instituição de propostas e medidas de prevenção. Entender 

o que é, suas origens e como combate-lo é o grande primeiro passo a ser instituído.  Com o objetivo 

de apresentar alguns tópicos que podem contribuir com políticas públicas que possam mitigar os 

efeitos da do fenômeno, este trabalho foi fundamentado nas pesquisas bibliográficas acerca da 

desertificação, do semiárido brasileiro e dos estudos do fenômeno em algumas regiões circunscritas 

no semiárido. Esta região é a que mais tem características de tendências a desertificação no Brasil 

e isso, comungado com outros fatores, agrava ainda mais a situação da população. Utilizou-se como 

fontes o material disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional e do Ministério do Meio 

Ambiente, sobre a temática semiárido e desertificação, e trabalhos publicados em anais de eventos. 

Sobre os estudos regionais das zonas de desertificação afetadas, boa parte deles foi extraída do 

Congresso Brasileiro de Meteorologia – CBMET, onde foram apontadas diversas áreas no 

semiárido brasileiro propicias a desertificação. Com base na bibliografia reunida, percebeu-se que 

a inter-relação de instituições pode ser um caminho para reduzir os efeitos do fenômeno, reunindo 

esforços para combate-lo, evitando prejuízos e a inutilidade de áreas, ou até quem sabe, evitando 

a sua total desertificação. 

Palavras-chave: Desertificação; Semiárido; Políticas públicas.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As ações do homem vem sendo estudadas sob os diversos prismas, sobretudo no que diz 

respeito a degradação do meio ambiente. O interesse de agentes e corporações que visam somente 

crescimento, principalmente nas zonas mais propicias a desertif icação, podem dizimar áreas 

inteiras, e pode-se arriscar, sem regeneração. Atitudes não (ou mal) planejadas podem incorrer em 

graves problemas de qualidade de vida das gerações futuras, que necessitam ser repensadas 

desde este século para não prejudicar a existência, manutenção e reprodução dos seres vivos no 

planeta.  
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Foi a partir da relação diacrônica existente entre a busca pelo aumento da produtividade 

visando o crescimento econômico e a necessidade de proporcionar uma vida melhor aos cidadãos, 

com o uso racional dos recursos naturais, que diversas organizações e instituições estatais buscam 

alternativas de convivência harmônica desses interesses. Dentre eles, destaca-se a elaboração de 

leis e a criação de acordos multilaterais entre os diversos países no mundo. É nesse intuito que a 

ONU vem realizando periodicamente conferências e convenções para o debate sobre a 

desertificação, visando reduzir os efeitos nocivos da atuação humana na natureza, requerendo o 

comprometimento das nações no intuito de trabalhar em conjunto para combater a desertificação.  

Dificuldades básicas, a exemplo da classificação e conceituação do processo estão 

paulatinamente sendo vencidas, ainda que se tenha a consciência de se perpetuarem ainda por um 

longo período.   

A identificação de zonas propicias a desertificação no Brasil vai facilitar pesquisas que visem 

a mitigação do evento, atuando em regiões até preventivamente. Uma dessas áreas é o semiárido 

brasileiro, que luta secularmente para não só mobilizar a população para convivência com o clima, 

mas também evitar efeitos nocivos ao meio ambiente tais como exemplo a desertificação.  

A atuação conjunta de órgãos e instituições pode contribuir com o desenvolvimento de 

políticas que reduzam os efeitos da ação antrópica na desertificação, elaborando conhecimento 

técnico e difundindo-os com vistas a reunir forças na sociedade civil conscientizando e traçando 

metas para dizimar o processo na região semiárida. 

Nesse intuito, tem-se como objetivo basilar apontar tópicos que possam contribuir com o 

desenvolvimento de políticas públicas, concatenando as ações entre instituições públicas e 

privadas, agentes, sociedade civil, com vistas a apreensão de suas potencialidades. Para isso, foi 

construída uma seção que descreve suscintamente o processo de desertificação, com o intuito de 

facilitar ao leitor o que é o fenômeno, como ele é tratado atualmente na literatura e como é visto no 

Brasil. Depois é feita a descrição da região semiárida e como ela se relaciona com o fenômeno, 

buscando compreender como se dá essa relação. Criando uma fase neste trabalho que aponta 

alguns estudos sobre as áreas de desertificação no semiárido, foi escolhido por palavra-chave 

“desertificação” no site do CBMET estudos que identificam áreas propicias, relatando seus 

apontamentos.  

A validade de um estudo como esse, se apresenta pela forte tendência à desertificação na 

região do semiárido brasileiro e não aproveitamento das forças internas para a sua mitigação, com 

atuações pontuais e sem grande envergaduras. A unificação de esforços das diversas esferas e 

múltiplas instituições pode ser a chave para desenvolvimento de políticas assertivas. 

Baseou-se no método cientifico bibliográfico, de natureza básica e na busca por matérias de 

anais de eventos que contivessem as palavras-chave “desertificação” “semiárido”, juntas ou 

separadas, para formar a base bibliográfica. 

Assim sendo, para esse trabalho optou-se pela subdivisão em 5 seções a contar com esta 

introdução. Na seção 2, descreve-se o processo de desertificação e as origens de seu estudo, bem 

como as dificuldades encontradas pela literatura em delimitar o evento e conceituá-lo; na seção 3, 

aponta-se a relação entre o semiárido e esse fenômeno, primeiro, descrevendo as características 

da região e como ela foi definida e segundo, apontando alguns estudos que foram realizados sobre 

desertificação em algumas áreas e seus respectivos resultados. Neste tópico se aponta algumas 

relações institucionais para estudo e elaboração ode projetos com vistas a resolver ou pelo menos, 

minimizar o processo de desertificação; na seção 4 aponta-se as considerações sobre a pesquisa 
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realizada e finaliza-se com o referencial utilizado neste estudo. 

 

2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A DESERTIFICAÇÃO 

 

  No início do século XX a desertificação foi considerada um fato exclusivamente da atuação 

humana, que poderia ser combatida e erradicada pelo próprio homem (LAVAUDEN, 1927). No ano 

de 1935, o evento conhecido como “domingo preto” marca o início da preocupação científica em 

revelar como o mau uso do solo atrelado ao fenômeno das secas podem converter áreas produtivas 

em poeira (CAMPELLO, 2007), onde intensos processos de degradação ocorridos no meio oeste 

americano78, foram considerados como desertificação. 

O francês Andre Aubreville populariza o termo desertificação, em 1949, designando que as 

atividades humanas tinham consequências predatórias, principalmente nas florestas tropicais 

africanas, através do desmatamento indiscriminado e abusivo das árvores, que tem como efeito a 

degradação do solo. Os incêndios provocados no intuito de transformarem aquelas áreas em 

pastagens e em campos de cultivo estavam provocando a transformação das florestas tropicais 

africanas em savanas (CAETANO, 2014).  

A região de Sahel, localizada na África Subsaariana, passou por uma forte seca entre os 

anos de 1968 e 1974, chegando a precipitação anual de 54 mm em 1972. Um cenário iconográfico  

que contemplou ampla migração e campos de refugiados, serviu de pano de fundo para que Nações 

Unidas recorressem à cooperação internacional no combate à desertificação (CAMPELLO, 2007) 

criando em 1977, por meio do PNUMA79, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre 

Desertificação, na cidade de Nairóbi (CAETANO et al., 2015). Tem-se, então, a primeira delimitação 

oficial sobre o termo desertificação, definida como a deterioração do potencial biológico da terra que 

pode conduzi-la a condições similares a de um deserto (PAN-BRASIL, 2005) 

Processo de causas naturais e antrópicas, a degradação das terras e a desertificação trazem 

consigo graves consequências (MATALLO JUNIOR, 2009) deixando de ser um problema ambiental 

e implicando em agravamento nas questões socioeconômicas. Alguns desses resultados podem 

ser apontados como a diminuição da produtividade da região afetada, o aumento do custo de 

produção, a perda em recursos hídricos, o desmatamento, a perda de qualidade de vida e saúde 

além de o deslocamento da população – comprometem diretamente as possibilidades de 

desenvolvimento (MATALLO JUNIOR, 2003). 

 Entretanto, combater um evento que não se conhece as causas pode incorrer em 

planejamentos mal estruturados, haja vista o estudo sobre o fenômeno ainda encontrar diversas 

barreiras. A principal delas consiste em delimita-las, ainda que muitos esforços tenham sido 

empenhados nesse sentido. A própria definição do termo desertificação já suscita novas questões. 

Uma delas, é que ela seria um processo dinâmico, comumente agindo em ciclos viciosos, onde 

alguns eventos são tidos como a causa inicial do processo (erosão, desmatamento, baixa renda, 

irrigação inadequada etc.) dando lugar a consequências que podem retroalimentar as causas 

originais - aumento do custo de produção, diminuição da produtividade, agravando as condições de 

vida (SAMPAIO; ARAÚJO; SAMPAIO, 2005). 

Outras relações de natureza climática dificultam a compreensão da desertificação: partem 

das associações feitas entre o fenômeno e a seca. Estudos recentes definem que a  seca tem uma 

                                                             
78 Esse fenômeno ficou conhecido como Dust Bowl 
79 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
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inter-relação com os fenômenos do El Niño, do Dipolo do Atlântico80 e até mesmo com a emergência 

de atividades vulcânicas (MELO, 1999). Porém isto não evidencia correlação estrita entre a 

desertificação e a seca, mesmo havendo a possibilidade de ocorrência simultânea como observado 

nas Dust Bowl. Pode-se afirmar então, que esses dois eventos acontecem de forma disjunta, já que 

a desertificação é um processo que pode ser gerado inclusive nos anos em que não há seca. 

Todas essas razões concorrem para acentuar as dificuldades de compreensão e visualização 

da desertificação, bem como seu dimensionamento como questão relevante a ser enfrentada. Além 

disso, ela tem sido bastante discutida na ausência de métodos de estudos universalmente aceitos. 

O único que parece existir é um conjunto de conhecimentos de diferentes áreas que é posto ao 

serviço da compreensão do problema da desertificação, se não constituindo no método, no sentido 

clássico do termo.  

Essas limitações prejudicam as estimativas da extensão do problema, já que em alguns casos, 

o que é computado pode se referir estritamente à degradação do solo, levando à uma subestimação, 

ou ainda, que a degradação da vegetação está incluída no processo e que por esse motivo pode 

ser revertida, criando dados superestimados. O PNUMA afirma que 36 milhões de Km2 dos 

ecossistemas das terras secas estão inclusos no ambiente de hiper-árido e apresenta alguns tipos 

de degradação. 

Define-se pois, que o processo de desertificação é consequência de um conjunto de 

fatores, que podem atuar conjuntamente ou em separado, estão intimamente relacionados, mas 

podem não apenas fortalecer e como também atuar no fenômeno isoladamente. Esses fatores são 

constituídos pelas ações do homem, pelos fenômenos naturais como a seca e pelos fatores 

climáticos, priorizando as regiões no mundo de clima árido e semiárido. Em consequência, 

depreende-se que o estudo do fenômeno sucedido na região semiárida brasileira deve apresentar 

os resultados de estudos locais recentes e como eles vem sendo aplicados, vencidos e dialogados 

com a comunidade civil e acadêmica. 

 

3 SEMIÁRIDO E O PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO  

 

3.1 Caracterização do semiárido 

 

 As áreas mais suscetíveis à desertificação no país são as regiões de clima semiárido, que 

estão circunscritas em menos de 20% do território nacional, em geral encontradas no Nordeste 

brasileiro, no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

Conforme Novaes (2010), a área mais sujeita à desertificação abrange 16% do território 

nacional e incorpora 11 estados – Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.  

 Já no século XX, os climas secos eram definidos como áridos e semiáridos, correspondendo 

as áreas desérticas e de estepe para muitos autores (MEIGS, 1952). Culturalmente, as zonas áridas 

representavam aquelas regiões em que a precipitação em determinadas partes não é adequada 

para a produção de culturas. Já nas terras semiáridas, a precipitação é suficiente para algumas 

culturas, e a grama é um item importante da vegetação natural, exceto quando o sobrepastoreio o 

tenha substituído por vegetação rasteira e densa (MEIGS, 1952). Essa definição sofreu acréscimos 

                                                             
80 Aquecimento/ esfriamento do Atlântico Norte/ Sul 
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e modificações significativas sobre a definição de clima semiárido, o que não foi diferente no caso 

do Brasil.  

O espaço semiárido brasileiro vem sendo discutido e ampliado na literatura, que aponta 

diversas propostas de delimitação da região. Uma delas sugere uma dimensão de 882.081Km², que 

tem como vantagem, do ponto de vista do planejamento público, a união de microrregiões 

homogêneas (CARVALHO, 1988). O texto original da lei n° 7.827 de 1989, que institui o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, define que a 

região do semiárido estaria inscrita na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste - SUDENE, com precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm 

(oitocentos milímetros) e definida pelo órgão (BRASIL, 1989). Em 2007 o texto foi reformulado pela 

LC 125 e adota uma nova classificação.  

Apesar dos questionamentos sobre o que de fato é considerado semiárido no Brasil, neste 

trabalho, optou-se pela delimitação formulada pelo Ministério da Integração Nacional – MI em 2005. 

Foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial – GTI, que utilizou três critérios sobrepostos para o 

delimitar i) precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; ii) índice de aridez de 

até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração 

potencial, no período entre 1961 e 1990; iii) risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o 

período entre 1970 e 1990 (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2016). 

As propostas elaboradas pelo MI advieram de diversos debates e discussões, dos quais 

incorreram na apresentação de cinco modelos de possibilidade aplicável prática: a) do índice de 

aridez de Thorntwaite81; b) o risco de ocorrência de seca; c) Unidades geossistêmicas d) Isoieta de 

800mm e; e) percentual de dias com déficit hídrico. Após avaliação e apresentação dos resultados, 

o GTI sugeriu o acréscimo do risco de seca superior a 60% ao já utilizado da isoieta de 800mm, 

além da avaliação pelo índice de Thorntwaite, que não deve ultrapassar 0,5. Resulta-se, assim, a 

divisão do clima das regiões terrestres em cinco classes, porém as áreas sujeitas à desertificação 

são as que possuem índice de aridez entre 0,05 e 0,65, ou seja, as classificadas como Áridas, 

Semiáridas e Subúmidas Secas. Como pode ser visto na tabela 1. 

 

Tabela 2 - Classificação do Clima segundo o Índice de Aridez 

Clima Índice de Aridez 

Hiperárido < 0,05 

Árido 0,05-0,20 

Semiárido 0,21-0,50 

Subúmido Seco 0,51-0,65 

Subúmido Úmido >0,65 

Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente – Resolução No. 238/97 

 

Segundo a delimitação oficial82, o semiárido é composto por 1133 municípios (Figura 01) 

distribuídos por oito Estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe) e o norte de Minas Gerias. Estende-se por uma área de 982.563,3 km² 

compreendendo as bacias do Parnaíba e São Francisco além do Sertão Meridional e Setentrional. 

                                                             
81 Este índice se relaciona com a quantidade de precipitações pluviométricas anuais e a perda máxima 
possível de água através da evapotranspiração potencial. 
82 Estabelecido pela portaria Nº 89, de 16 de março de 2005 do Ministério da Integração. 
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Possui cerca de 22,6 milhões de habitantes, o que significa 15% da população do país (Ministério 

da Integração, 2005). O Instituto Nacional do Semiárido  (INSA) trabalha com 1135 municípios, 

divididos de acordo com o quadro 1 

Quadro 1 - Distribuição dos municípios da região semiárida brasileira por estado 

Estado Número de municípios  

Alagoas 38 

Ceará 150 

Rio Grande do Norte 147 

Bahia 266 

Minas Gerais 85 

Paraíba 170 

Pernambuco 122 

Sergipe 29 

Piauí 128 

Total 1135 

Fonte: Adaptado de INSA (2016) 

 

 Uma região de contrastes e heterogênea, nem sempre foi objeto de pesquisas e estudos 

que de fato contribuam com o desenvolvimento regional. O Nordeste em si, passou a ter visibilidade 

a partir dos anos 1910 (ALBUQUERQUE  JR, 2012). Com a criação do GTDN na década de 1950 

e da SUDENE na década seguinte, esforços foram desempenhados para a difícil missão de 

desenvolver a região, com umas das pautas centrada na industrialização local. As medidas 

adotadas, apesar de cumprirem seu papel de industrializar o Nordeste, ainda excluem a região do 

ponto de vista de participação na composição do produto nacional. Com uma renda per capita média 

em 2010 de R$287,53 e variações estaduais que superam seu próprio peso do ano 2000, ainda 

está muito aquém da realidade nacional, correspondendo a apenas 36,2% da média brasileira. Isso 

mostra que apesar da taxa crescente no período de 10 anos, a renda per capita continua baixa, 

colaborando para desigualdade social (CGEE, 2016). 
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Figuras 01: Delimitação do Território do semiárido brasileiro 

 
Fonte: Brasil (2005) 

 

Observa-se que medidas como o Programa de Prevenção a Desertificação – PBA24, criado 

pelo MI, são de suma relevância para propagar e estabelecer medidas de convivência com o clima 

semiárido no Brasil, baseadas em diagnósticos dentro da realidade local para evitar e mitigar os 

efeitos antrópicos ao meio ambiente. Necessita-se entender a relação existente entre a região 

semiárida brasileira e o fenômeno da desertificação, bem como alguns estudos que já estão sendo 

realizados e apontar as possíveis alternativas já identificadas por alguns pesquisadores.  

 

3.2 A relação do semiárido com a desertificação 

 

 Há indícios dos vários desafios que a humanidade deverá enfrentar com relação às 

mudanças climáticas, que são decorrentes do efeito estufa (NOBRE, 2011). Diversas pesquisas 

apontam para um estado de alerta eminente. Estudos apontam as consequências das mudanças 

climáticas nos biomas na América do Sul. Há evidências da elevação da temperatura e 

apontamentos para a região leste da Amazônia de condições climáticas futuras propicias para a 

substituição da floresta por savana, implicando incisivamente na agricultura e nos recursos hídricos 

(SALAZAR; NOBRE; OYAMA, 2007). O bioma caatinga, situado no semiárido brasileiro, é 

considerado um dos mais vulneráveis em caso de aumento das temperaturas globais, 

representando uma pressão acentuada para a desertificação na região, culminando em um “estado 

especial de alerta” para a Região Nordeste do Brasil (OYAMA; NOBRE, 2003 apud NOBRE, 2011). 

Há também uma tendência ao processo de semidesertificação nas áreas compreendidas entre os 

Estados de Alagoas e Sergipe e em pontos isolados dos Estados do Ceará, Bahia, Pernambuco e 

Paraíba (SILVA et al.),1998). Os estados do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará 

tem a maior parte de seus territórios sujeitos aos processos de desertificação. Piauí e Bahia estão 

também sujeitos ao fenômeno, mas em escala proporcional territorial menor. Os estados de Alagoas 
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e Sergipe tem, segundo os autores, aproximadamente metade dos seus territórios favoráveis aos 

processo (COSTA; BRITO, 2004). 

Tem-se o desmatamento como uma das ações mais visíveis do processo de degradação 

e desertificação. Além de comprometer a biodiversidade, deixa os solos descobertos e expostos à 

erosão que, de acordo com alguns estudiosos, é o maior fator de degradação do solo no caso do 

semiárido brasileiro (PEREZ-MARIN et al., 2013). Com isso, o resultado das atividades econômicas 

não pode ser outro, uma vez que esse cenário dá condições a um estado seco prejudicando terras 

agrícolas ou irrigadas, e também a criação de gado. Mesmo fator negativo acontece quando a 

vegetação nativa é substituída por pastagem ou quando é diretamente utilizada para o uso da 

madeira como fonte de energia (lenha e carvão). 

Já existem discussões e experiências importantes que oferecem outras possibilidades para 

o uso sustentável da vegetação caatinga. Outra causa econômica de desertificação no Brasil reflete-

se pelo uso intensivo do solo, sem pausa e sem técnicas de conservação, considerando que 

auxiliam no aumento das causas de erosão que comprometem a produtividade e influenciam na 

direta repercussão da situação econômica do agricultor.  

Devido ao uso intensivo do solo, todos os anos, a colheita diminui, motivando inclusive a 

necessidade de ter reservas de alimentos para o período de seca. É comum verificar, nas regiões 

de solo semiárido, a atividade da pecuária que passa ser desenvolvida sem considerar a capacidade 

de suporte da superfície, o que pressiona tanto a pastagem nativa como as plantadas, além de 

tornar o solo endurecido e compacto. 

Por sua vez, a má irrigação faz com que os solos se tornem áreas inviáveis colocando em 

risco vários investimentos públicos. Nos perímetros irrigados do semiárido, o problema tem sido 

causado pelo tipo de irrigação, muitas vezes insuficiente para as características do solo, como, e 

principalmente, pela forma como a atividade é executada, fazendo "regar" em vez de irrigação. Uma 

outra ótica, a de utilização de agrotóxicos, faz acelerar o processo de corrosão do solo, devido a 

“aquisição de um pacote” por parte dos produtores nesse perímetro (DOSSIÊ, 2016). 

 Além disso, eles são correlacionados, a outros problemas naturais de extrema gravidade. 

Como exemplo o caso da diminuição os cursos de água e reservatórios causada pela erosão 

desencadeada pelo desmatamento e pelas atividades econômicas desenvolvidas sem se preocupar 

com o meio ambiente.  

No que diz respeito à erosão, os dados relativos ao trópico semiárido são pouco 

detalhados. A unidade de solos da Embrapa está trabalhando na elaboração de um mapa de erosão, 

para a região, mas as estimativas já podem ser construídas com uma base no nível de efeitos 

humanos e suas correlações com outros elementos.  

O Governo Federal brasileiro tem demonstrado alguma preocupação com a redução do 

processo de desertificação no país. Alguns estados que são mais propícios ao fenômeno, em 

articulação com órgãos governamentais e não governamentais, tem apresentado alguns projetos 

que realizaram ações de curto e de longo prazo, no intuito de mitigar esses efeitos. O Instituto 

Nacional do Semiárido – INSA tem realizado algumas ações para mitigação do processo de 

desertificação. O Ministério da Integração Nacional e o Ministério do Meio Ambiente também 

possuem programas que apoiam a causa do combate à desertificação. 

O trabalho feito pelo INSA promove estudos e pesquisas, e apresenta e realiza projetos 

específicos para diversos temas na região semiárida, dentre eles, o da desertificação. São 4 

projetos que tem o objetivo de: a) monitorar a desertificação para subsidiar a formulação das 
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políticas públicas dentro do tema; b) criar alternativas para enfrentar a desertificação e as mudanças 

climáticas (articulação Insa – ASA); c) organização de sistemas produtivos camponeses inovadores 

que visem a soberania alimentar, facilitem a comercialização da produção e uma convivência 

sustentável local e; d) criação de um núcleo de pesquisas que realizem a caracterização 

mineralógica e biogeoquímica em matrizes ambientais e industriais (INSA, 2016). 

O MI em articulação com o IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura) 

e órgãos governamentais e ONGs, tem o objetivo de fomentar o estudo das regiões afetadas e 

trabalhar soluções pontuais, que respeitem cada uma das configurações regionais. A exemplo, o 

PBA-24 é um programa que está inserido nos 38 programas ambientais formulados para integração 

do rio são Francisco. Tem por fundamentação o PAN-BRASIL (2004) do MMA, oriundo dos acordos 

conveniados com as Nações Unidas (UNCCD). 

A criação de núcleos de pesquisa acadêmicos na região semiárida pode contribuir ainda 

mais com a identificação do fenômeno, suas causas e seus efeitos de curto e longo prazo, formando 

a base técnica necessária para realização de ações que reduzam ou extingam o processo de 

desertificação em zonas ameaçadas. No semiárido foi criada uma Universidade Federal específica 

do semiárido, localizada no Estado do Rio Grande do Norte, a UFERSA (Universidade Federal Rural 

do Semiárido). Em 2015, foi criado um curso de pós-graduação strictu-sensu pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN para identificar os problemas específicos do semiárido – 

programa intitulado Planejamento e dinâmicas territoriais do Semiárido – PLANDITES, veio com o 

intuito de promover estudos pontuais do semiárido que podem contribuir com inclusive, pesquisas 

a respeito do fenômeno desertificação. Outra maneira de integração das instituições de nível 

superior é como o que fora realizado pela Universidade Federal do Cariri – UFCA, em 2014: o 

encontro internacional sobre desertificação83, no qual participaram pesquisadores de diversas 

universidades (UNIFACS, UFCG), com o propósito de aprofundar seus conhecimentos na temática 

e debate-los nas mesas (UFCA, 2014). A UNILAB (Universidade de Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira) realizou em Redenção/CE uma roda de conversa com representantes de 

países da CPLP84 sobre desertificação também em 2014, debatendo sobre quais ações os países 

de língua portuguesa podem realizar em conjunto para mitigar os efeitos da desertificação (UNILAB, 

2014).  

A criação e manutenção desses centros de estudo são necessárias porque estudam a 

região semiárida com os olhares de quem vivencia a realidade local e pode contribuir 

significativamente com o andamento e continuidade de projetos. O envolvimento da comunidade 

percebe aos projetos realizados uma perpetuidade, melhorando e aperfeiçoando-os com vistas a 

dizimar o efeito da desertificação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que o aperfeiçoamento das ações do homem provém de sua incansável 

busca pelo conhecimento, e a geração desse conhecimento é oriundo da pesquisa, do envolvimento 

dos agentes, da participação e da conexão e distribuição de informações, percebe-se que o 

engajamento entre órgãos governamentais, nacionais e internacionais, iniciativa privada com ou 

                                                             
83 Seminário Internacional “Convivência com o Semiárido: desafios e possibilidades no âmbito das ações 
para o combate à desertificação”.  
84 Comunidade de países de língua Portuguesa 



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

949 

sem fins lucrativos, a sociedade civil, os institutos acadêmicos e pesquisadores, é a base da 

construção do conhecimento técnico para futuras elaborações e implementações de projetos, bem 

como, a manutenção e melhoramento dos já existentes no combate ao fenômeno da desertificação. 

Permite-se aludir que a união de esforços das instituições para o combate à desertificação é uma 

tendência para os próximos tempos, já que a indicação precisa sobre o acontecimento do fenômeno, 

bem como sobre as suas causas não são bem definidas, principalmente, sobre as diferenciações 

existentes sobre a origem de sua ocorrência nos diferentes espaços mundiais.  

Infere-se que, o estudo da desertificação está em construção, e que a mitigação dos seus 

efeitos só poderá ser plenamente compreendida se houver a participação de diversos agentes, cada 

um com sua especialidade, realizando debates e construindo conceitos, aplicando o conhecimento 

adquirido em projetos e melhorando as intervenções já propiciadas. Só com a participação e 

comunhão de interesses gerais pode-se entender o fenômeno, combate-lo e evitar futuras zonas 

propicias a sua ocorrência.   

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE  JR, D. M. A Invenção do Nordeste e outras artes.  São Paulo: Cortez Editora., 

2012. 376 ISBN 9788524914850. 

 

CAETANO, F. A. O.  Desertificação e pobreza rural: Uma análise do município de Irauçuba, 

Ceará. Fortaleza-Ce. 2014. (Monografia de Bacharelado – Departamento de Economia – 

Universidade Federal do Ceará - UFC) 

 

______.  et al. Clima, pobreza e Desertificação: uma análise das vulnerabilidades Município 

de irauçuba - ceará. CEURCA - Colóquio Sociedade, Políticas publicas, Cultura e 

desenvolvimento. Crato/CE: URCA 2015. 

 

CGEE - CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. Desertificação, degradação da 

terra e secas no Brasil. Brasília, DF: 2016. 252p 

 

CARVALHO, Otamar de. A economia política do Nordeste – secas irrigação e desenvolvimento. 

Rio de Janeiro: Editora Campos, 1988. 

 

CAMPELLO, L. G. B. O problema da desertificação. Revista de Direito Ambiental. V 2007. 

 

COSTA, D.C.; BRITO, J. I. B. . Contribuição do DCA/UFCG ao Plano Nacional de Controle da 

Desertificação. In: XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 2004, Fortaleza. Livro 

de Resumos, 2004. Acesso em 26 de agosto de 2016.  

 

DOSSIÊ Perímetros irrigados. Compreendendo os perímetros irrigados enquanto geometria e 

geopolítica de redesenho do semiárido nordestino. Disponível 

em: <https://dossieperimetrosirrigados.net/sobre/>. Acesso em: 13 out. 2016. 

 

 INSA - INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO. (SEMIÁRIDO). DESERTIFICAÇÃO E 

http://lattes.cnpq.br/3542584860606265
http://lattes.cnpq.br/3542584860606265


 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

950 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA REGIÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO. Disponível 

em: <http://www.insa.gov.br/?page_id=63#.V_-i1uArLIV>. Acesso em: 13 out. 2016. 

    

MATALLO Jr, H. Desertificação. 2ª edição. Brasília: UNESCO, 2003. 

 

MATALLO JUNIOR, Heitor. (2009). Glossário de Termos e Conceitos usados no Contexto da 

UNCCD. Brasília: MMA. 

 

Ministério da Integração Nacional. RELATÓRIO FINAL. Grupo de trabalho interministerial para 

redelimitação do semi-árido nordestino e do polígono das secas. Brasília, Janeiro de 2005. 

MELO, M. J. C. O de.Fenômeno El Niño e as secas no Nordeste do Brasil. Raízes,(SI), ano XVIII, 

n. 20, p. 13-42,  1999.    

 

MEIGS, P. World distribution of arid and semi-arid homoclimates. UNESCO. Paris  1952. 

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. BRASIL. PROGRAMA DE PREVENÇÃO À 

DESERTIFICAÇÃO. 1. Disponível 

em:<http://www.mi.gov.br/documents/10157/3675235/PBA24.pdf/7c79728c-4e44-40fc-a6af-

2f99b5c64122>. Acesso em: 13 out. 2016. 

 

NOBRE, P. Mudanças climáticas e desertificação: os desafios para o Estado Brasileiro. 

Desertificação e Mudanças Climáticas no Semiárido Brasileiro, p. 25-35,  2011.    

 

Novaes, W. Mudou o jornalismo, não o Semi-árido. Boletim Ecodebate, 2010. 

 

PAN-BRASIL. Programa de ação nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da 

seca. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos,  2005.  

Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_desertif/_arquivos/pan_brasil_portugues.pdf >.  

 

PEREZ-MARIN, A. M.  et al. Núcleos de desertificação do semiárido brasileiro: ocorrência natural 

ou antrópica? Parcerias Estratégicas, v. 17, n. 34, p. 87-106,  2013. ISSN 2176-9729.   

 

SALAZAR, L. F.; NOBRE, C. A.; OYAMA, M. D. Climate change consequences on the biome 

distribution in tropical South America. Geophysical Research Letters, v. 34, n. 9,  2007. ISSN 

1944-8007. 

 

SAMPAIO, E. V. S. B.; ARAÚJO, M. D. S. B.; SAMPAIO, Y. S. B. IMPACTOS AMBIENTAIS DA 

AGRICULTURA NO PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO NO NORDESTE DO BRASIL. Revista 

de Geografia. Recife. 22: 23 p. 2005. 

SILVA, V. D. P. R.  da. et al. SEMIDESERTIFICAÇÃO NO NORDESTE DO BRASIL. 

 

UFCA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI. (JUAZEIRO DO NORTE/CE). SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL: Convivência com o Semiárido: desafios e possibilidades no âmbito das 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_desertif/_arquivos/pan_brasil_portugues.pdf


 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

951 

ações para o combate à desertificação. 2014. Disponível 

em:<https://ufca.edu.br/portal/documentos-online/eventos/1444--1015/file>. Acesso em: 13 out. 

2016  

 

UNILAB - UNIVERSIDADE DE INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DE LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA. (REDENÇÃO/CE). Comunidade acadêmica participa de roda de conversa com 

representantes de países da CPLP sobre desertificação. 2014. Disponível 

em: <http://www.unilab.edu.br/noticias/2014/11/17/comunidade-academica-participa-de-roda-de-

conversa-com-representantes-de-paises-da-cplp-sobre-desertificacao/>. Acesso em: 13 out. 2016. 

 

  



 E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

 

E-BOOK                   ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

952 

90. CUIDADOS DOMICILIARES COM ÁGUA DE CONSUMO HUMANO: ESTUDO COM 

COMUNIDADE DE PERIFERIA E RIBEIRINHA DE CIDADE DO INTERIOR DO SERTÃO 

POTIGUAR 

            Francisca Cilmara Fernandes Paiva 

Acadêmica do Curso de Enfermagem (CAMEAM/UERN). Aluna-Voluntária do PIBIC/UERN. 
Membro do Grupo de Pesquisa Conhecimento, Enfermagem e Saúde das Populações 

(GRUPESCES).  
E-mail: cilmara_fernandes@hotmail.com  

 
Mara Angélica Dantas 

Acadêmica do Curso de Enfermagem (CAMEAM/UERN). Aluna-Voluntária do PIBIC/UERN. 
Membro do Grupo de Pesquisa Conhecimento, Enfermagem e Saúde das Populações 

(GRUPESCES).  
E-mail: maraangel_dantas@hotmail.com 

 
Janieiry Lima de Araújo 

Mestre em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde (UECE). Doutoranda em Cuidados 
Clinicos em Enfermagem e Saúde (UECE). Docente do Curso de Enfermagem (CAMEAM/UERN). 

Orientadora do PIBIC/UERN. Membro do Grupo de Pesquisa Conhecimento, Enfermagem e 
Saúde das Populações (GRUPESCES).  

E-mail: janieiry@hotmail.com 
 

 Graça Rocha Pessoa 

Mestre. Docente do Curso de Enfermagem (CAMEAM/UERN). Colaboradora do PIBIC/UERN. 
Membro do Grupo de Pesquisa Conhecimento, Enfermagem e Saúde das Populações 

(GRUPESCES).  
E-mail: gracarocha_uzl@hotmail.com 

 
Resumo: Refere-se a uma pesquisa descritivo-exploratória, abordagem quantitativa. Têm como principal 
objetivo identificar os cuidados domiciliares com a água destinada ao consumo humano pelos moradores do 
Conjunto Manoel Deodato e o Bairro Beira Rio, localizado na periferia da cidade de Pau dos Ferros, Rio 
Grande do Norte. Nos últimos anos, essa região vive a pior seca dos últimos 100 anos. O reservatório que 
abastecia da cidade encontra-se seco. Situação que determinou mudanças na gestão do abastecimento 
público de águas pelos órgãos competentes, diante do quadro justifica-se a necessidade emergente de 
trabalhar essa temática. Por ocasião da coleta foram aplicados questionários em 267 domicílios, respondidos 
pelos chefes das famílias que residiam nos referidos bairros no mínimo 3 anos. A análise iniciou-se pela 
organização das tabelas temáticas, sendo estes interpretados por meio de estatística, em termos percentuais. 
Devido à estiagem prolongada, e os problemas de abastecimento público da comunidade, é grande a 
necessidade de armazenamento de água pelos moradores, no Manoel Deodato, 28,67% afirmam terem 
recebido informação com relação aos cuidados com a água de consumo humano, entretanto, 71,32% afirmam 
nunca terem recebido nenhum tipo de informação sobre os cuidados domiciliares com água para o consumo 
humano. No bairro Beira Rio água situação se assemelha 22,13% afirmaram que receber informações e 
77,86% não recebem nenhum tipo de orientação. Os dados da pesquisa mostram que os indivíduos têm a 
necessidade de armazenar água para consumo, e diante disso encontram dificuldades para cuidar e tratar 
dessa água. 
Palavras-chave: Consumo Doméstico de Água; Consumo de Água; Abastecimento de Água; 
Armazenamento da Água; Cuidados Domiciliares com a Água 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A água tem fundamental importância para a manutenção da vida no planeta, e, portanto, 

falar da relevância dos conhecimentos sobre a água, em suas diversas dimensões, é falar da 
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sobrevivência da espécie humana, da conservação e do equilíbrio da biodiversidade e das relações 

de dependência entre seres vivos e ambientes naturais (BACCI e PATACA, 2008). Não há como 

negar que a água é um dos bens mais importantes que a natureza oferece a humanidade, pois 

somos dependentes dela para a maioria das atividades diárias, e principalmente, para a nossa 

sobrevivência. Isso se deve ao fato de que nas pessoas a água representa 60% no seu peso total, 

no entanto, para o ser humano, ela é especialmente importante, já que ela não nos serve apenas 

para beber, a água é usada pelas pessoas para vários fins, inclusive, os econômicos. 

 No entanto, para que a água seja considerada de qualidade é de suma importância que 

atenda aos padrões de potabilidade e segurança para que não ocorram patologias devido à sua 

contaminação (AMARAL et al, 2003). A garantia de consumo humano de água segundo padrões de 

potabilidade adequados é questão relevante para a saúde pública. No Brasil, a norma de Qualidade 

de água para Consumo Humano, segundo a portaria 518/GM/2004 do Ministério da Saúde, define 

os valores máximos permissíveis para as características bacteriológicas, organolépticas, física e 

química da água potável (BRASIL, 2004). 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (2001), as populações têm o 

direito ao acesso a um suprimento adequado e seguro de água potável. A oferta não deve 

representar risco significativo à saúde do indivíduo e da comunidade. Devendo está disponível 

continuamente, em quantidade suficiente, a um custo acessível, para atender as necessidades 

domésticas. Assim, qualidade, quantidade, continuidade, cobertura e custo são conceitos 

fundamentais para se definir o abastecimento de água para o consumo humano. 

O consumo de água inadequada pode causar a exposição humana a agentes microbianos 

ou outros contaminantes que causam doenças, como bactérias, vírus, parasitas, toxinas naturais, 

produtos químicos e metais pesados. A contaminação por microrganismos causadores de doenças 

está relacionada à falta de água tratada e de rede de esgoto, que facilitam a ocorrência de diarreia, 

febre tifoide, cólera, hepatite A e outras enfermidades. Há também o risco dos chamados 

contaminantes “insurgentes”, como resíduos de fármacos, agrotóxicos e outros produtos químicos, 

atingem de forma cada vez mais intensa os mananciais (STEVANIM,2016). 

Assim, é direito do cidadão receber as informações necessárias sobre a qualidade da água 

que consome, além de informações sobre os cuidados domiciliares. Este direito é estabelecido pelo 

Decreto nº. 5.440 de 04 de maio de 2005, que define como devem ser os procedimentos sobre o 

controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos 

para a divulgação de informação à população sobre a qualidade de água para consumo humano 

(BRASIL, 2005). 

A garantia da qualidade da água para consumo humano no Brasil está estabelecida pela 

Portaria n. 518 (BRASIL, 2004). Essa Portaria ressalta as responsabilidades, por parte de quem 

produz a água, a quem cabe o exercício de controle de qualidade da água, das autoridades 

sanitárias, a quem cabe à missão de vigilância da qualidade da água, como também dos órgãos de 

controle ambiental, no que se refere ao monitoramento e ao controle das águas dos mananciais de 

acordo com seu uso como fonte de abastecimento destinada ao consumo humano. A ampla difusão 

e a implementação dessa Portaria no País constituem importante instrumento para o efetivo 

exercício da vigilância e do controle da qualidade da água para consumo humano, com vistas a 

garantir a prevenção de doenças e a promoção da saúde da população (SILVA et al, 2009). 

Assim, é direito do cidadão receber as informações necessárias sobre a qualidade da água 

que consome, além de informações sobre os cuidados domiciliares. Este direito é estabelecido pelo 
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Decreto nº. 5.440 de 04 de maio de 2005, que define como devem ser os procedimentos sobre o 

controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos 

para a divulgação de informação à população sobre a qualidade de água para consumo humano 

(BRASIL, 2005). 

De acordo com Silva et al (2009), em associação às diversas situações em que o usuário 

pode estar sujeito à água com qualidade imprópria, como anomalias nas estações de tratamento, 

contaminação da água tratada em reservatórios e rede de distribuição, ou até catástrofes, há de se 

ressaltar a cultura de não-confiança da população na água do sistema público de abastecimento de 

água, o que tem levado à utilização de filtros domésticos para tratamento da água, fontes 

alternativas de captação ou consumo de água envasada. 

Em regiões carentes e excluídas da rede básica de serviços públicos, a falta de acesso a 

fontes seguras água é fator agravante das condições precárias de vida. A busca por fontes 

alternativas pode levar ao de água com qualidade sanitária duvidosa e em volume insuficiente e 

irregular para o atendimento das necessidades básicas diárias. O não acesso à água potável e 

segura ou o acesso de forma intermitente compromete os usos menos imediatos e as condições de 

higiene. Essas situações induzem à busca de água em fontes alternativas, de qualidade sanitária 

duvidosa, ao uso de vasilhames não apropriados para seu acondicionamento e a condições 

inadequadas de transporte e armazenamento da água (RAZZOLINI et al, 2008). 

O problema da falta de água potável é mais comum em locais com saneamento básico 

deficiente, geralmente em áreas mais pobres e afastadas. A contaminação por microrganismos 

causadores de doenças está relacionada à falta de água tratada e de rede de esgoto, que facilitam 

a ocorrência de diarreia, febre tifoide, cólera, hepatite A e outras enfermidades. Como a água está 

relacionada a hábitos essenciais do cotidiano, a sua falta em condições de qualidade pode também 

provocar problemas de saúde relacionados à higiene. “A falta d’água expõe as famílias a problemas 

relacionados à falta de higiene, como micoses e doenças de pele, ou à qualidade da água, como o 

aparecimento de cálculo renal, em função da salinização da água que é consumida (STEVANIM, 

2016). 

 Esse comportamento tem se intensificado à medida que avança o período de estiagem no 

Nordeste do Brasil, de modo que, cabe a cada indivíduo cuidar do que irá consumir. Um ponto que 

dificulta a aquisição dos cuidados adequados com a água para consumo humano é a ausência e a 

pouca variedade de informação, por parte da população, de que cuidado está se falando, muitas 

vezes, a população não tem apoio de nenhuma entidade ou órgão para lidar com essa situação de 

estiagem, falta de água, cuidados com a água, ficando sujeita a todo tipo de contaminação. 

Diante disso, o objetivo da pesquisa foi o de identificar os cuidados domiciliares com a água 

destinada ao consumo humano. Para o seu alcance, buscou-se: identificar as fontes de 

abastecimento de água e as formas de aquisição pela população; identificar os tipos de tratamento 

e manejo feito com a água de consumo humano no domicílio e conhecer a percepção da população 

sobre a qualidade da água do abastecimento público. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem quantitativa. O cenário 

do estudo foi à cidade de Pau dos Ferros/RN que fica distante cerca de 410 km de Natal. 

Precisamente, a pesquisa foi realizada em uma comunidade da periferia: o Conjunto Manoel 
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Deodato e o Bairro Beira Rio, este ficando as margens do Rio Apodi, ambos apresentam uma 

morfologia urbana de periferia e ribeirinha. Os participantes da pesquisa foram “chefes de família” 

das referidas comunidades, que totalizaram um número de 267 famílias. Para fins de seleção os 

participantes foram escolhidos mediante critérios de inclusão: a) residentes fixos nos respectivos 

bairros há pelo menos três anos; b) residentes com idade superior a 18 anos de idade; c) residentes 

que se auto definam “chefes da família”.  E critérios de exclusão: a) Pessoas incapazes, por 

questões físicas, mentais ou cognitivas de responder ao instrumento de coleta dados; b) moradores 

que se encontrem fora de casa nos dias da coleta. 

A coleta de dados foi realizada mediante instrumento do tipo “questionário” que foi aplicado 

pelo pesquisador. No instrumento constaram perguntas no sentido de conhecer aspectos sociais, 

econômicos e, também, as variáveis voltadas para identificar os cuidados domiciliares destinados 

à água de consumo humano nesta realidade. 

O local da coleta de dados foi à residência do participante, um local seguro e habitual. E 

seguiu as seguintes etapas:1ª Fase: Visita ao domicílio;2ª Fase: Explicação ao participante a 

respeito dos objetivos, metodologia, riscos e benefícios da pesquisa (Leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE); 3ª Fase: Assinatura do TCLE pelo participante; 4ª Fase: 

Aplicação do Questionário; 5ª Fase: Organização dos dados e arquivamento das informações.  

Os dados quantitativos foram organizados em tabelas temáticas, seguido da análise por 

meio da descrição dos dados e das generalizações obtidas. A análise se deu por estatística simples 

em termos percentuais, não sendo atribuído julgamento de valor. 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em 04 de junho de 2014, sob a CAAE n. 

30964214.4.0000.5294. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Participaram da pesquisa, através da aplicação do questionário, 267chefes de família 

incluindo 136 homens e mulheres residentes no Conjunto Manoel Deodato, onde19,85% são do 

sexo masculino (n= 27) e 80,14 % são do sexo feminino (n=109); e do Bairro Beira Rio (131), sendo 

19,08% composto por homens (n=25) e 80,91% por mulheres (n=106), fato que nos mostra, que a 

maioria dos “chefes de família” é mulheres. 
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Tabela 01: Caracterização dos participantes segundo faixa etária. 

 
 

Fonte: Pau dos Ferros/RN (2015). 

 

No que diz respeito à situação laboral dos participantes do Conjunto Manoel Deodato 

43,38% tem uma ocupação, em contrapartida, 56,61% não tem nenhuma ocupação. Dentre as 

principais ocupações as que mais se destacaram foi: dona de casa, agricultor, doméstica, 

aposentados, e em um menor número encontram-se professores e profissionais autônomos. Quanto 

aos participantes do Bairro Beira Rio, observou-se que 38,16% trabalham e 61,83% não trabalham. 

Dentre as principais ocupações se sobressaíram: dona de casa, empregada doméstica, agricultor 

e aposentados, e em um menor número verifica-se a existência de comerciantes e pedreiros. 

No tocante a renda dos participantes a Tabela 02 apresenta essa descrição, sendo que a 

maioria destes apresenta renda familiar um a dois salários mínimos.  

 

Tabela 02: Caracterização dos participantes segundo a renda mensal. Pau dos Ferros/RN 

 

Fonte: Pau dos Ferros/RN (2015) 

 

Quanto ao grau de escolaridade do Conjunto Manoel Deodato, 8,82% dos participantes 

nunca frequentaram a escola; 0,73% não sabiam ler ou escrever; 62,5% tinham o ensino 

fundamental incompleto; 5,14% estavam com o ensino fundamental completo; 8,08% apresentaram 

ensino médio incompleto; 13,23% tinham ensino médio completo; 1,47% estavam com o ensino 

superior completo. 
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No Bairro Beira Rio observa-se que a maioria tem o ensino fundamental incompleto, como 

mostra os dados, 12,97% nunca frequentou a escola, 61,06% tem ensino fundamental incompleto, 

4,58% tem ensino fundamental completo, 9,16% ensino médio incompleto, 11,45% ensino médio 

completo, 0,76% não sabe ler nem escrever. 

Em relação aos dados do domicilio, em média, os participantes moram no Conjunto Manoel 

Deodato há cerca de 10,41 anos, sendo que o menor tempo de habitação encontrado foi 3 anos e 

o maior tempo 30 anos. Os participantes do Beira Rio têm tempo de residência no bairro Beira Rio, 

em média de 10 anos, sendo que o menor tem 3 anos de residência e o maior tem 40 anos que 

reside no bairro. 

No que diz respeito ao número de pessoas por domicilio, em média, cada casa comporta de 

5 a 6 habitantes, sendo que o menor número de pessoas por casa foi de 1 pessoa e o maior número 

13 pessoas. No tocante a quantidade de cômodos em média as casas têm de 4 a 5 cômodos, sendo 

que a menor casa tinha 1 cômodo e a maior tinha 8. Quanto ao tipo de domicilio se é alugado, 

próprio ou cedido a Tabela 03 traz essa descrição. 

 

Tabela 03: Caracterização dos tipos de domicilio segundo sua forma de aquisição. Pau 

dos Ferros/RN 

 
Fonte: Pau dos Ferros/RN (2015) 

 

O conjunto Manoel Deodato apresenta pavimentação em apenas na rua principal o restante 

das ruas não apresenta pavimentação, de modo que 27,20% das casas estão localizadas em ruas 

com calçamento, e 72,79% em ruas sem pavimentação. No tocante ao saneamento básico quase 

todas as casas são contempladas com o sistema de saneamento, de modo que os esgotos da pia 

e do banheiro vão diretamente para a rede coletora de esgotos, salvo as casas mais novas do 

conjunto, que ainda tem seus esgotos direcionados para fossa séptica.  

Vale ressaltar que o Conjunto Manoel Deodato foi um projeto habitacional para famílias 

carentes, sendo suas moradias cedidas pelo governo municipal. Durante seu processo de 

crescimento, outras casas desta natureza foram doadas a novas famílias, e outras construções 

particulares foram surgindo, sendo que não foram incorporadas ao projeto de saneamento básico 

existente. Em relação ao abastecimento de água, todas as casas eram abastecidas pela Companhia 

de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN). A Tabela 04 apresenta os principais problemas 

identificados pelos participantes com relação ao abastecimento e a qualidade da água.  
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As casas da comunidade Beira rio em sua maioria não apresentam pavimentação urbana, 

apenas a rua principal é pavimentada. Das 131 casas visitadas, apenas 15,26% estão localizadas 

em ruas pavimentadas e 84,73% em ruas não pavimentadas. É importante ressaltar que o bairro 

não tem saneamento básico, sendo assim os esgotos da das casas vão para a rua e/ou fossas 

sépticas. Esta comunidade, como o próprio nome sugere, localiza-se as margens do Rio Apodi, que 

corta a cidade de Pau dos Ferros/RN. No que diz respeito ao abastecimento de água desta 

comunidade, todas as residências são abastecidas pela Companhia de Água e Esgoto do Rio 

Grande do Norte (CAERN), a maioria dos participantes afirmaram haver algum tipo de problema 

com o abastecimento como mostra a Tabela 04. 

 

Tabela 04: Caracterização dos problemas identificados pelos participantes em relação ao 

abastecimento público e qualidade da água. Pau dos Ferros/RN (2015). 

 
Fonte: Pau dos Ferros/RN (2015) 

 

Quanto ao armazenamento e os cuidados com a água de consumo, 69,11% possuem caixa 

de água em casa; 30,88% não possuem caixa de água, e no quesito qualidade da água da caixa, 

os participantes classificaram a mesma como “ruim” ou “muito ruim”. Sendo que a maioria não havia 

lavado a caixa recentemente nos últimos 6 meses. 

Em se tratando da água de consumo humano 69,11% fazem uso de filtro doméstico, e 

74,26% não fazem uso do mesmo. Os participantes, em sua maioria, compram água para beber e 

cozinhar: 61,02% compram água de poço; 37,5% compram água engarrafada; 0,73% não 

responderam ao questionamento e 0,73 utilizam outras formas de adquirir água para consumo 

humano. 

Quanto ao armazenamento e os cuidados com a água de consumo humano No Beira Rio, 

76,33% tem caixa de água em casa e 23,63% não tem caixa de água. Quando questionados sobre 

a qualidade da água fornecida pela CAERN, os participantes também a classificaram em sua 

maioria como “ruim” ou “muito ruim” e relataram não terem lavado a caixa frequentemente. No 

tocante a água de consumo (beber e cozinhar) eles relataram fazer uso de água de poço 76,33%   

água engarrafada/ mineral 22,90% e outros 0,76%, já em relação ao uso de filtro doméstico 35,11% 

afirmaram que faziam uso e 64,88% afirmaram que não usam filtros domésticos. Os principais 

reservatórios, que os participantes utilizam para armazenar água, estão descritos na Tabela 05.   
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Tabela 05: Caracterização das formas dos principais reservatórios para armazenar água segundo 

os participantes. Pau dos Ferros/RN (2015). 

 
Fonte: Pau dos Ferros/RN (2015) 

 

No que diz respeito ao valor médio da conta mensal de água, o menor valor obtido foi 7 reais, 

o maior valor foi 260 reais, em média os participantes pagam um valor de 40 reais/mensal, isso em 

relação ao abastecimento feito pela CAERN. Os gastos com água para beber tiveram como valor 

mínimo 6 reais, valor máximo 250 reais, em média gastam 50 reais por mês com água para beber 

e cozinhar.  No Beira Rio No tocante ao valor médio da conta mensal de água da CAERN, em média 

os moradores pagam 30 reais, sendo 3 reais o menor valor e 178 reais o maior valor encontrado. E 

com o valor gasto com a compra de água de outras fontes, a média de gasto é de 50 reais, sendo 

8 reais o menor valor e 180 reais o maior valor. 

Quantos aos principais cuidados com a água descritos pelos moradores, estes estão 

dispostos na Tabela 06, ao serem questionados a respeito dos cuidados com a água que vem da 

rede pública nenhum dos participantes referiu formas de cuidado. 
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Tabela 06: Descrição dos principais cuidados com a água de consumo que não fornecida pela 

CAERN.  

 

 

Fonte: Pau dos Ferros/RN (2015). 

 

No quesito, se os participantes recebem informações sobre o cuidado que se deve ter com 

água; 25, 46% já receberam algum tipo de informação e, geralmente estas vêm por meio do agente 

comunitário de saúde e/ou do agente de endemias; outros 74,53% não receberam nenhuma 

informação desta natureza. Dentre os moradores 61,04 % consideram que a água utilizada pode 

sim trazer problemas para a saúde, em suas palavras se sobressaíram problemas como diarréia, 

problemas de pele, como coceiras, e outros. Para 38,95% dos participantes a água utilizada não 

pode trazer nenhum dano à saúde. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante da realidade encontrada, de falta de água e uma estiagem prolongada, os dados da 

pesquisa demostram que os moradores desta comunidade têm a necessidade de armazenar água 

para consumo, utilizando-se de outras fontes, que não o abastecimento público. As famílias 

encontram dificuldades para cuidar e tratar da água destinada ao consumo humano, visto que as 

informações prestadas sobre cuidados com a água são escassas e limitadas. 

 Os dados apresentados são importantes frente à problemática da água para esta cidade, 

pois serviram para conhecer as características dos bairros pesquisados, e o comportamento dos 

participantes frente aos cuidados domiciliares, o abastecimento e aquisição de água. 

Isto posto, a discussão sobre a seca e a falta de água para consumo humano precisa ser 

mais aprofundada na realidade em estudo, é necessário que se busque novas intervenções inter 

setoriais para resolução do problema. Objetivando, assim, impactar positivamente na vida e saúde 

destas pessoas, além de promover uma reflexão sobre seu comportamento frente aos cuidados 

com água, mediante ações educativas. 
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Resumo: As salinas são utilizadas há milênios, seus primeiros registros datam a atividade a cerca de 2.500 

a.C. O armazenamento da água era feito a partir de diques de argila e a espera pela precipitação acontecia 

gradativamente a partir da intensidade da luz solar (BAAS-BACKING, 1931). Especificamente no Rio Grande 

do Norte, os primeiros registros de exportação de sal das salinas são citadas por Cascudo (1995) e Santos 

(2010). Então, esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a dinâmica de funcionamento em ambiente interno 

e externo das salinas solares artesanais, avaliando os eixos socioambientais, culturais e sociais Os 

procedimentos metodológicos foram realizados nas seguintes etapas: 1) levantamento bibliográfico e 

cartográfico da área; 2) Visitas a polo salineiro artesanal e levantamento de dados a partir de conversa com 

salineiros locais; 3) Uso da MATRIZ SWOT na análise integrada das salinas. Esta pesquisa realizou-se nas 

salinas artesanais do município de Grossos-RN. O uso da matriz SWOT foi primordial na análise integrada 

dos perfis de sustentabilidade da atividade, de forma a entender que a mesma é importante para a existência 

do sistema flúvio marinho e a permanência e recuperação da vegetação de mangue disposta na extensão do 

canal de maré que abastece as salinas. 

Palavras-chave: salinas artesanais; matriz SWOT; sustentabilidade 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A utilização das salinas pelo homem é uma atividade que já existe a milênios, onde os 

primeiros registros sobre a extração do sal a partir da água do mar vieram da China, cerca   de 

2.500 a.C. Os procedimentos usados para tal prática era o de armazenar a água do mar em diques 

de argila e esperar a precipitação do sal, tendo a predominância de NaCl e alta quantidade de sais 

de magnésio e cálcio. (BAAS- BACKING, 1931). 

No que se refere à produção de sal no Brasil, em um contexto histórico, os primeiros 

colonizadores não tinham conhecimento da produção do mineral na colônia, então, para uso 

próprio e atividades como salga da carne, peixe e curtimento do couro, os portugueses instalaram 

pequenas salinas em foz de rios que desembocavam no Atlântico, tornando mais conhecidas as 

de Cunhaú no Rio Grande do Norte, Itamaracá no Pernambuco e Serigi em Sergipe (ANDRADE, 

1995). 

Os primeiros registros de exportação de sal das salinas do Rio Grande do Norte, são citadas por 

Cascudo (1995, p. 57) e Santos (2010, p. 295. Estes autores comentam que, no ano de 1607, 

havia exportação de sal produzido no estado para o Sul do país. 

mailto:diogenesgeo@gmail.com
mailto:larissa0185@gmail.com
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Todo esse processo histórico impulsionou a atividade salineira no litoral norte do Rio 

Grande do Norte, através dessa prática desenvolveram-se outros serviços ligados a produção de 

sal. Com o crescimento da atividade, o processo de modernização do parque salineiro do estado 

foi se desenvolvendo. Começaram a formar-se grandes unidades produtoras que acabaram por 

abandonar e paralisar as pequenas e médias salinas, acarretando vários problemas sociais como o 

desemprego (SANTOS, 2010). 

Os primeiros anos da década 1970 foram marcados pela construção de grandes unidades 

produtoras de sal, com a modernização do parque salineiro as pequenas e médias salinas foram 

sendo paralisadas e abandonadas, acarretando em graves consequências sociais (FERNANDES, 

1995; SANTOS, 2010). 

De acordo com Santos (2010), um dos primeiros problemas que se evidenciou foi o 

desemprego, com o abandono e fechamento das salinas artesanais, famílias que tiravam da 

atividade o seu sustento acabaram ficando sem alternativas e com o passar do tempo usaram as 

salinas para a criação de camarão, um exemplo do que se fazia em países como o Japão. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a dinâmica de funcionamento em 

ambiente interno e externo das salinas solares artesanais, avaliando os eixos socioambientais, 

culturais e sociais. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos foram realizados nas seguintes etapas: 1) levantamento 

bibliográfico e cartográfico da área; 2) Visitas a polo salineiro artesanal e levantamento de dados 

a partir de conversa com salineiros locais; 3) Uso da MATRIZ SWOT na análise integrada das 

salinas. 

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de pesquisas, em artigos científicos, trabalhos 

acadêmicos e livros que fundamentaram a pesquisa sobre a temática abordada. Para a produção 

do material cartográfico foram coletadas imagens do satélite Resousat 2, sensor LIS de 

07/05/2015 disponibilizada gratuitamente no site do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais). Por último utilizou-se a matriz SWOT, termo criado por dois professores da Harvard 

Business School, Kenneth Andrews e Roland Cristensen, na perspectiva de trabalhar e analisar 

quatro fatores importantes no ambiente de salinas, representando pelas seguintes variáveis: 

Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) 

(RODRIGUES et al., 2005). 

 

3 SALINAS SOLARES ARTESANAIS E MATRIZ SWOT: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E ÁREA 

DE ESTUDO 

 

Seguindo a análise SWOT é possível elencar as principais forças e fraquezas de um 

determinada empresa/empreendimento, e no meio externo, analisa-se as oportunidades e 

ameaças. Quando há o alinhamento dos pontos fortes de uma organização com os fatores críticos 

suscetíveis ao êxito em oportunidades para o mercado, provavelmente a tendência é existir 

competitividade a longo prazo nessa empresa/empreendimento (CHIAVENATO e SAPIRO, 2003). 

Nessa perspectiva, e através de estudos direcionados, sentiu-se a necessidade de aplicar esse 

método de análise ao sistema de salinas solares artesanais, alinhando-as como empresa na 
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perspectiva que estas sustentam diretamente famílias da região e necessitam de planejamento 

estratégico para continuarem subsistindo. 

As salinas que operam de forma tradicional, são, segundo Nixon (1970) “versões 

domésticas” de lagoas hipersalinas onde se desenvolvem organismos que assumem o papel de 

controlar os estágios de salinidade e seus subsistemas. Nos dias atuais as salinas são vistas como 

ecossistemas artificiais, sofrendo a exploração de sal marinho e que prestam inúmeros serviços 

ambientais (COSTA, 2013). 

Segundo Oren (2009) o sistema salineiro possui comunidades ricas e variadas de 

microrganismos foto tróficos de acordo com o gradiente de salinidade do ambiente, e que a 

produção primária fotossintética feita por esses organismos implica na quantidade das 

propriedades das salinas. 

A exploração de sal artesanal é feita de forma manual e considerada pequena, a área é de 2-50 

ha, que se dividem entre 10 e 20 tanques que tem a função de evaporar a água cristalizando o sal, 

produzindo uma média de 200 a 20.000 toneladas do mineral ao ano (DE MEDEIROS ROCHA; 

CAMARA, 1992; COSTA, 2013). 

Segundo os quatro fatores variáveis que compõem a matriz SWOT, é possível  elencar  as 

principais forças e fraquezas de um determinado ambiente, e no meio externo, analisa-se as 

oportunidades e ameaças. Quando há o alinhamento dos pontos fortes de uma organização com os 

fatores críticos suscetíveis ao êxito em oportunidades para o mercado, provavelmente a tendência 

é existir competitividade a longo prazo nessa empresa/empreendimento (RODRIGUES et al., 2005). 

De acordo com Chiavenato; Sapiro (2003), o objetivo da SWOT é analisar e relacionar as 

oportunidades e ameaças externas da empresa/organização e comparar com as forças e 

fraquezas identificadas no ambiente interno da mesma. É uma das estratégias de planejamento e 

gestão mais usadas para planos de gestão que visa a organização prévia ou controle do 

empreendimento, a análise é feita das formas qualitativa e competitiva, usando sempre os quatro 

fatores que indicam a situação atual do ambiente (figura 1). 

 

Figura 01 – Diagrama SWOT 

 

 
Fonte: SILVA et al., 2011. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida nas salinas artesanais localizadas (em destaque no mapa) no litoral 

setentrional do Rio Grande do Norte, mais precisamente no município de Grossos na porção oeste 

do litoral, onde encontra-se o estuário do rio Apodi-Mossoró, sendo de suma importância para a 

produção de sal de forma artesanal da região (ARAÚJO, 2013). É predominante o clima tropical 

quente e seco (Semiárido), a vegetação encontrada no local é a savana estépica (Caatinga), com 

porte herbáceo/arbustivo. A geomorfologia local é  composta por planícies e tabuleiros costeiros 

(NIMER, 1989) (figura 02). 

 
Figura 02 – Localização da área de estudo, município de Grossos-RN. 

Fonte: RUTE DA SILVA, A; SILVA, D.E.M (2015). 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diante as características e definições levantadas a respeito das salinas solares artesanais 

e levando em consideração as etapas de produção tradicional do sal, percebe-se a necessidade 

de analisar esses sistemas através de seus principais pontos, e nessa perspectiva, tentar entender 

porque a atividade que remete a práticas realizadas pelos primórdios da produção, subsiste e 

emprega muitas famílias, além de ocupar uma área ainda significativa no município de Grossos 

apesar das grandes industrias salineiras instaladas no litoral setentrional potiguar. Buscou-se 

mostrar estratégias de planejamento ordenado e estratégico para melhoramento dessas salinas 

através do método de análise da matriz SWOT (figura 03).
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Figura 03 – Matriz SWOT das salinas solares artesanais. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A MATRIZ SWOT das salinas artesanais determina que as principais forças da atividade 

se deram com os levantamentos realizados in loco diagnosticando que as salinas artesanais são 

patrimônio hereditário da maioria de seus proprietários, os donos desses sistemas de produção de 

sal, herdaram os hectares de seus pais, que ganharam de seus avós e assim consecutivamente. 

Segundo os próprios salineiros isto torna o serviço nas salinas mais prazeroso, de tal forma que 

eles mesmos se prontificam a realizar o trabalho de manutenção dos tanques, além de estarem 

sempre presente nas salinas. 

Em conversa com proprietários salineiros de hectares do polo do Córrego, percebeu-se que 

diariamente estes acompanham o trabalho assiduamente cada etapa do circuito produtivo, 

chegando as quatro horas da manhã. Inicialmente é ligado motor de captação da água estuarina e 

realiza trabalhos como liberar as comportas para que água passe entre os tanques, além de 

acompanhar a evaporação gradativa da água até os cristais de sal precipitarem e os cristalizadores 

ficarem no ponto de colheita do mineral. Nessa fase, são contratados trabalhadores temporários 

para fazer a colheita e limpeza dos tanques. 

Outra força referente as salinas artesanais estão relacionadas ao quesito sustentabilidade. 

Na salina um dos principais agentes que auxiliam nas etapas de produção do mineral são as 

energias renováveis: água do mar como matéria prima, energias solar e eólica, sendo elementos 

principais no processo de evaporação da água e consequentemente na concentração da salmoura. 

Nessa perspectiva, Costa (2013) afirma que pelo fato das salinas se localizarem ao longo dos 

estuários dos principais rios no litoral setentrional do estado, há um conjunto de condicionantes 

como o clima semiárido, caracterizado por altas temperaturas (>28°C), baixo índice pluviométrico, 

(<800 mm/ano), com isso as taxas de evaporação crescem. 

Os ambientes salinos são compostos por rochas evaporíticas, comuns onde a evaporação 
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ultrapassa a razão de precipitação ou de outra entrada de água. Quando isto ocorre, trata-se de 

uma planície salina, propicia a produção de sal (SILVA; SCHREIBER; SANTOS, 2000). Todos esses 

fatores em conjunto, tornam esses ambientes propícios para se formarem evaporadores naturais 

de água, beneficiando as próprias salinas que já recebem a água com teor de sais elevado. 

As forças mais relevantes do sistema produtor de sal artesanal analisados a partir da SWOT, são 

os aspectos culturais se destacando no tocante a subsistência das salinas até os dias de hoje. 

Interrogado sobre o fechamento de sua salina no polo do Córrego, o salineiro foi bastante 

pragmático quanto a sua afirmação: 

 
“Não desaparece nunca, em salina pequena acontece o seguinte, a maioria delas, 

cem salinas ou mais, produzem de trezentas a quatrocentas toneladas e o próprio 

salineiro vai trabalhar pra outra pessoa ou em outro canto, deixa o cata-vento 

ligado e não tem custo com nada, se ele tirar o sal e vender a quinze “contos” pra 

ele está bom(...)” (Salineiro, salinas no polo do Córrego).” 

 

Os polos salineiros familiares têm um crescimento acentuado, a exemplo disso, alguns 

proprietários estudam a possibilidade de estender o negócio, construindo seus próprios armazéns 

para beneficiamento, sendo fator relevante para a continuação da atividade. Além da 

hereditariedade, as salinas ainda atenuam a economia no mercado salineiro do estado, em campo, 

evidenciou-se o caso isolado de alguns feitores, que ainda fazem sua renda mensal 

exclusivamente trabalhando em salinas artesanais. 

As salinas apresentam pontos fracos que comprometem a existência das mesmas. A princípio, as 

ferramentas rústicas características das salinas, não permitem uma produção mais expressiva e 

os utensílios utilizados em alguns processos limitam algumas etapas do trabalho, impedindo a 

expansão na quantidade de sal produzido por hectares. 

Outra percepção no tocante aos pontos fracos, está relacionada a estrutura dos parques 

salineiros, alguns polos ainda mostram-se bastante simples e frágeis. No polo do boi morto, a 

estrutura dos tanques mostrou-se comprometida e algumas em estágio de abandono, isto mostra 

que em vezes o descaso parte dos proprietários (figura 04).
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Figura 03 – Polo de salinas artesanais do Boi Morto 

 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

 

No local, não foi encontrada nenhuma salina em estágio de produção, apenas algumas 

pequenas pilhas de sal armazenadas nos pátios de estocagem que não aparentavam terem sido 

colhidos recentemente. Apenas algumas salinas estão funcionando, segundo informações 

conseguidas no local, muitos salineiros que possuem hectares nesse polo estão vendendo seus 

terrenos para uma indústria salineira que margeia os hectares. 

Outra característica que fragiliza a atividade artesanal é a falta de empreendedorismo por 

parte dos proprietários. A ausência de armazéns para beneficiamento do mineral nos próprios 

polos, de certa forma paralisa o crescimento da atividade, a maioria dos salineiros vendem o sal in 

natura para as refinarias das grandes salinas, e a lavagem do sal depende apenas da água da 

chuva, a construção de armazéns de beneficiamento nos próprios polos impulsionaria e 

consequentemente dinamizaria a produção, qualidade e venda do mineral. 

Uma das maiores oportunidades que esse serviço oferece é a produção de sal com baixo 

custo. Este benefício permite aos salineiros produzirem o mineral com pouquíssimas ferramentas, 

usando de criatividade na manutenção de seus tanques e conseguindo colher em média 300 a 400 

toneladas no intervalo de três meses aproximadamente. Devido a hereditariedade dos donos, as 

salinas artesanais se perpetuam e se fixam de geração em geração nas famílias sendo 

reconhecidas como patrimônio histórico cultural, garantindo a perpetuação e expansão das salinas 

artesanais. 

No tocante a vegetação típica de ambientes costeiros, como proposto por Santos (2005) 

áreas hipersalinas (apicuns, salinas, lagos, lagoas, lagunas) em estados característicos de clima 

seco como Rio grande do Norte e Ceará ocupam entre 15% e 25% das áreas de manguezais. A 

resolução do CONAMA de n° 445 da Constituição Federal, afirma que tais ambientes são 

patrimônio nacional e a utilização deve se dar de forma sustentável sendo consonante com a Lei 

federal de nº 7.661, de 16 de maio de 1988: 
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Art. 2º. Subordinando-se aos princípios e tendo em vista os objetivos genéricos da 

PNMA, fixados respectivamente nos arts. 2º e 4º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, o PNGC visará especificamente a orientar a utilização nacional dos recursos na 

Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, 

e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural (BRASIL,2002). 

 

Nisto, é importante que haja a estabilidade do ecossistema desde seu canal de 

abastecimento, garantindo a sustentabilidade ambiental e serviços ecossistêmicos prestados e 

recebidos pelas salinas. No caso do polo Córrego, através dos levantamentos realizados in loco, foi 

possível perceber que o único canal de maré que abastece a salina passa por um momento de 

perda quanto a vegetação de mangue localizada nas adjacências do estuário (figura 05). 

 
 

Figura 05 – Canal de maré das salinas Córrego 

Fonte: RUTE DA SILVA, A; SILVA, D.E.M (2015). 

 

 

É possível observar a Oeste do canal, conforme a aproximação com o estuário, o 

manguezal encontra-se preservado. Porém, conforme adentra o continente em direção a levada 

das salinas artesanais, as adjacências do canal estão desmatadas, alterando a transição dos 

ecossistemas, no sentido a perda de espécies típicas da vegetação de mangue e alterando o 

equilíbrio das salinas artesanais, levando em consideração que este é o único canal de maré que 

abastece o polo. 
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A planície flúvio marinha, sofre impactos diretos ocasionados pelas atividades 

desenvolvidas no seu entorno. A carcinicultura, construção de grandes salinas e outras atividades 

antrópicas geram o desmatamento em massa e consequentemente alteram a hidrodinâmica do 

ecossistema, alterando a biodiversidade e potencial biológico dessas áreas. O equilíbrio ambiental 

pode ser restaurado se proposta uma política de recuperação das áreas degradas por parte dos 

salineiros do Córrego, tendo em vista que a perda de vegetação nas margens do canal pode levar 

ao assoreamento e consequentemente a perca de abastecimento no polo artesanal. Assim, além 

da reestabelecimento da área de influência flúvio marinha, as salinas se perpetuariam, haja vista 

que a captação de água permanece sendo realizadas através de comportas, aproveitando o 

período de enchente das marés. 

A biodiversidade existente nas salinas, é responsável pela dinâmica ambiental desse 

ecossistema. O estoque pesqueiro é constituído principalmente por peixes, alguns crustáceos 

como caranguejos e camarões. As salinas também são excelentes habitats para aves migratórias 

que e refugiam nesses locais para reproduzirem e se alimentarem. 

Outro fator importante é a geração de renda que as salinas artesanais movimentam. Desde 

os donos de salinas, até os trabalhadores contratados temporariamente para a colheita do mineral. 

Além do produto que é vendido para as grandes beneficiadoras do mineral. 

Como último eixo analítico da matriz SWOT das salinas artesanais, as ameaças desses 

ecossistemas são comprometedoras para o ambiente que circunda esse serviço. As salinas 

mecanizadas, são os grandes e desenvolvidos polos de produção de diversos sais retirados da 

água do mar. Segundo Costa et al., (2014), as salinas mecanizadas produzem mais de 150.000 

toneladas de sal ao ano, apresentando um dos fatores de forte ameaça as pequenas salinas 

tradicionais. Nas indústrias salineiras os tanques evaporadores são bem maiores o que 

proporciona maior concentração da salmoura e consequentemente uma maior precipitação de sais 

(figura 06). 

 
Figura 06 – Salinas mecanizadas localizadas no estuário do Rio Apodi-Mossoró (RN). 

Fonte: COSTA, 2013.
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Outro fator eminente de ameaça as salinas artesanais é a vinculação e conhecimento dessa 

atividade que está sendo esquecida. A falta de sinalização nas imediações dos polos, torna o acesso 

difícil e precário. Une-se a isso o último fator dessa categoria, a falta de subsídio governamental 

para a atividade, não há nenhum apoio financeiro da prefeitura ou sindicatos para os salineiros do 

ramo artesanal. 

É eminente a falta de uma atividade que traga á tona a importância e valor sócio ambiental e 

cultural das salinas. Há uma ausência de educação geopatrimonial, onde a criação de políticas 

públicas, poderiam criar estratégias voltadas a visitações nos polos e inclusão dos pátios de salinas 

artesanais em roteiros turísticos de visitação na região, seria uma proposta viável do ponto de vista 

a permanência, valoração e reestruturação da atividade salineira artesanal do Rio Grande do 

Norte. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Apesar da impossibilidade de competição com as grandes indústrias salineiras, as salinas 

artesanais são fonte, em alguns casos de renda indireta, quando alguns proprietários mantém as 

salinas funcionando por pertencerem as suas famílias hereditariamente mesmo com uma estrutura 

de renda financeira estabelecida. Já em outras realidades, esse negócio é de renda direta de várias 

famílias do município de Grossos e cidades vizinhas, além de sua relevante importância como 

patrimônio histórico e cultural do litoral setentrional do estado. São heranças deixadas 

hereditariamente nas famílias e que continuam subsistindo como atividade econômica, remontando 

as primeiras formas de colheita do sal marinho para uso humano. 

A partir dos resultados alcançados, é correto afirmar que as etapas do circuito produtivo 

artesanal permitem uma produção de sal em baixo custo, contendo valores sustentáveis pelo uso 

de técnicas rústicas, não degradando diretamente os ecossistemas locais. O uso da matriz SWOT 

foi primordial na análise integrada dos perfis de sustentabilidade da atividade, de forma a entender 

que a mesma é importante para a existência do sistema flúvio marinho e a permanência e 

recuperação da vegetação de mangue disposta na extensão do canal de maré que abastece as 

salinas. 
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Resumo: O presente estudo visa analisar a potencialidade dos serviços ecossistêmicos como indicadores 
para a implantação de políticas públicas voltadas para a conservação dos ambientes hipersalinos (resultante 
do acúmulo de água marinha, onde a evaporação excede a precipitação). Para isso, realizou-se uma 
avaliação voltada para os serviços ecossistêmicos através do Common International Classification of 
Ecosystem Services – CICES, a fim de identificar e analisar quais serviços auxiliam na criação de ações e 
atividades de políticas públicas para gestão de ambientes hipersalinos, caracterizando os diferentes 
ambientes hipersalinos que ocorrem no litoral semiárido do Brasil, e utilizando a metodologia 
Driver/Pressure/State/Impact/Response - DPSIR buscou-se propor medidas que visem a sua conservação e 
uso sustentável. Recentemente, as políticas públicas estão voltadas para o bem-estar humano, como a Lei 
n. 12.651/2012, que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 
Permanente e as áreas de Reserva Legal, incluindo os ecossistemas de áreas úmidas, dos quais fazem parte 
alguns dos ecossistemas costeiros hipersalinos como os manguezais, apicuns, salgados e marismas tropicais 
hipersalinos. No entanto, devido a falta de monitoramento e fiscalização, estes ecossistemas encontram-se 
fragilizados e vulneráveis, ocasionando assim um desequilíbrio na biota, necessitando de ações que reduzam 
ou previnam os impactos negativos nestes ecossistemas, buscando a preservação e valorização. 
Palavras-chave: Zonas úmidas; Ambientes Hipersalinos; Serviços Ecossistêmicos; DPSIR; Gestão pública. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os serviços ecossistêmicos são responsáveis pelo bem-estar humano, estando diretamente 

relacionados aos benefícios de quantidade e qualidade oferecidas à sociedade (MUNK, 2015). Este 

conceito vem sendo trabalhado desde a década de 70, (MUNK apud NAHLIK et al., 2012), 

consolidando-se apenas na década de 1990, com a valorização econômica de 17 serviços por 

Costanza et al. (1997). 

Segundo Costanza et al. (2014), os serviços ecossistêmicos podem ser definidos como 

benefícios tangíveis (madeira e alimentos – aspectos físicos) e intangíveis (relacionado as 

interações espirituais e simbólicas com o ecossistema) resultantes do capital natural. O termo 

“serviços ecossistêmicos” quase sempre vem acompanhado da expressão “capital natural”, ou seja, 

à medida que atribuem valor humano no capital natural, passa-se a denominar serviços 

ecossistêmicos, e as funções ecossistêmicas surgem da interação entre os elementos estruturais 

do capital natural (COSTANZA et al., 2014). Nesse contexto, a perda de biodiversidade está ligada 

ao fato de que o homem não reconhecer a dependência dos ecossistemas (conservados) com o 

bem-estar e os benefícios que são oferecidos, como comprovado no estudo The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity, realizado em 2010, onde verificou-se que a cada ano há um déficit 

financeiro de US$ 2 trilhões a US$ 4,5 trilhões do capital natural mundial, e gerando impactos 

negativos para o bem-estar humano (RABELO, 2014). 

Recentemente, as políticas públicas estão voltadas para o bem-estar humano, como a Lei 

n. 12.651/2012, que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, incluindo os ecossistemas de áreas úmidas, 
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dos quais fazem parte os ecossistemas costeiros hipersalinos como os manguezais arbustivos, 

apicuns, salgados ou marismas tropicais hipersalinos. Segundo a lei, estes são de 

“responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a 

sociedade civil, com vistas na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação 

nativa e de suas funções ecológicas e sociais” (BRASIL, 2012). 

Consolidados como ambientes extremos, os ecossistemas hipersalinos resultam do acúmulo 

de água marinha, onde a evaporação excede a precipitação. Localizados em áreas de supramaré, 

são superfícies planas a suavemente inclinadas, com altitude de 0 a 2 metros em relação ao nível 

das águas estuarinas, inundados apenas em períodos de cheias anuais (descarga fluvial) e nas 

marés de sizígia (COSTA, 2013). 

As primeiras publicações de áreas protegidas ocorreram no final do século XIX em todo o 

mundo. Desde a década de 1970, estes ambientes encontram-se protegidos pelo tratado 

internacional de Ramsar. Este tratado tem como principal objetivo a conservação e utilização 

inteligente de todas as áreas úmidas, contribuindo dessa forma para a manutenção e 

desenvolvimento sustentável, sendo assinado pelo Brasil apenas em 1993 (22 anos depois), onde 

estima-se que cerca de 20% do território nacional é considerado como áreas úmidas (MARTINS, 

2012; JUNK et al., 2014; ARAÚJO, 2015 ).  

Apesar de no Brasil possuir 326 Unidades de Conservação (UC’s), nenhuma está localizada 

em ecossistemas de áreas úmidas hipersalinas (ICMBIO, 2016), o que urge a implementação de 

políticas públicas voltadas para conservação de sua biota específica e manutenção dos serviços 

ecossistêmicos por eles prestados (COSTA, 2013). 

O presente estudo foi realizado com vistas em se analisar a potencialidade dos serviços 

ecossistêmicos como indicadores para a implantação de políticas públicas voltadas para a 

conservação dos ambientes hipersalinos. Para isso, realizou-se uma avaliação voltada para os 

serviços ecossistêmicos, a fim de identificar e analisar quais serviços auxiliam na criação de ações 

e atividades de políticas públicas para gestão de ambientes hipersalinos, caracterizando os 

diferentes ambientes hipersalinos que ocorrem no litoral semiárido do Brasil, buscando-se propor 

medidas que visem a sua conservação e uso sustentável.  

 

1.1 Área de estudo 

 

Os ambientes hipersalinos resultam do acúmulo de água marinha, onde a evaporação 

excede a precipitação, localizados no litoral setentrional do RN e CE (Figura 01). Naturalmente, o 

ambiente passa pelo processo de salinização, devido aos fatores de cheias sazonais (marés de 

sizígia), ao clima semiárido com altas taxas de evaporação; insolação (> 8h/dia); altas temperaturas 

(> 28ºC); baixa precipitação pluviométrica (<800 mm/ano); ventos constantes; além de uma 

topografia aplainada, sendo uma área conhecida por ter condições propícias para a produção de 

sal (COSTA, 2013).  

Nestes ambientes extremos de hipersalinidade estão presentes os ecossistemas de 

manguezal, apicuns, salgados, planícies, lagoas, lagunas, além de atividades econômicas como 

salinas solares (COSTA, 2013; COSTA et al., 2016).  
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Figura 01 - Mapa de localização dos Ambientes Hipersalinos Costeiros 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

O ecossistema de manguezal situado em estuários hipersalinos tem elevada importância 

ecológica, localizado em áreas costeiras e/ou estuarinas, na zona de transição entre os ambientes 

terrestre e aquático (Figura 02), característico de regiões tropicais e subtropicais. São ricos em 

nutrientes e matéria orgânica, propícios para reprodução e refúgio de espécies (ex. aves, 

crustáceos, alevinos), utilizado pelo homem através de atividades extrativas. Este ecossistema 

presta um importante serviço ao minimizar a ação intensiva das marés estuarinas em possíveis 

enchentes, e dificultar a erosão das margens, estabilizando os sedimentos suspensos na água 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 2005; COSTA, 2010; COSTA et al., 2014). 

Os apicuns (salgados, ecótono, zona de transição ou areal) são áreas hipersalinas, 

associadas aos manguezais (Figura 02), formando um estádio sucessional natural do ecossistema, 

ou seja, é a sucessão natural que estabelece relações com outras comunidades, sendo 

consequência da deposição de areias finas por ocasião da preamar. Esses ambientes ocorrem na 

porção interna do manguezal, na interface médio/supra litoral, localizados entre manguezais e terras 

elevadas adjacentes, raramente em pleno interior do bosque (BIGARELLA, 1947; COSTA, 2010; 

UCHA et al., 2008). 
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Figura 02 - Ecossistemas de Manguezal e Apicum 

 
Fonte: Diego Emanoel Moreira da Silva. 

 

Quanto aos ecossistemas aquáticos hipersalinos, estes são classificados como lagunas e 

lagoas hipersalinas, por estarem localizados em uma região semiárida, onde a taxa de evaporação 

excede a precipitação, acarretando em uma concentração demasiada de sais originando esses 

ambientes aquáticos únicos (ARAÚJO, 2015; COSTA et al., 2016). 

As lagunas são corpos d’água costeiros, desmembrado do oceano naturalmente por uma 

barreira, sendo alimentado por canais de maré, possuindo características distintas como água 

salobra e vegetação de mangue. Por sua vez, as lagoas hipersalinas são corpos hídricos rasos 

fechados que não tem ligação com o mar, onde os raios solares atingem o substrato sedimentar, 

sendo depressões no relevo produzidas por causas diversas e cheias de águas confinadas, com 

formas, profundidades e extensões muito variáveis” (GUERRA; GUERRA, 2008; ESTEVES, 2011; 

COSTA et al., 2016). 

As planícies hipersalinas são zonas de supramaré, sofrem inundações periódicas, onde a 

água do mar acumula e evapora rapidamente, acarretando assim a formação natural de crostas de 

sais (Figura 03). Esses ambientes tornaram zonas importantes do ponto de vista econômico, pois 

foram ocupadas por salinas solares para produção de sal marinho via evaporação (EVANS, 1970; 

Al FARRAJ, 2005; COSTA et al., 2014). 

Com a utilização da geomorfologia e as condições ambientais, as planícies hipersalinas 

foram ocupadas por salinas solares para produção de sal marinho (MAIA, LACERDA, 2005). Estes 

ecossistemas artificiais captam água do estuário ou do mar, e são formados por tanques 

evaporadores interconectados (Figura 04), à medida em que diminuem sua profundidade, aumenta 

a salinidade, a salmora é passada pela gravidade ou bombeada até que haja a saturação máxima, 

extraindo assim o cloreto de sódio - sal de cozinha, onde posteriormente passa por refinamento 

(COSTA et al., 2013).  
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Figuras 03 e 04 - Planície hipersalina: Porto do Mangue (RN) e salina solares mecanizadas: Areia 

Branca (RN) 

  
Fonte: Diógenes F. S. Costa 

 

 

1.2 Procedimentos metodológicos  

 

Para realizar esta pesquisa, foi utilizado a identificação e classificação dos biótopos com 

abordagem global descrita pela Convenção de Ramsar (SCOTT; JONES, 1995), adaptadas para 

as Áreas Úmidas Brasileiras (JUNK et al., 2014) e, mais especificamente, seu enquadramento em 

áreas úmidas hipersalinas costeiras (COSTA, 2013).  

 Os serviços ecossistêmicos foram avaliados com base nos estudos de Fisher, Turner e 

Morling (2009), De Groot et al. (2010), Costanza et al. (2014), utilizando-se a classificação Common 

International Classification of Ecosystem Services – CICES, onde os níveis hierárquicos iniciam-se 

em uma descrição geral até uma mais específica (Figura 05), dividindo-se em 03 classificações, os 

serviços de Provisão, de Regulação e Manutenção e Cultural. Em cada uma dessas classificações 

gerais, há subdivisões e exemplos de quais são os serviços ecossistêmicos que ocorrem nos 

ambientes hipersalinos do litoral setentrional do RN e CE (HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 2013; 

MAES; CROSSMAN; BURKHARD, 2016; SOUSA et al., 2016).  

 

 

Figura 05 - Estrutura hierárquica da classificação CICES. 

 
Fonte: Adaptado de EEA (2011) e Haines-Young, Potschin (2013). 

 

Para finalizar a análise, foi utilizado o sistema DPSIR - 

Driver/Pressure/State/Impact/Response sobre os resultados dos mapas de serviços (BLUM, 2002; 

KRISTENSEN, 2004), buscando identificar os indicadores centrais e estabelecer diferentes 

propostas de políticas públicas que podem ser fomentadas a partir da natureza das interações entre 

as diferentes driving forces, pressões, estados, impactos e respostas do ecossistema frentes às 

interferências humanas identificadas. De acordo com o quadro DPSIR, há uma cadeia de relações 

causais que começam com “Drivers/forças condutoras" (setores econômicos, atividades humanas), 

através de “pressões” (emissões, resíduos) para "estados" (físicos, químicos e biológicos) e os 

"impactos" sobre os ecossistemas, a saúde humana e funções, acabou levando a políticas 

"respostas" (priorização, definição de metas, indicadores) (ATKINS et al., 2012). 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                    ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

978 
 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.1 Serviços Ecossistêmicos (Metodologia CICES) 

Os ambientes hipersalinos proporcionam uma série de serviços ecossistêmicos, os serviços 

de provisão classificados de acordo com os ecossistemas estão subdividos em: Nutrição, Materiais 

e Energia. Dentre a divisão “Nutrição” estão subdivididos no grupo biomassa (ex. plantas, origem 

vegetal), no ecossistema de manguezal são encontrados crustáceos (caranguejos e camarões) e 

moluscos que são utilizados para a alimentação local das comunidades. Ainda nesta divisão, o 

ambiente de apicum dispõe de plantas halófitas que são utilizadas para gastronomia.  

Na divisão “materiais” são encontradas em salinas a Artemia sp. que tem a função de filtrar 

naturalmente a salmoura, assim como as microalgas produzem compostos químicos como óleos e 

base para produtos estéticos (DAVIS, 2000). A carnaúba (Copernicia prunifera) é encontrada em 

áreas alagadiças de planícies a qual se retira a cera de suas folhas, além de oferecer o fruto 

comestível e a madeira ser utilizada para artesanato (ex. chapéus, cestos). A matéria-prima das 

salinas e da carcinicultura é a água do mar ou dos estuários, ou seja, sustentável, compatibilizando 

com a divisão “matérias”.  

 No que condiz com a divisão “Energia”, as microalgas halofílicas produzem o glicerol, o  β-

caroteno e através de sua biomassa é possível sua utilização para a produção de biocombustíveis, 

como o biodiesel, uma forma de produção de custo elevado, mas que existem diversos estudos 

desde as décadas de 80-90 para que seja financeiramente viável, sendo aplicado em países como 

Israel e Estados Unidos. Neste processo de fonte de energia, utiliza-se somente parte da biomassa 

como matéria-prima para a sua produção, e uma grande quantidade de biomassa residual é gerada, 

podendo ser aproveitada em outros processos, como, por exemplo, decomposição para reciclar os 

nutrientes retornando aos sistemas de produção visando reduzir os custos (OREN, 2002; 

AZEREDO, 2012; COSTA, 2013). 

Ainda como fonte de energia mecânica, podemos utilizar a dinâmica das marés como 

potencial para a geração de energia à base de recursos naturais, pode ser aproveitado as correntes 

marítimas, ondas, energia térmica e gradientes de salinidade do mar. Por exemplo, a eletricidade 

pode ser obtida a partir da energia cinética (do movimento) produzida pelo movimento das águas 

ou pela energia derivada da diferença do nível do mar entre as marés alta e baixa (ALVES, 2010). 

Os serviços ecossistêmicos de “Manutenção e regulação” dividem-se em: Medição de 

resíduos, medição de fluxos e manutenção das condições físicas, químicas e biológicas. A primeira 

divisão está classificada em bioremediação, que consiste em micro-organismos e microalgas 

realizarem a desintoxicação bioquímica.  

Nestes ambientes hipersalinos, especificamente nas salinas existe um microcrustáceo 

(Artemia franciscana) que suporta altos graus de salinidade e atua como uma espécie de filtro 

biológico da salmoura, e metaboliza grandes quantidades de matéria orgânica para dióxido de 

carbono, além de que ao longo da salina há uma interação trófica, onde seus restos mortais e suas 

fezes são incorporadas ao substrato bentônico, servindo de alimento altamente protéico para as 

populações de halobactérias dos cristalizadores (COSTA, 2013). 

Na “divisão” seguinte, encontra-se o fluxo de massa, onde há a estabilização de sedimentos 

e há o controle de taxas de erosão devido a presença da vegetação de mangue. Ainda nesse grupo 

há o transporte de sedimentos pelos rios, estuários até o mar. 

No “grupo” dos fluxos líquidos, foi classificado o ciclo hidrológico e manutenção do fluxo da 

água pela capacidade de manter os fluxos de abastecimento de água, por exemplo os estuários 
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que são invertidos devido o clima semiárido conter altas taxas de evaporação e pouca precipitação, 

aumentando assim a salinidade dos estuários. Quanto a proteção de enchentes, a vegetação 

de manguezal atua como proteção da linha de costa, evitando as enchentes em épocas de chuvas 

fortes. 

No último grupo de manutenção do ciclo de vida e habitat, o manguezal é um berçário e 

refúgio para as espécies, além de ser habitat para aves migratórias, muitas espécies endêmicas 

utilizam o manguezal e as salinas para alimentação e reprodução, além de dispersar sementes e 

matéria orgânica.  

Na “seção” cultural encontra-se a divisão das interações espirituais e simbólicas com 

ambientes hipersalinos e interações físicas e intelectuais com o ecossistema. O primeiro grupo 

encontra-se subdivido em espiritual ou emblemático, onde utiliza as plantas como forma de 

proporcionar serviços a população como os remédios naturais e também com a existência da 

biodiversidade pelo simples prazer fornecido pelas espécies, deixando um legado de preservação 

desses ecossistemas para as gerações futuras. 

A segunda “divisão” encontra-se subdivida em dois “grupos”: interações físicas e vivenciais 

e interações intelectuais e representativas, o primeiro exprime o uso das plantas, animais e 

paisagens para o bem estar da sociedade (ex. Sítio de baleias), no segundo grupo o ambiente 

dispõe desses serviços ecossistêmicos, como a área científica em que estes ecossistemas são 

objeto de investigação, resultando em trabalhos acadêmicos como teses, dissertações, trabalhos 

de conclusão de curso e artigos.  

Ainda no âmbito educacional, podemos utilizar estes espaços para práticas de educação 

ambiental como, por exemplo, turmas de ensino básico e superior, para entrar em contato com o 

meio e conhecer os ecossistemas da região. Em relação à herança cultural podemos listar as 

salinas artesanais que são repassadas hereditariamente, e que continuam subsistindo como 

atividade econômica, remontando as primeiras formas de extração do sal marinho para uso 

humano, além de existir um apego ao lugar (SILVA, 2015).  

No aspecto de entretenimento, auxiliam a saúde física e mental, onde há a admiração ao 

lugar, por exemplo, observar paisagens de desertos salinos, dunas, salinas, vegetação, de forma 

recreativa, admirando a diversidade estético-paisagística, e promovendo o ecoturismo. Além de 

utilizar estas paisagens como fonte de inspiração para a cultura local, na produção de quadros, 

pinturas, poemas, fotografias, entre outros. 

 

2.2 Driver/Pressure/ State/Impact/Response – DPSIR 

 

Diante do que foi visto, cada ecossistema destas áreas hipersalinas sofre com as atividades 

humanas, ocasionando uma pressão sobre o meio ambiente, por exemplo, a urbanização costeira 

que foi avançando desordenadamente, desmatando a vegetação de manguezal (Estado), 

resultando na erosão das áreas costeiras, o qual o ecossistema fica vulnerável para enchentes, 

causando prejuízos para a população (Impacto).  

Outro impacto são os esgotos despejados in natura para os afluentes além da acumulação 

de lixo devido a falta de educação ambiental (Estado), causando uma desestabilização da biota 

marinha, mudanças nas cadeias alimentares e de suas margens, como também o processo de 

eutrofização (Impacto).  

As políticas públicas para esses ecossistemas são existentes, porém ineficazes, devido a 

falta de monitoramento e fiscalização por parte dos órgãos competentes, além de que a sociedade 

necessita de uma orientação na prática de educação ambiental para que estes ecossistemas 
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extremos sejam preservados e valorizados pois oferecem benefícios tangíveis e intangíveis, afim 

de que essa resposta reduza ou previna os impactos negativos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da revisão bibliográfica realizada sobre a área de estudo, foram identificados e 

caracterizados os ecossistemas de manguezal, apicuns, salgados, planícies, lagoas, lagunas, além 

de atividades econômicas como salinas solares, no qual foram classificados como ambientes 

hipersalinos.  

No decorrer do presente trabalho foram abordados nestes ambientes a classificação 

Common International Classification of Ecosystem Services – CICES, através dos serviços 

ecossistêmicos (divididos em benefícios tangíveis e intangíveis), classificados em serviços de 

provisão, regulação e manutenção e cultural, em que foi imprescindível para descrever as 

características locais desses ecossistemas, como forma de preservação desses ambientes.  

Os benefícios tangíveis (fluxos de recursos naturais) que se encaixam nos serviços de 

provisão como a utilização da fauna e flora, são importantes para fornecer subsídios para 

alimentação, materiais e fontes de energia, como por exemplo através de sua culinária, com 

crustáceos, moluscos, plantas halófitas, entre outros. 

Os benefícios intangíveis (ligados a valores e comportamentos humanos) não tem como ser 

recuperados após sofrerem danos, por exemplo os serviços culturais que englobam a identidade 

local, a herança cultural, o ecoturismo, e apreciação da paisagem. 

Já os serviços de regulação e manutenção estão incluídos em ambos benefícios, pois 

oferecem funções ecossistêmicas como a filtragem e retenção de nutrientes por micro-organismos 

(tangíveis), e oferecem sensação de bem-estar devido a regulação do microclima. 

Por último, foi utilizada a metodologia DPSIR - Driver/Pressure/ State/Impact/Response, que 

identifica as pressões, demonstra o atual estado, descreve os impactos e busca uma resposta às 

alterações causados pelo homem ao ambiente. Como proposta de intervenção, necessita-se de 

uma intensificação no monitoramento e fiscalização desses ambientes extremos a fim de que seja 

preservado e valorizado. 

Por fim, as políticas públicas são necessárias para que promovam ações mitigadoras para 

a diminuição e prevenção dos impactos ambientais causados a esses ecossistemas, principalmente 

no âmbito de planejamento e ordenamento do uso do solo e dos recursos naturais, tanto de 

residências como de empreendimentos. 
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93. ANÁLISE DOS USOS MÚLTIPLOS ATUAIS E POTENCIAIS 

NAS SALINAS SOLARES BRASILEIRAS 
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Resumo: As salinas solares da zona costeiras do Brasil são compostas por uma série de tanques rasos (20 

– 200 cm) e interconectados, nos quais a água do mar/estuário é captada e transferida de um tanque para 

outro por gravidade ou por bombeamento, onde a produção do sal se dá a partir da saturação e precipitação 

progressiva dos sais por evaporação solar. Este estudo teve como objetivo avaliar os usos atuais e potenciais 

desse sistema, a fim de proporcionar mais dinâmica para esta atividade. As lagoas de evaporação também 

são usadas para a pesca artesanal, garantindo o sustento de muitas famílias. Toda salmoura é rica em sais 

secundários que pode ser amplamente utilizado pela indústria química. Logo o Brasil apresenta uma produção 

incipiente de "flor de sal", um sal com características distintas, com maior valor de mercado do que o cloreto 

de sódio. Por outro lado, as salinas possuem um elevado potencial para a gestão e a obtenção de grandes 

populações de Artemia spp., que tem a função de purificar a salmoura através da ação de filtro biológico. Este 

micro crustáceo ocorre naturalmente em lagoas de salinidade intermediários, sendo comumente utilizado na 

aquicultura. Espécies de microalgas e halobactéria encontrados nas salinas são empregadas para extração 

de beta-caroteno e glicerol, usado em uma extensa lista de produtos com alto valor comercial. Estes 

ecossistemas representam zonas de refúgio para muitas espécies de aves migratórias, tornando-se 

imperativo promover a conservação das áreas úmidas hipersalinos. 

Palavras-chave: Salinas solares; ambientes hipersalinos; áreas úmidas 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

As salinas solares são ecossistemas artificiais explorados para produção de sal marinho, a 

partir da saturação progressiva dos sais por evaporação (LÓPEZ et al., 2010). Estes ecossistemas 

oferecem uma gama de ambientes com diferentes níveis de salinidade, a partir da água do mar (35 

gL-1) até a saturação de cloreto de sódio (250 gL-1) (DAVIS, 2000). Com evaporação e o 

consequente aumento de salinidade, parte da salmoura é bombeada ou transferida por gravidade 

para o tanque (evaporador) seguinte, de modo que a salinidade em cada evaporador é mantida 

dentro de limites estreitos, essencialmente constante (PEDRÓS-ALIÓ et al., 2000). 

As maiores salinas brasileiras estão localizadas na costa semiárida do país, mais 

precisamente no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte, nas áreas de antigas 

planícies hipersalinas. As salinas situadas neste trecho da costa brasileira produzem 95% de sal 

marinho produzido no país e exportado, influenciando diretamente as economias locais e regionais 

através da criação de empregos e pagamentos de impostos (COSTA et al., 2015). 

Considerando a forma de exploração e colheita de sal, pode-se classificar as salinas solares 

brasileiras em duas categorias: artesanal (manual) e mecanizada. Nas artesanais, a produção de 

sal é realizada em uma área média de 2-50 ha, dividido em 10-20 tanques (evaporadores e 

cristalizadores), com uma produção de aproximadamente 5-20.000 ton.ano-1. Nestas salinas, o 

curto tempo de retenção da salmoura em cada evaporador impede o pleno desenvolvimento de um 

ecossistema estável, resultando um sal considerado como de segunda qualidade, especialmente 

quanto ao seu teor de impurezas orgânicas e inorgânicas, além de apresentar um cristal minúsculo 
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e quebradiço (COSTA et al., 2013). Por outro lado, uma típica salina mecanizada normalmente 

produz mais de 150.000 ton.ano-1, com uma área de produção mínima de 500 ha. Com um tempo 

de retenção das salmouras mais longo, a água do mar/estuário captada pela salina atinge um 

elevado nível de saturação de sais (> 250 gL-1) na zona de cristalização em aproximadamente três 

meses (COSTA, 2013). 

Na perspectiva de indicar vias alternativas complementares com a produção de sal marinho, 

este trabalho apresenta uma revisão em que além da produção de cloreto de sódio, este sistema 

(salinas solares) possui um elevado potencial para outras atividades econômicas, sendo possível 

associar a produção de sal com outros usos múltiplos potenciais nas salinas. 

Esta pesquisa foi desenvolvida através de uma extensa revisão bibliográfica no intuito de se 

identificar os principais e potenciais usos humanos pelas salinas solares, buscando-se aprimorar 

uma fiel descrição de cada um. Com vistas em se obter um panorama global, foram selecionadas 

publicações relevantes que caracterizam as salinas solares em várias regiões salineiras ao longo 

do planeta: 1) Norte da África – Tunísia (ABID et al., 2008; KHEMAKHEM et al., 2010) e Egito 

(DARDIR e WALI, 2009), 2) Itália (GIORDANO e BEARDALL, 2009; ZENO, 2009), 3) Espanha 

(PEDRÓS-ALIÓ et al., 2000; JOINT et al., 2002; LÓPEZ et al., 2010), 4) Grécia (KOROVESSIS e 

LEKKAS, 2006; CRISMAN et al., 2009), 5) Israel (OREN et al., 2009; OREN, 2009), 6) Índia 

(FURTADO e FERNADES, 2009; RAHAMAN et al., 2009; MODASSIR e ANSARI, 2011), 7) China 

(DAVIS, 1990; HUAI-KE e GUAN-QIANG, 2009), 8) Austrália (COLEMAN e WHITE, 1993; 

COLEMAN, 2009), 9) Estados Unidos (JAVOR, 1989; DAVIS, 2000, 2009; TAKEKAWA et al., 2006), 

10) México (ORTIZ-MILAN, 2009; ORTIZ-MILAN e DAVIS, 2009) e Brasil (COSTA, 2013; COSTA 

et al., 2010; 2014; 2015). 

 

2 USOS E POTENCIALIDADES DAS NAS SALINAS SOLARES BRASILEIRAS 

 

2.1 Pesca artesanal  

 

O consumo de peixe e derivados tem sido documentado fornecendo efeitos benéficos para 

a saúde humana devido à presença de ômega-3, ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) (GOUVEIA 

et al., 2009). Para as populações pobres das regiões costeiras do semiárido que sofrem de 

deficiência nutricional, a pesca artesanal é uma das únicas fontes de abastecimento e obtenção de 

renda (DE MEDEIROS ROCHA et al., 2009).  

Em outra esfera, associada com a entrada de peixes nas salinas por meio das estações de 

bombeamento, a pesca artesanal nos evaporadores das salinas é uma atividade que vem sendo 

desenvolvida desde o período de construção. Várias famílias que vivem perto das salinas dependem 

diretamente dessa atividade para sobreviver (DE MEDEIROS ROCHA et al., 2009, 2012). 

Esta atividade notavelmente mostra a relação direta entre os ecossistemas semiartificiais da 

salina (DAVIS, 2000; OREN, 2009) com os pescadores locais. A pesca também é feita no estuário 

e canais de maré, mas, a captura da maioria das espécies ocorre mais rapidamente e em maior 

quantidade nos evaporadores iniciais das salinas. Esta facilidade diz respeito ao fato de que várias 

espécies de peixes, moluscos e crustáceos são capturadas em estágios juvenis nas estações de 

bombeamento da água do estuário e transferidos para os evaporadores iniciais (FAUSTO FILHO, 

1989; DAVIS, 2000; DE MEDEIROS ROCHA, 2011; LÓPEZ et al., 2010; COSTA, 2013).  

A maioria destas espécies não sobrevive ao aumento gradual da salinidade ao longo do 

circuito de produção, morrendo logo após a transferência de água nos evaporadores iniciais, quando 

a salinidade começa a chegar a 100-120 gL-1. Portanto, os pescadores atuam como importantes 
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elementos controladores do ecossistema, uma vez que se não capturada, a biota morta é 

depositada nas margens dos evaporadores, causando forte odor e aumentando consideravelmente 

a matéria orgânica (e consequente eutrofização) dentro da salina (DE MEDEIROS ROCHA et al., 

2009). 

 

2.2 Extração de sais secundário de "águas mãe" ("bitterns"), usada para a indústria química 

 

A sequência de sais depositados pela evaporação da água do mar é de acordo com a 

solubilidade dos seus vários compostos. Assim, a precipitação de sais inclui os compostos menos 

solúveis na base para o mais solúvel na parte superior da sequência, na seguinte ordem: carbonatos 

(CaCO3), gipsita (CaSO4), halita (NaCl), sais de potássio - silvinita (sistema NaCl-KCl), e os sais de 

magnésio - biscofita (MgCl2.6H2O), também sendo considerada a presença de outros compostos, 

de acordo com variações físicas e químicas da solução salina durante as várias fases de 

evaporação (COPELAND, 1967; BASEGGIO, 1973). 

As maiores quantidades de cristais de NaCl (halita) são formadas quando a concentração 

total de sal atinge valor acima de 240 gL-1. Depois que a maior parte do NaCl é precipitada (83%) 

para o fundo das salinas, a salmoura concentrada remanescente (popularmente conhecida como 

"água mãe") contém principalmente Mg2+, K+, Cl- e SO4
2- (OREN, 2002).  

Esta “água mãe” com poucas exceções é colocada de volta para o mar. Em alguns casos, 

como na Espanha, são utilizadas para a recuperação de epsomita, biscofita e bromo, mas não para 

a produção de sais de potássio. No prosseguimento da evaporação, uma mistura complexa de 

halita, silvinita, e os sais duplos de potássio, sódio, magnésio começa a cristalizar, tornando-se 

difícil e ineficiente a recuperação de produtos comercializáveis. No entanto, Fernândez-Lozano 

(1973) enfatizam que na ausência ou quase ausência de sulfato, a “água-mãe” pode ser facilmente 

processada para recuperar a alta pureza da silvita e bisfita com excelente eficiência. 

O magnésio é profundamente presente na salmoura dos evaporitos, principalmente 

associado aos cloretos (9,44%), sulfatos (6,5%) e brometos (0,22%). A matéria-prima da indústria 

de magnésio é, no entanto, o hidróxido de magnésio. Este é então tratado com ácido clorídrico para 

se obter o cloreto de magnésio (JADHAV, 1983).  

O valor potencial de cloreto de magnésio como matéria-prima é estabelecida, mas envolve 

a separação de sais diferentes para se obter um produto numa forma relativamente pura. Na 

natureza, o cloreto de magnésio ocorre como biscofita (MgCl2•61120) e como carnalita 

(KCI•MgC12•6H20), ambos de origem oceânica (JADHAV, 1983). 

Nas regiões áridas e semiáridas tropicais, a evaporação solar da “água mãe” atinge a 

densidade de equilíbrio do sp. gr. 1,377, e a uma umidade relativa de equilíbrio de 32% (DERBY, 

1916). Isto claramente se aproxima do equilíbrio do sistema puro de cloreto de magnésio hexa-

hidratado, permitindo tirar vantagem da evaporação solar no processo (JADHAV, 1983). 

 

2.3 Produção de “flor de sal” 

 

Esta forma de halita (NaCl) é formada na superfície da salmoura, em apenas uma camada 

fina de cristais de sal, que são colhidas diariamente e seco ao sol (DE MEDEIROS ROCHA et al., 

2012). Este produto mineral tem cor extremamente branca, com estrutura cristalina rígida e alto teor 

de umidade. Embora, aparentemente, formado por pequenos cristais de sal, na verdade, esta forma 

de halita (NaCl) tem uma estrutura organizada em grupos de micro cristais (DONADIO et al., 2010). 
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Como produto final, o sal não sofre qualquer transformação, para além da secagem natural 

do sol. A flor de sal contém todos os 84 oligoelementos e micronutrientes encontrados no mar, 

sendo uma fonte natural de potássio, cálcio, cobre, zinco e magnésio (DONADIO et al., 2010). Um 

nível adequado deste sal é muito importante para o funcionamento do corpo, e é altamente 

solicitada pelo mercado de gastronomia internacional, substituindo o sal refinado (HE; 

MACGREGOR, 2009). 

A colheita é feita diariamente nos dias mais quentes em salinas tradicionais. A flor de sal é 

embalada e com nenhum outro processamento, ao contrário do que acontece com o sal marinho 

convencional para o consumo, passando por um processo de centrifugação, lavagem e secagem 

pelo calor da combustão do sol, e peneirado (DONADIO et al., 2010). 

A importância dada a este produto diz respeito à área necessária para a produção. Enquanto 

as empresas salinas de grande porte precisam de quilômetros para instalações, operados por 

grupos empresariais, a flor de sal pode ser obtida em cristalizadores com área total menor que 01 

hectare. Outro fato diz respeito à produção: uma vez que é um produto artesanal, essas pequenas 

salinas podem ser operadas por grupos familiares, tornando-se uma nova fonte de renda para as 

populações que vivem em áreas hipersalinas do país, ou até mesmo de inovar pequenas salinas 

artesanais remanescentes. 

 

2.4 A cultura de massa de Artemia para a aquicultura 

 

Com o desenvolvimento das incubadoras de peixes e mariscos para a aquicultura, a 

utilização do micro crustáceo Artemia (Crusteca: Anostraca) como uma dieta para o cultivo de várias 

espécies de larvas se difundiu devido à facilidade da sua utilização e do valor nutritivo elevado. 

Cistos de Artemia estão disponíveis durante todo o ano em grandes quantidades ao longo das 

margens de lagos hipersalinos, lagoas costeiras e salinas solares espalhadas pelos cinco 

continentes (ZMORA et al., 2002). 

Após a colheita e processamento, os cistos são disponibilizados em recipientes e 

armazenados como comida viva “sobre demanda”. No entanto, a expansão da produção aquícola 

fez a demanda por cistos de Artemia exceder a oferta. Os preços subiram exponencialmente, 

transformando a Artemia em um gargalo para a expansão da aquicultura de peixes marinhos e 

crustáceos. Em particular, muitos países em desenvolvimento não podem se dar ao luxo de importar 

os cistos muito caros (GOUVEIA et al., 2009). 

Nesse cenário, as salinas solares (uma fonte de energia limpa e renovável) surgiram como 

uma alternativa para se economizar energia e tempo, assim como para acelerar tanto o tamanho 

da Artemia como o tempo de eclosão de cistos e o desenvolvimento dos náuplios. Uma vez que os 

náuplios recém-eclodidos de Artemia são atraídos para a luz, podem ser facilmente encontrados 

pois se concentram em uma área com luz artificial, o que permite a sua colheita. 

 

2.5 Microalgas e culturas halobacteria para extração de beta-caroteno e glicerol 

 

A microalgas verdes halofílicas unicelulares do gênero Dunaliella são cultivadas em todo o 

mundo como uma fonte de produtos químicos valiosos. O produto mais importante é o β-caroteno, 

mas outras utilizações têm sido exploradas também, incluindo a produção de glicerol e a pirólise da 

biomassa da Dunaliella para a produção de petróleo (OREN, 2002). 

Por outro lado, o efeito positivo da presença de comunidades densas de Archaea halofílica 

vermelha nos tanques cristalizadores das salinas tem sido reconhecido há muito tempo (DAVIS, 
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2000). A coloração avermelhada que se desenvolve nesses tanques é causada principalmente por 

halobactérias do gênero Archaea, mas cepas de Dunaliella, e possivelmente até mesmo bactérias 

halófilas vermelhas do gênero Salinibacter contribuem também para a absorção de energia da luz 

(OREN, 2002). Esta coloração dos microrganismos retêm a radiação solar, elevando a temperatura 

da salmoura e a taxa de evaporação, o que aumenta a produção de sal (JAVOR, 1989; DAVIS, 

2009). 

A fim de melhorar a produção de sal de salinas sem comunidades suficientemente densas 

de Archaea, a fertilização com nutrientes orgânicos tem sido sugerida (DAVIS, 2000). É importante 

ressaltar que os carotenóides principais do Halobacteriaceae provaram ser de grande valor 

econômico, cuja extração já vem sendo feita em vários países. O extrato deste composto isolado 

de um evaporador de salina perto de Alexandria, no Egito, produz quantidades consideráveis do 

ketocarotenoid cantaxantina, cuja exploração destes organismos para a produção de cantaxantina 

comercial já vem sido sugerida a mais de dez anos (ASKER; OHTA, 1999; OREN, 2009). 

Por sua vez, a Dunaliella tem uma proteína de composição semelhante à da farinha de soja, 

mas com maior teor de lisina (GALINSKI e TINDALL, 1992), sendo adequada para utilização como 

matéria-prima na maricultura (caranguejo, camarão, mariscos) e para os animais, tais como 

galinhas (OREN, 2002).  

A conversão de 22,3% da proteína de algas foi obtida a 350 °C para um produto que contém 

69,9% de carbono, 7,7% de hidrogênio e 7,3% de nitrogênio. A adição de KCl, MgCl2 e MnCl2 

aumentou o rendimento de 27% com 75,5% de carbono, 8,5% de hidrogênio, e 6,8% de nitrogênio 

(GOLDMAN et al., 1981). Todavia, a um preço estimado de cerca de US$ 40 por barril (GINZBURG, 

1991), esse processo não é economicamente viável no presente. 

Dunaliella também está a ser usada como um aditivo em cosméticos como cremes antirrugas 

na pele, em combinação com minerais do Mar Morto (MA'OR et al., 2000). A preparação de células 

de algas alegadamente ligada de íons Ca2+ e Mg2+. No entanto, os autores afirmam que absorção 

baixa de cálcio e de magnésio obtida a partir da biomassa de algas, e a tendência para a liberação 

de minerais em baixo pH normal da pele humana (5,5), levou à conclusão de que a vantagem destas 

algas como um veículo mineral para o Ca e Mg é limitado (OREN, 2002). 

 

2.6 O papel do sistema biológico sobre manutenção da qualidade da salmoura 

 

O estudo em comunidades fototróficas que habitam salinas não é apenas de interesse 

puramente científico: as esteiras bentônicas de cianobactérias que se desenvolvem nos 

evaporadores das salinas com salinidade intermédia (90 – 150 gL-1) efetivamente vedam a parte 

inferior destes lagos e evita a infiltração da água salgada; por outro lado, as Cianobactérias 

unicelulares presentes nestes tapetes bentônicos e na salmoura, por vezes, produzem grandes 

quantidades de muco polissacarídeo que afeta desfavoravelmente o processo de produção de sal 

(OREN, 2009;  DAVIS; GIORDANO, 1996). 

A pigmentação vermelha das comunidades microbianas densas em salinas é causada tanto 

pelo β –caroteno acumulado pela alga verde Dunaliella salina, a qual é o principal produtor ou único 

primário nestes tanques. Todavia, também vale ressaltar a contribuição dos carotenóides e a retina 

base de proteínas dos pigmentos da comunidade heterotrófica de procariotes que se desenvolvem 

à custa do carbono fotossinteticamente derivados de Dunaliella fixado (LITCHFIELD, 1991). Esta 

pigmentação vermelha maximiza a absorção de luz pela salmoura, elevando a temperatura, o que 

acelera o processo de produção de sal (JAVOR, 1989). Oren (2009) salienta que mesmo 
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considerações puramente estéticas têm sido utilizadas como incentivo para estudar as 

comunidades altamente diversas de microrganismos fototróficos em salinas. 

Recentemente, foram feitas afirmações de que as Archaea halofílicas nas salmouras de um 

cristalizador podem estar diretamente envolvidas na formação de cristais de sal (LÓPEZ-CORTÉS 

e OCHOA, 1998). Segundo estes autores, essa influência halobacteriana na taxa de crescimento e 

no tipo de cristal de halita (NaCl) diz respeito ao fato de que as células podem servir como modelos 

na nucleação e formação do cristal. 

Todavia, ao longo do processo de produção de sal nas salinas, a Artemia (Artemia spp.) se 

torna imprescindível para a produção em virtude da capacidade de remover partículas de até 50 

micrômetros de diâmetro, metabolizando grandes quantidades de matéria orgânica em dióxido de 

carbono ingeridos. Por fim, os resíduos são depositados em forma de pelotas fecais, as quais são 

incorporadas pela comunidade bentônica, representando um alimento para as populações de 

halobactérias (DE MEDEIROS ROCHA; CÂMARA, 1993; DAVIS, 2000; OREN, 2009). 

 

2.7 Salinas solares como zonas de refúgio para aves migratórias 

 

Em um cenário de intensa ocupação da zona costeira, as salinas, enquanto grandes 

ecossistemas aquáticos, representam um importante refúgio para muitas espécies de aves 

migratórias, além de ser o habitat de muitas espécies endêmicas de ambientes hipersalinos 

(MASERO, 2003). 

Em todo o mundo, certas aves aquáticas usam as salinas como locais para descanso, 

alimentação e reprodução (PEREZ-HURTADO et al., 1993; MASERO, 2003; TAKEKAWA et al., 

2006; LÓPEZ et al., 2010). Esta guilda de espécies é uma das mais frequentemente consideradas 

em relação à apreciação do valor natural destas zonas úmidas para a conservação como áreas 

protegidas (KOROVESSIS; LEKKAS, 2009). 

As salinas são consideradas habitats de alta qualidade de reprodução de alimentação para 

muitas espécies de aves costeiras não só apenas com base no número elevado de alimentação de 

aves que elas suportam, mas é possível que as aves possam também ser encontradas em altas 

densidades em habitats de baixa qualidade. Há confirmação empírica que salinas são realmente 

habitats adequados de alimentação para várias espécies de aves migratórias costeiras que 

dependem de habitats interditais (MASERO, 2003). 

Pesquisas preliminares já atestam que as destruições das salinas representam um risco na 

manutenção da biodiversidade de aves na zona costeira da Europa. Na baía de Cádiz (Espanha), 

por exemplo, a coincidência de perda de salinas com o declínio e redistribuição de algumas 

espécies de aves na costa levaram à sugestão de um nexo de causalidade entre eles (PEREZ-

HURTADO et al., 1993). 

De um ponto de vista funcional, o fator-chave para as salinas é o gradiente de salinidade. O 

processo de produção de sal determina a repartição ecológica dentro do sistema. Esta segregação 

ecológica é muito importante para a conservação destes ambientes, pois a heterogeneidade 

espacial pode fornecer às espécies uma alta diversidade de habitats, adequado para as aves 

aquáticas migratórias. Tais habitats são os nós de conectividade ecológica (LÓPEZ et al., 2010). 

 

  



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                    ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

991 
3 CONCLUSÃO  

 

 Verificou-se que as salinas solares apresentam uma série de atividades realizadas de 

maneira associada, além de outras atividades potenciais. Estes ambientes têm uma dinâmica 

ecológica no espaço e no tempo, onde os conhecimentos existentes sobre o potencial de uso dos 

recursos naturais encontrados ainda são incipientes.  

Com vistas em assegurar a integridade destes ecossistemas e manutenção da atividade 

salineira e das atividades associadas, é urgente a necessidade de se estabelecer uma estratégia 

que promova a inclusão das salinas solares brasileiras como zonas de conservação, em cujos 

limites apenas possam ser desenvolvidas atividades que não prejudicam a estabilidade ecológica 

desses ecossistemas importantes e únicos.  

Todavia, ressalta-se a importância da gestão integrada das salinas solares, devendo estar 

implícita a necessidade de um acompanhamento contínuo e a realização de estudos sobre a 

viabilidade e capacidade de suporte dos usos atuais e usos potenciais nas mesmas. 
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Resumo: O trabalho parte da premissa de que todas as pessoas não possuem as mesmas condições de vida 

e oportunidades dentro da sociedade. Não obstante, têm o direito a uma vida digna com trabalho que as 

edifique e as inclua socialmente. O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos da Política 

Nacional de Resíduos (PNRS) no que tange a vida e o trabalho dos catadores de material reciclável. A 

atividade dos catadores contribui para a conservação do meio ambiente, a melhoria da qualidade de vida e 

aumento da economia nacional. É notória, a importância das funções desempenadas por eles, nesta era de 

consumismo exacerbado e de conscientização amena. A pesquisa justifica-se pela preocupação social com 

a eficácia da PRNS, aparato jurídico que visa, dentre outros objetivos a inserção social e a emancipação 

econômica dos catadores. A metodologia é qualitativa, com dados colhidos de forma empírica, por meio de 

entrevistas e de referências bibliográficas como a legislação vigente, livros, teses e artigos, posicionando-se 

de forma crítica. Evidenciou-se que a lei supracitada tem colaborado para uma maior visibilidade do trabalho 

do catador, todavia, ainda haja muito que se fazer para que os mesmos sejam realmente valorizados social e 

economicamente, de modo a se tornar efetiva a inclusão social desses trabalhadores.  

Palavras-chave: Trabalho; Catadores, Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade do trabalho para a sobrevivência fez surgir uma nova categoria de 

trabalhadores, qual seja: os catadores de material reciclável. Categoria esta presente há muito 

tempo nas pequenas e grandes cidades do Brasil e do mundo. 

A categoria dos catadores de material reciclável é consequência de um sistema de 

acumulação do capital e de um processo de industrialização desigual, que atraiu grandes 

contingentes populacionais para as cidades, sem perspectivas de emprego para todos. 

Diante da situação da grande quantidade de resíduos produzidos pela população e a 

questão ambiental gerada em torno deles surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº 

12.305, de 2 de Agosto de 2010) com o objetivo de priorizar a gestão e o gerenciamento ambiental 

adequado dos resíduos, de forma compartilhada e integrada com o setor público e privado, além 

deste objetivo constituí um outro objetivo da PNRS incluir socialmente o catador de material 

reciclável por meio da integração dos mesmos em ações de responsabilidade compartilhada, 

criação de associações de catadores e como instrumento para a emancipação dos mesmos. 

Porém, é fato que muitos catadores ainda vivem nas ruas, ou não tem acesso à informação. 

A essa evidencia, seria possível se falar em inclusão social quando muitos catadores, apesar da 

mailto:lucasmorais7@gmail.com
mailto:larissaabrantes-adv@bol.com.br


E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                    ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

995 
ideia de inclusão social propagada na lei muitos deles vivem à margem de direitos mínimos capazes 

de garantir existência digna para si e sua família? 

A PNRS atinge diretamente a vida de milhares de pessoas, sendo necessário verificar se a 

sua implementação, quanto ao que trata dos catadores de material reciclável, tem sido eficaz, 

alcançando assim os objetivos do citado diploma legal. 

A par dessa problemática, o trabalho apresenta como objetivo analisar quais os impactos 

gerados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010) na 

vida dos catadores de material reciclável, de forma específica na vida dos catadores da Associação 

de Catadores de Material Reciclável de Uiraúna – ASCAMARU. Pretende-se ainda analisar a PNRS, 

principalmente naquilo que trata dos catadores de material reciclável, verificando a sua 

aplicabilidade, bem como investigar se os catadores têm conhecimento da existência da PNRS. 

Os métodos que foram utilizados para a realização dessa pesquisa foi o métodos de 

abordagem indutivo, onde partiu-se de premissas métodos de procedimento o monográfico, e o 

comparativo, e as técnicas de pesquisa utilizadas serão inicialmente o manejo da documentação 

indireta tendo como base a pesquisa bibliográfica e posteriormente a utilização da documentação 

direta por meio de entrevista realizada  junto aos catadores de material reciclável da ASCAMARU. 

 

2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A PNRS apresenta diversos impactos diretos na vida da sociedade, pois, a sociedade 

sempre produziu resíduos sólidos, sendo que somente no final do século XX e começo do século 

XXI foi que passou a existir uma preocupação sobre os impactos da ação do ser humano no meio 

ambiente. 

Sobre o homem e a geração de resíduos sólidos Ribeiro e Morelli (2009, p. 9). afirmam que: 

 

Presentes em todos os estágios das atividades humanas, desde simples restos de 

animais mortos até baterias de celulares de última geração, os resíduos, em termos 

tanto de composição como de volume, variam em função das práticas de consumo 

e dos métodos de produção. As principais preocupações estão nas consequências 

que estes podem ter sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente.  

 

A geração de resíduos sólidos tornou-se uma preocupação uma vez que, o crescimento da 

produção de resíduos sólidos se tornou maior que o crescimento populacional. A origem desse 

crescimento exagerado na produção de resíduos encontra-se na disseminação do american way of 

life, que associa uma boa qualidade de vida a grande quantidade de consumo, de bens materiais, 

gerando assim uma sociedade consumista e ao mesmo tempo descartável. Sob esse aspecto, os 

resíduos sólidos são tidos como um grande problema a ser combatido. 

Com o advento da PNRS os resíduos sólidos passaram a desempenhar um papel de suma 

importância não só no âmbito ambiental, mas também nos âmbitos econômicos e sociais. De acordo 

com Galli (2013, p. 54): 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é de fundamental importância para o 

desenvolvimento socioeconômico-ambiental do país seja possível, isso porque o 

Brasil cresce e deve fazê-lo com base em tecnologias limpas e sustentáveis, 

focadas na Economia Verde.  
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Para Teixeira (2011), no âmbito econômico o potencial do Brasil para a reciclagem é cerca 

de 8,5 bilhões de reais ao ano, sendo que se perde toda essa quantia à medida que se deixa de 

investir na reciclagem. Sirvinskas (2010, p. 459), comenta acerca da importância da reciclagem 

relacionando nos âmbitos econômicos e sociais nos seguintes termos: 

 

É muito importante a reciclagem, porque permite a recuperação de energia, água e 

matéria prima. Além disso, a coleta seletiva reduz o volume do lixo depositado em 

aterros sanitários, diminui a extração de recursos naturais e a poluição, melhora a 

limpeza urbana, provoca economia no consumo de energia e auxilia na geração de 

novos empregos.  

 

Nesses termos a reciclagem dentro da PNRS apresenta-se de suma importância, uma vez 

que ela transforma os resíduos sólidos de problema para oportunidade de trabalho, surgindo assim 

a figura dos catadores de material reciclável. Conforme atesta Vieira (2013, p. 113): 

 

A reciclagem também figura como um dos objetivos da PNRS e envolve, 

consideravelmente, em nosso país, questões sociais. Não é novidade a imensa 

gama de catadores, individuais ou em cooperativas, que trabalham e vivem da 

coleta de resíduos, destinando-os à reciclagem. Para isso, a coleta seletiva é 

imprescindível, bem como os trabalhos de educação ambiental no fomento a 

participação de todos no acondicionamento dos resíduos em compartimentos 

próprios.  

 

No processo de reciclagem a coleta seletiva torna-se uma grande aliada, isto por que esta 

separa o lixo que pode ser reciclável daquele que não pode ser reciclável, esse tipo de coleta já 

acontece em grande parte de condomínios, escolas restaurantes, porém poucos são os municípios 

no Brasil em que a coleta seletiva está devidamente implantada. 

A coleta seletiva torna-se um aspecto relevante da PNRS à medida que, por meio daquela 

o material descartado chega de forma mais rápida nas mãos de quem fará a reciclagem, pois, é 

princípio da citada política a responsabilidade compartilhada.  A coleta seletiva deve envolver todos 

os atores para o seu bom funcionamento, não devendo se esperar apenas que o reciclador ou 

catador realizem todo o processo. 

Os projetos de reciclagem tem se expandido em todo o país. Entretanto, em alguns lugares 

para a implementação de tais projetos o Poder Público tem enfrentado dificuldades, entre as quais 

está a ausência de coleta seletiva, falta de conscientização por parte da população além da grande 

produção de resíduos nos centros urbanos. 

A PNRS foi inovadora ao inserir o papel de grupos de catadores de materiais recicláveis na 

sua instrumentalização, de forma a tornar possível a inserção social desses grupos por meio do 

trabalho e consequentemente da geração de renda. 

A Lei 12.305 de 2010 apresentou como um dos objetivos a “[...] integração dos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos” conforme está disposto no inciso XII do art. 7º da citada lei. Ao eleger 

tal objetivo o legislador deixou claro que reconhece a necessidade de promover melhores condições 

para aqueles que trabalham diretamente com os resíduos sólidos. 

Gutierrez e Zanin (2011), o trabalho desenvolvido pelos catadores de material reciclável é 

reconhecidamente importante no âmbito social, pois suas atividades agregam valores econômicos 

e ambientais aos materiais que são descartados. 
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Os catadores desempenham papel importante porque o seu trabalho reduz os gastos 

públicos com a limpeza urbana, aumenta a duração da vida útil dos aterros sanitários, diminui o 

desgaste dos recursos naturais, bem como e incentiva a cadeia produtiva das indústrias 

recicladoras com geração de trabalho. 

A atuação dos catadores da forma como é proposta na PNRS promete ao mesmo tempo 

uma melhoria considerável no saneamento básico, bem como a inclusão e emancipação econômica 

daqueles. Mesmo com tais incentivos ao trabalho das associações e dos catadores, as empresas 

privadas ou mesmo públicas ainda são as maiores responsáveis pela coleta seletiva nos municípios. 

Por fim, outro aspecto da Lei 12.305/10 que fez toda a diferença ambiental e socialmente foi 

o prazo de 4 (quatro) anos para a disposição final ambientalmente adequada, ou seja, no referido 

prazo deve haver o fim dos famosos “lixões” presentes em grande parte das cidades brasileiras.  

O prazo legal para a regularização da situação se exauriu em 2 de agosto de 2014, mas 

ainda cerca de 60% dos municípios não haviam se adaptado as normas presentes na PNRS. É 

importante aduzir que uma vez descumprido esse prazo legal o gestor público ficaria sujeito à 

responder por crimes ambientais, pagamento de multa, podendo inclusive chegar à perda do 

mandato. 

Diante de tal fato a Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 651/14 que dentre 

outros temas abordados previa a prorrogação do prazo para a o fim dos lixões para o ano de 2018.  

O dispositivo presente na MP 651/14 gerou forte rejeição por parte daqueles que são os 

maiores interessados: os catadores de material reciclável. Tal rejeição se deu principalmente pelo 

fato de que a existência de lixões implica na ausência de coleta seletiva, ausência da 

responsabilidade compartilhada e da logística reversa, e, principalmente, não haverá organização 

dos catadores de materiais recicláveis bem como, a valorização econômica dos resíduos sólidos. 

Entretanto, o artigo da MP 651/14 que tratava da prorrogação dos lixões foi vetado pelo 

presidente em exercício Michel Temer alegando que o adiamento da destinação adequada de 

resíduos sólidos contrariava diretamente o interesse público. 

Ainda assim, é possível os municípios adiarem o fim dos lixões por meio de um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) a ser feito entre o município e o Ministério Público que irá avaliar 

cada caso concreto. 

O fim dos lixões representou um grande avanço para a vida dos catadores, isso por que 

muitos deles não só trabalhavam, mas viviam no lixão com suas famílias, vivendo em condições 

desumanas, além do que nos lixões não havia uma separação dos resíduos sólidos estando os 

catadores sujeitos a entrar em contato com qualquer tipo de resíduos, prejudicando assim o seu 

trabalho gerando riscos para a saúde e a qualidade de vida daqueles. 

A PNRS trouxe vários benefícios para os catadores no sentido de melhorias de condição de 

trabalho por meio da coleta seletiva e fim dos lixões, porém a lei ainda é insuficiente uma vez que 

ainda o deixa em situação de vulnerabilidade necessitando de uma proteção jurídica mais 

apropriada. 
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3. IMPACTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA VIDA DOS CATADORES 

DA ASCAMARU 

 

Em entrevista realizada com os catadores sobre a PNRS as opiniões foram as mais 

divergentes diante daquilo que cada um já viveu trabalhando na indústria da reciclagem como 

catador de material reciclável. 

As entrevistas foram realizadas na sede da ASCAMARU – Associação de Catadores de 

Material Reciclável de Uiraúna, na qual trabalham 13 catadores, dos quais 9 foram entrevistados. 

Questionados sobre quanto tempo já trabalhavam com o manejo de resíduos sólidos o lapso 

temporal foi bem diverso, por um lado haviam pessoas que já haviam dedicado boa parte da sua 

vida trabalhando como catadores, trabalhando 15 anos com os resíduos sólidos, já outros estavam 

iniciando agora nessa atividade sendo que iniciaram o trabalho de catação há poucos meses.  

Diante dessas respostas percebe-se o quanto a profissão de catador de material reciclável 

é antiga e o quanto o poder público esteve omisso para reconhecer a profissão de catador, 

ressaltando-se que tal reconhecimento se deu depois de um processo de muita luta por parte dos 

catadores conforme explicado anteriormente. 

Na outra pergunta da entrevista os catadores respondiam se tinham conhecimento da PNRS 

e como tomou conhecimento da lei. Nesse ponto alguns poucos responderam que não tinham 

conhecimento, inclusive um respondeu que “Até agora não, tô sendo informado agora” (Entrevista 

07), porém outros já responderam que tinham conhecimento da lei, e tal conhecimento se deu pelo 

trabalho da sociedade. Disse o catador entrevistado: 

 

Sim, até o momento gente não tinha, né? Mas a partir de 2013 a gente teve esse 

conhecimento, né? Da reciclagem, das leis, do fechamento dos lixões, né?, E que 

o trabalhador que trabalha com reciclagem teria que trabalhar organizado, ou seja, 

formasse uma associação, aí com isso a gente conheceu a Irmã Francisca, né? 

Visitou a gente no lixão, aí explicou melhor como era essa lei, que não podia mais 

trabalhar nos lixões porque ia ter aterro sanitário, né? E essa lei era nacional, aí foi 

explicando melhor pra gente como era formada uma associação, de trabalhar em 

conjunto organizado, né? E obter mais conhecimento na reciclagem. (sic. Entrevista 

01). 

 

É importante verificar que os catadores que responderam dessa forma foram justamente 

aqueles que trabalham há mais tempo com os resíduos sólidos, sendo que estes puderam 

acompanhar as mudanças que a lei trouxe para vida deles, diferente daqueles que chegaram há 

pouco tempo e não tinham nenhum conhecimento da PNRS. 

Outros apesar de ter o conhecimento da existência lei, esse conhecimento é mínimo, uma 

vez que eles afirmam apenas que ouviram falar como disse o Entrevistado 08: “Não tenho muito 

conhecimento não, porque eu só escuto assim o que o povo fala, é que eu vou entendendo aos 

pouquinhos”. O entrevistado 06 faz referência justamente a questão de estar a pouco tempo e 

conhecer pouco a lei ao contrário daqueles que trabalham há mais tempo. Diz o catador: “Mais ou 

menos, porque é por pouco tempo, né? Que eu tenho. Não tenho muito tempo não, aí só por cima 

assim. Deles mesmo, os meninos, que estão há mais tempo”. Nestes termos, percebe-se que se 

trata de um conhecimento insatisfatório acerca da PNRS, sendo necessária uma atuação maior no 

sentido da promover o acesso à informação e à educação ambiental quanto ao conhecimento da lei 

e de seus direitos. 
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Seguindo com a entrevista, os catadores eram questionados se percebiam impactos 

positivos, ou negativos diante da PNRS, e apontar quais impactos. Em suas respostas alguns 

catadores afirmavam que esperavam ainda melhorias, mas foram unânimes em perceber impactos 

positivos da PNRS, sendo apontado como principais benefícios, o fim do trabalho no lixão, e o apoio 

da sociedade e do poder público. Nas palavras dos catadores: 

 

Sim, já teve muitas coisas satisfatórias, né? A gente já conseguiu primeiramente um 

espaço, a gente não tinha um espaço pra trabalhar, né? Já conseguimos vários 

apoios, né? A Paróquia, a Congregação, a gente já tem o apoio do Sebrae, da 

Recid, do Cooperar, a Caritas Regional também é um dos grandes apoios pra 

associação. Hoje a gente já tem um apoio muito grande também do Município que 

já ajuda a gente em vários itens, né? Inclusive a gente já tem um conveniozinho 

com eles pra ajudar na parte de despesas, alimentação e gás, combustível, eles 

ajuda muito. (sic. Entrevista 01). 

 

Melhorou pra nós do tempo que a gente começou a trabalhar pra agora, já melhorou 

o trabalho mesmo, que a gente trabalhava num grande lixão trabalhando, agora 

tamotrabalhano aqui na rua né, e eu trabalhando na sombra que eu trabalhava no 

sol também, agora passa a trabalhar na sombra e a quantidade de material que vem 

mais limpo do que a gente pegava no lixão, o material mais limpo, até o cheiro é 

diferente, porque lá é muito misturado, então dá um cheiro muito forte, já aqui é 

menos. (sic. Entrevista 08). 

 

Sim, positivos. Em breve vai ser implantada a coleta seletiva e esperamos que isso 

seja e que quando for implantada nós que vamos tomar de conta da limpeza geral 

do Município. (sic. Entrevista 09). 

 

Um impacto negativo apontado por um dos entrevistados (Entrevista 07) foi ainda a questão 

do preconceito por parte de alguns, tendo o mesmo ainda dito que mesmo havendo preconceito 

havia pessoas como as crianças e idosos que gostavam do trabalho deles. 

Em outro questionamento outro catador também fala sobre a discriminação. Nas palavras 

dele: 

 

Que o pessoal discrimina muito, fica o pessoal na rua discriminando "olha onde vai 

passando os lixeiros", mas não é lixeiro, é catador de reciclagem. Eles deveriam 

também olhar, né? O pessoal, o cara passa, muita gente diz "olha esses lixeiro véi 

no mei da rua aí catano", mas não sabe o 'caba' tá fazendo pra limpar, manter a 

cidade limpa. (sic. Entrevista 05). 

 

Diante disso é reforçada a ideia de que o catador de material reciclável é muitas vezes 

confundido com aquilo que ele trabalha, o lixo. Nos discursos deles percebe-se que eles têm 

consciência ambiental diante da profissão que exercem, mostrando que a educação ambiental não 

é algo necessário somente para as pessoas pobres, mas necessário para todos. Conforme Galli 

(2013, p. 64) reflete, “[...] mais do que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e extinguir o 

analfabetismo, é preciso acabar com o analfabetismo ambiental que atinge não apenas os pobres 

e excluídos”  

Um dos instrumentos da PNRS é a elaboração do Plano Municipal da Gestão de Resíduos 

Sólidos, conforme foi comentado no capítulo anterior. Questionados se os catadores estavam 

participando da elaboração do Plano Municipal, a maioria deles afirmaram que estão participando 
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da elaboração do Plano por meio de reuniões, palestras e parceria com a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente.  

Sobre esse questionamento uma colocação interessante foi a do entrevistado 08 que 

afirmou: “[...] as vezes eles vão e eu tenho que ficar, porque não pode abandonar isso aqui sozinho, 

aí eu fico dentro do galpão e eles vai (sic.)”. 

Assim percebe-se o quanto é frágil a profissão de catador, uma vez que se ausentar para 

participar da elaboração do Plano Municipal implica em comprometer o seu trabalho e, 

consequentemente, a sua renda no final do mês. 

Por fim os catadores foram questionados se, com o advento da PNRS, eles foram incluídos 

socialmente ou se ainda eles se consideram como trabalhadores informais. Mais uma vez a questão 

gerou muito divergência entre eles. A maioria dos entrevistados se considera como trabalhador 

informal, tendo um deles descrito o seu grau de informalidade: 

 

Porque o trabalhador informal, porque direito, direito mesmo aqui a gente ainda não 

tem, né? A gente trabalha assim, que nem um trabalhador autônimo, que se você 

veio trabalhar, tá trabalhando, tando trabalhando, tá ganhando, se saiu não tem 

mais nada, se saiu do próprio serviço aqui num tem o que receber, porque num é 

uma coisa de carreira assinada, num é nada, é uma coisa, é o serviço que a gente 

tá querendo né? Aí a gente só tem aquilo se a gente continuar trabalhando dentro 

do serviço, que nem tem muitos que já vieram, já trabalharam, passa dois, três, 

quatro mês, aí sai, só sai com o seu direito de pagamento dos dias que trabalhou, 

vai embora e não tem mais nada pra levar. (sic. Entrevista 08) 

 

Aqui, percebeu-se que o catador entendia bem a dimensão de informalidade, uma vez 

deixando a profissão de catador eles não tem nenhum direito como seguro desemprego, FGTS, 

auxílio doença, não possuem carteira assinada, dentre diversos outros direitos trabalhistas. 

Sobre o aspecto da informalidade que se aplica aos catadores de material reciclável 

Medeiros e Macedo (2006, p. 68) afirmam que: 

 

Uma das características do trabalhador informal é a ausência de todos os direitos 

trabalhistas. Essa situação gera preocupação e sofrimento aos catadores, pois não 

contam com nenhuma proteção trabalhista, caso sejam afastados por problemas de 

saúde e/ou acidentes de trabalho. Quanto à aposentadoria, também não se verificou 

nenhum tipo de contribuição.  

 

A realidade dos catadores é essa: a ausência de vários, senão todos, os direitos 

trabalhistas,o que os deixa em uma situação de completa vulnerabilidade. Se no trabalho formal o 

empregado já se encontra em situação de desvantagem perante o empregador – o que fez surgir o 

principio da proteção ao trabalhador – imagine-se a situação dos catadores de material reciclável 

que não são, nem de fato, nem de direito, trabalhadores formais. 

Por outro lado alguns catadores se sentem incluídos com o advento da PNRS. É importante 

verificar que no relato de um deles ficou claro que a inclusão que ele sente hoje se dá por meio do 

trabalho na associação, nos seguintes termos: 

 

[...] eu me considero como um trabalhador incluído na sociedade, porque hoje a 

ASCAMARU, quando fala assim ASCAMARU inclui o grupo todo, um 

reconhecimento da população do Uiraúna, não só do Uiraúna como de Cajazeiras, 

de Pombal, Sousa, Patos, Campina, todas as associações que sabe ASCAMARU 
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também existe, a gente já somo também divulgado nos meios da Internet, graças a 

Deus hoje eu me considero no meio da sociedade  (sic. Entrevista 02). 

 

Assim sendo verificando o trabalho dos catadores em associação pode-se perceber que a 

união desses trabalhadores os tornou mais fortes para enfrentar as adversidades. De fato, os 

catadores trabalhando individualmente são bem mais fracos, e menos representativos do que 

quando trabalham em conjunto.  

Na Entrevista 01 o catador não respondeu objetivamente se ele se sentia incluído 

socialmente ou como trabalhador informal, porém corroborou com aquilo que foi respondido na 

entrevista 02 da seguinte forma: 

 

Até o momento quando a gente trabalhava no lixão, como eu falei, a gente era 

descartado, a gente não tinha o apoio de nada, não tinha o conhecimento, a gente 

só catava aquele material ali no lixão pra sobreviver. A partir do momento que foi 

formada a associação, o pessoal foi veno nosso trabalho, foi admirano, e a gente 

foi pegando conhecimento, né? A gente foi aprendendo com a associação e a 

sociedade foi aprendendo com a gente. (sic. Entrevista 01). 

 

Dessa forma verifica-se o quanto é importante o catador trabalhar em associação, em 

conjunto, uma vez que o mesmo recebe, ainda que talvez de forma mínima, uma capacitação para 

o trabalho com reciclagem, como também os transformam em agentes multiplicadores da educação 

ambiental, pois é evidente que a percepção de que a sociedade aprende com o trabalho deles é 

real. É interessante ressaltar que a maior parte dos catadores que se sentiram incluídos são 

justamente aqueles que trabalham há bastante tempo na indústria da reciclagem. 

Em suma, percebeu-se que os catadores encontram benefícios com o advento da PNRS, 

mas de maneira unânime demonstraram esperança de melhorias que de fato são necessárias, 

especialmente quanto ao tratamento dispensado à pessoa do catador, como também à proteção 

aos direitos trabalhistas dos mesmos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A PNRS constituiu um marco nas normas que regem o direito ambiental, em seu corpo o 

referido diploma legal apresentou diversos aspectos, jurídicos, sociais e ambientais, e a sua base 

principiológica demonstrou a preocupação da mesma na proteção não só com o meio ambiente, 

mas também com os setores econômicos e sociais. 

A PNRS apresenta como objetivo, dentre outros, a inclusão social dos catadores de material 

reciclável, inclusão essa a ser realizada por meio do trabalho, porém os catadores demonstram que 

mesmo com o advento da PNRS e suas várias melhorias que ainda se sentem como trabalhadores 

informais, isto por que uma vez deixando seus postos profissionais saem sem terem nenhum direito 

trabalhista assegurado, restando assim muito frágil a tentativa de inclusão pela PNRS. 

Dentro dos aspectos sociais trazidos pela PNRS aquele de maior destaque é a tentativa de 

inclusão social dos catadores, bem como diversos benefícios para aqueles como o fim dos lixões, 

a implantação da coleta seletiva e a formação de associações e cooperativas de reciclagem, esses 

são os principais impactos positivos percebidos pelos catadores com o advento da PNRS. 

Os catadores de material reciclável constituem uma categoria que existe há bastante tempo, 

porém o seu reconhecimento como profissão aconteceu apenas recentemente, pouco mais de 10 

anos, apesar de ser registrada no CBO, a profissão de catador não é acolhida por todos com a 
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mesma dignidade que as demais profissões e um dos principais fatores disto é o fato de muitas 

vezes o profissional ser confundido com aquilo que ele trabalha, no caso dos catadores com o lixo. 

Os catadores desempenham um papel muito importante na sociedade com o seu trabalho, 

contudo, eles não recebem o devido reconhecimento, sendo tratados por muitos como marginais, 

criminosos ou mendigos. 

É importante ressaltar que o advento da PNRS não foi suficiente no que concerne a proteção 

dos catadores, sendo um impacto negativo apontado por eles o preconceito por parte da sociedade, 

para o qual não é previsto nenhuma sanção legal. 

Torna-se de grande valia a implementação de políticas públicas voltadas para a educação 

ambiental para que os catadores possam conhecer os seus direitos, especialmente naquilo que 

dispõe a PNRS sobre o trabalho desempenhado por eles, tal iniciativa poderia ser contada como 

atividade de capacitação profissional, isto porque muitos trabalham com o manejo de resíduos 

sólidos, mas não tem conhecimentos básicos, como por exemplo, quais os tipos de resíduos que 

existem, para desenvolver tal trabalho. 

Sobre a participação daqueles que trabalham com resíduos sólidos no Plano Municipal de 

Gestão de Resíduos, precisa ser mais ativa e englobar a participação de todos os catadores, não 

apenas só os mais experientes, ou que tem conhecimento acerca da temática, mas deve-se ter um 

participação universal dos catadores, para tanto, é imperioso que o Poder Público realize as 

reuniões em dias e horários que os catadores não estejam trabalhando para não prejudicar o salário 

deles que já é muito pouco, ou caso seja necessário retirá-los em horário que eles deveriam estar 

trabalhando, os catadores deveriam receber um incentivo financeiro proporcional ao tempo em que 

eles permaneceram sem trabalhar em virtude de estar participando da elaboração do plano 

municipal. 

Somente poderá haver inclusão dos catadores se houver uma atuação por parte do Poder 

Público no sentido de edição de uma norma específica que tutele de forma satisfatória os catadores 

de material reciclável, bem como a implementação de políticas públicas voltadas para a inserção 

dos mesmos e fiscalização para saber os seus direitos estão sendo respeitados, além de uma 

educação ambiental por parte da sociedade no sentido de valorizar os catadores e o trabalho que 

eles fazem. Sem isso, a inclusão social será apenas uma utopia, prevista num inciso de uma lei não 

havendo, assim eficácia da norma no mundo jurídico. 
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Resumo: O uso em demasia dos recursos naturais suscita um debate contundente sobre a importância do 

desenvolvimento de práticas sustentáveis por toda sociedade. Nessa perspectiva a implantação de um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) dentro de uma empresa é posto em foco, tendo em vista os vários 

benefícios que surgirão com a adoção de tais práticas. O objetivo principal do trabalho foi identificar as práticas 

sustentáveis, propostas pelo SGA realizadas pela central de serviços de venda direta, de O Boticário. Para 

tanto, far-se-á um levantamento bibliográfico baseado em autores que estudam o tema como Chinalia (2007), 

Elliot (1994), Valle (1995), entre outros. Após, foi realizado na empresa uma pesquisa através de observações 

e entrevistas, onde foi possível verificar a importância do desenvolvimento de tais atividades nas empresas. 

A realização da pesquisa demonstrou o quanto a empresa se preocupa com a efetivação de ações que não 

agridam o meio ambiente e os benefícios proporcionados com a efetivação de referidas ações uma vez que, 

questões como essa   tem ganhado cada vez mais espaço no campo do equilíbrio econômico, do 

desenvolvimento do mercado, a satisfação da sociedade ao perceber a preocupação com tema, bem como, 

a redução de gastos que a empresa consegue obter.  

Palavras-chave:  Meio Ambiente; Práticas Sustentáveis; Sistema de Gestão Ambiental 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de industrialização mundial intensificou o processo de exploração e devastação 

dos recursos naturais, ocasionando impactos negativos para o meio ambiente e para o homem.  

Desde as décadas de 1960 e 1970, uma série de problemas ambientais e eventos 

relacionados ao tema como, a conferencia de Estocolmo em 1972, tem impulsionado o debate 

contundente sobre educação ambiental no mundo.  

Tal debate teve fundamental importância para a criação do Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA), que tem ganhado espaço dentro das empresas, contribuindo assim para um projeto de 

desenvolvimento mais sustentável.  

Nessa perspectiva, corroboramos com Valle (1995), ao afirmar que “a qualidade ambiental 

é parte inseparável da qualidade total ansiada pelas empresas que pretendem manter-se 

competitivas e assegurar sua posição em um mercado cada vez mais globalizado e exigente. ” 

Compreende-se então que as empresas e organizações estão se empenhando cada vez mais em 

dar à atenção necessária aos impactos causados por suas atividades, tendo em vista as 

necessidades impostas pelo mercado global, tornando assim, seu desempenho ambiental algo 

primordial.  

A partir disso, o estudo aqui desenvolvido tem como finalidade demonstrar as práticas 

sustentáveis desenvolvidas pela Central de Atendimentos da Venda Direta (VD), da empresa, O 
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Boticário, na cidade de Pau dos Ferros-RN, partindo da premissa que referida empresa, apresenta 

um quadro positivo no que se refere a realização de algumas dessas práticas.  

 

1.1 Do percurso metodológico 

 

 Caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa descritiva, o percurso metodológico 

para alcance desse objetivo, delineia-se a priori a partir de um levantamento bibliográfico de autores 

que discutem o tema em estudo como, Valle (1995), Chinalia (2007), entre outros, que dão suporte 

ao debate teórico.  

Outra ferramenta utilizada, foi uma visita em lócus, sendo possível a observação da 

efetivação das práticas sustentáveis correspondente ao SGA 

 O instrumento de coleta de dados foi a realização de entrevistas com os funcionários da 

empresa pesquisada, com o quantitativo de 7 pessoas, número total de funcionários da empresa, 

contendo, questões abertas, dicotômicas e de múltipla escolha. A utilização deste instrumento nos 

permite estabelecer relações e, identificar variáveis e elementos para apresentar possíveis soluções 

ao problema de pesquisa. Para análise dos resultados utilizamos a análise de conteúdos para 

melhor expressar os resultados.  

Assim sendo, o trabalho buscou responder alguns questionamentos como: Conhecer o nível 

de conhecimento do gestor sobre a importância das práticas ambientais na empresa Central de 

Serviços de Venda Direta do O boticário de Pau dos Ferros-RN; Caracterizar as práticas de gestão 

ambiental praticadas na empresa Central de Serviços de Venda Direta do O boticário de Pau dos 

Ferros-RN.  

Para tanto, o trabalho encontra-se dividido em 3 secções além desta introdução. A primeira, 

aborda o conceito de SGA de modo amplo.  A segunda, discute as práticas sustentáveis 

desenvolvidas dentro da central de serviços de venda de direta de Boticário, observadas a partir de 

visitas em lócus. E por fim, nas conclusões é feito um apanhado geral da discussão suscitada no 

do trabalho.  

 

2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL – SGA 

 

O mundo está passando por muitas mudanças, onde na maioria das vezes refletem 

diretamente no meio ambiente. Partindo dessa premissa, algumas   empresas empenhadas em 

contribuírem com o convívio sustentável com o meio, desenvolvem e adequam práticas ambientais 

na sua rotina de trabalho. 

 De acordo com Chinalia (2007, apud Silva, 2007, p.1), 

 

O maior desafio do momento é promover o desenvolvimento social e econômico do 

país, sem destruir o seu capital natural. Para isso é necessária à busca pelo 

desenvolvimento sustentável, preservando os recursos naturais, realizando o 

crescimento econômico e gerando qualidade de vida para a população. 

 

Com a citação, o autor deixa claro a importância de práticas sustentáveis, pois, com a 

realização destas, é possível minimizar os danos causados ao meio ambiente podendo não só ter 

um benefício próprio, como também beneficiar toda uma população com a geração de renda.   

A priori de discussão, é pertinente esclarecermos o que seja um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA). Referido termo constitui-se como um ramo da administração onde são realizados 
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estudos que permitem que a empresa possa identificar e controlar os impactos ambientais de seus 

produtos ou das suas atividades.  

Os estudos sobre SGA, são conduzidos pela International Organization for Standardization 

(ISO) 14000. Concordando com Oliveira (2012), entendemos que a norma ISO 14000 é uma série 

de padrões, internacionalmente reconhecidos, por estruturar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

de uma organização e o gerenciamento do desempenho ambiental, para melhor desenvolvimento 

das práticas ambientais, para que a empresa possa realiza-las com mais precisão. 

 As práticas sustentáveis estão em constante atividade, pois, são responsáveis segundo 

Mantovaneli Junior (2013, p.88) por,  

 

a) aumentar a capacidade de carga planetária; b) limitar e substituir o uso de 

recursos esgotáveis por alternativas limpas; c) reduzir resíduos e poluentes; d) 

limitar o consumo de material; e) criar tecnologias limpas e eficientes; e f) produzir 

um arranjo institucional capaz desta missão. 

 

 Logo, verifica-se uma gama de objetivos a serem atingidos através da implementação do 

Sistema de Gestão Ambiental que por sua vez, almeja o melhoramento dos ambientes em que é 

posto em prática.  

Com esses estudos realizados sobre sistemas ambientais nas empresas, nos remetemos 

ao   pensamento de Leff (2003, p.19) fala que, 

 

Se a sustentabilidade é a marca da crise de uma época, tal fato nos leva a interrogar 

as origens de sua presença no tempo atual e a projeção para um futuro sustentável 

possível.  

 

Para o autor, o debate sobre sustentabilidade não é algo recente e que necessita de práticas 

que melhor se adequem a relação homem natureza com a finalidade de obtenção de um 

desenvolvimento equilibrado dos espaços.  

Assim, compreende-se que para que o meio ambiente das empresas seja bem utilizado é 

necessário o uso do sistema de gestão ambiental, no intuito de alocar com responsabilidade seus 

recursos.  

A implantação de um SGA, tem sido um desafio constante para as empresas considerando 

a necessidade de manter-se inserido dentro de um mercado competitivo, sem deixar de lado os 

interesses da sociedade como um todo. Segundo Elliott (1994), esses desafios estão em “assegurar 

que as relações (econômicas, políticas e sociais) entre os elementos do sistema (pessoas e lugares) 

sejam tanto voltadas para o crescimento econômico como para a conservação do meio ambiente. ” 

Com isso, é possível o uso adequado dos recursos, minimizando a degradação do meio ambiente 

e, concomitantemente promover uma   distribuição, equitativa dos recursos com o desenvolvimento. 

De acordo com Scherer, (1996), “a Gestão Ambiental é uma parte integrante do sistema 

administrativo geral da organização. ” Assim, compreende-se que a formulação de um SGA, 

consiste em um processo interativo e contínuo. Deste modo, a implementação de políticas, objetivos 

e metas ambientais podem ser coordenados em conjunto com outros esforços de outras áreas 

administrativas. 

Nessa perspectiva, coloca-se em foco a Central de Atendimentos da Venda Direta de O 

Boticário, no que se refere a implantação do SGA, e como essas práticas impactam no 

funcionamento da empresa.  
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3 PRÁTICAS DA GESTÃO AMBIENTAL NA VENDA DIRETA 

  

Com o mercado em constante crescimento, as empresas veem adotando práticas 

ambientais dentro de seus espaços com o intuito de redução de gastos, bem como, a criação de 

laços com os clientes, tendo em vista que estes são atraídos por ações desta natureza.  A partir 

disso, foi possível a identificação de algumas ações referentes a essas práticas na venda direta de 

O Boticário da cidade de Pau dos Ferros-RN, que são elencados a seguir.  

Uma característica marcante da empresa em estudo, refere-se ao foco de suas ações 

estarem relacionadas aos princípios da agenda 21, esta resultante da conferência RIO-92. Referida 

agenda, é um documento que apresenta propostas para um novo padrão de crescimento, 

evidenciando o equilíbrio econômico e ambiental. Com uma visão crítica, a agenda 21, enfatiza os 

males provocados pelo uso em demasia dos recursos naturais com efeito direto na vida da 

população.  

No quadro abaixo, (Quadro 1), é possível verificar a relação entre as práticas desenvolvidas 

pela empresa Central de Serviços de Venda Direta e os princípios Agenda 21.  

 

Quando 1: Relação entre os princípios da Agenda 21 e as práticas realizadas pela empresa em 

estudo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o quadro acima, é notório que a central de serviços de venda direta possui 

práticas que vão ao encontro aos princípios postos pela agenda 21, e que estas práticas influenciam 

no comportamento dos funcionários e no funcionamento geral da empresa.  

Quando questionados sobre o tema, os funcionários afirmam não possuir conhecimento 

sobre o assunto em questão. Contudo, compreendem a importância, que o assunto tem na 

atualidade, bem como, a relevância da empresa desenvolver tais práticas, tanto para a questão de 

preservar o meio ambiente como o incentivo a funcionários e clientes, visto que, a sociedade se 

beneficiará com as mudanças.  

Além as ações citadas pelo quadro anterior, a empresa desenvolve também outras práticas 

sustentáveis.  Em entrevista realizada com o gestor da empresa, ele afirma que um ponto forte da 

VD são as sinalizações nas tomadas e nos interruptores, que auxiliam no controle da energia gasta 

dentro dos espaços de trabalho. Vejamos as sinalizações nas imagens abaixo. (Figuras 1, 2 e 3).  

Princípios da Agenda 21 Práticas encontradas na Central de 

Serviços de VD 

Exercer a liderança empresarial, acerca 

dos assuntos ambientais. 

Promover e incentivar a coleta de 

resíduos sólidos. 

Apoiar e promover o envolvimento 

contínuo dos trabalhadores nas questões 

ambientais. 

Incentivar os empregados a adotarem o 

copo diário. 

Estimular a construção de parcerias, com 

instituições, na busca do desenvolvimento 

sustentável, voltado para a diminuição do 

processo de degradação ecológica. 

Parceria com a uma indústria voltada 

para a fabricação de sacolas com 

papeis recicláveis, fazendo parte do 

processo de aquisição da matéria-prima 

para a produção. 
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Figura 1: Sinalização para economia de energia nos interruptores do deposito. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

Figura 2: Sinalização para economia de energia e acidentes elétricos nas tomadas. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 
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Figura 3: Sinalização de economia de energia nos interruptores da sala de reunião. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

Ainda no tocante ao controle de energia, a empresa adota uma política interna de horários, 

por exemplo, os ar-condicionado tem uma hora certa para serem ligados e desligados, considerando 

que, tal aparelho tem um consumo expressivo de energia elétrica.  

Dentro das práticas sustentáveis desenvolvidas pela central de Serviços de venda direta, 

destaca-se ainda, o recolhimento do material não utilizado, através de sistemas de reciclagem, 

ofertado pela própria empresa (O Boticário), de modo que, todo o material recolhido volta para a 

fábrica de produção própria da empresa, a fim de (re) utilização na fabricação de novos produtos. 

Tal prática não favorece somente a empresa, com a redução de gastos, mas, ao município na qual 

está instalada no que tange a diminuição de produção emissão e coleta de resíduos sólidos.  

Elenca-se ainda, ações realizadas com água. A água utilizada para a limpeza da empresa, 

é uma reutilização da água da piscina da proprietária da empresa, evitando assim desperdícios 

excessivos  

Dessa forma, constata-se que o empreendimento em estudo, possui práticas efetivas de um 

sistema de gestão ambiental e estas por sua vez, possuem impactos positivos no comportamento 

dos funcionários, no funcionamento da empresa e ainda, no que se refere a gestão municipal no 

que tange ao gerenciamento dos resíduos sólidos.  

Nesta visão, podemos visualizar a necessidade de um desenvolvimento diferenciado do 

utilizado atualmente, em que se busca a lucratividade e beneficia uma pequena parte da sociedade. 

Sendo assim, a proposta é levar um crescimento socialmente justo, oferecendo a todos, direitos 

básicos como saúde, alimentação, moradia, transportes ente outros. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

  O que se objetivou nesse trabalho foi apresentar a importância de um sistema gestão 

ambiental dentro de uma empresa com proposito de um novo modelo de desenvolvimento, 

pautado no equilíbrio econômico e ambiental.   
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A analises das práticas sustentáveis desenvolvida pela central de serviços de vendas direta 

de O Boticário, possibilitou conhecer como a empresa se posiciona frente aos problemas ambientais 

empresa faz uso de uma gama de ações que tem impacto direto no meio ambiente e nos 

funcionários, fazendo com esses criem hábitos diferenciados que afetam todo o ambiente de 

trabalho, mesmo estes afirmando não possuírem amplo conhecimento sobre o tema.  

As práticas sustentáveis realizadas pela VD, influenciam também no controle de gastos e 

consumos excessivos, e também na satisfação do cliente ao perceber o interesse da empresa com 

o meio ambiente.  

Dessa forma, as atividades como as desenvolvidas na empresa estudada contribuem para 

o melhoramento do meio ambiente não só nas empresas, como também em todo o município e   

região ao qual a empresa está instalada pois, ações sobre o meio ambiente possuem impactos, 

sejam eles positivos ou negativos, que podem refletir em larga escala. 
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96. SEGURANÇA ALIMENTAR: O (DES) CASO DO BRASIL. 
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Resumo: Existem umas 795 milhões de pessoas no mundo que não têm alimentos suficientes para levar 

uma vida saudável e ativa. Desse total, dados levantados e estimados pela FAO no período 2014-2016, 

calculam que a grande maioria dessas pessoas subalimentadas vivem nas regiões em desenvolvimento 

(aproximadamente 780 milhões). Diante de um cenário preocupante da fome mundial, constatou-se que a 

baixa produtividade no campo não é a principal causa. Atualmente, o desperdício de alimentos é um dos 

grandes protagonistas. Este é um dos responsáveis pela carência de segurança alimentar que afeta cerca de 

30,2% dos brasileiros segundo o IBGE / PNAD, em 2009. A negligência inicia-se ainda nas primeiras etapas 

de produção, correspondendo, até a fase de armazenamento, 54% das perdas, segundo a FAO. Além das 

elevadas perdas econômicas e dos custos sanitários, o meio ambiente também é prejudicado. Esta é uma 

questão que envolve sociedade, governo, produtores e consciência. Este artigo faz um estudo retrospectivo, 

por meio do acompanhamento histórico e dados estatísticos, que venha oferecer subsídios para uma reflexão 

sobre a insegurança alimentar e o descaso dado a essa temática no Brasil. Entre as principais causas do 

desperdício estão as gestões ineficiente e as más práticas de administração de insumos e produtos, a falta 

de infraestruturas adequadas, e um sistema inadequado de transporte, distribuição e armazenamento. 

Palavras-chave: Fome; Desperdício de Alimentos; Segurança alimentar 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Desde os tempos mais remotos até a atualidade, os alimentos, como o próprio nome sugere, 

servem para sustentar e nutrir os seres humanos. Por sua vital importância deu os passos 

primordiais para várias transformações sociais, servindo como fonte de riqueza e desenvolvimento. 

Por fazer parte da rotina diária da humanidade o alimento também tornou-se um problema social e 

de saúde, uma vez que o excesso ou falta pode causar doenças. Condicionados fortemente à 

disponibilidade de alimentos estão também os hábitos alimentares, que fazem parte da cultura e do 

poder econômico de um povo (FLANDRIN; MONTANARI, 1998). No entanto, a distribuição de 

alimentos no mundo é bastante desigual, ficando clara a relevância do fator econômico, bem como 

as diferenças dentro do próprio país.  

No Brasil a exploração e a produção agrícola de alimentos fazem parte de sua origem 

socioeconômica, caracterizada pela monocultura e comércio de exportação, até os dias atuais. 

Porém a preocupação com o mesmo e as discursões para se procurar estratégias para o flagelo da 

fome iniciou-se a partir da Primeira Guerra Mundial, em um período de desestabilização econômica 

e social e escassez de alimentos. Após isso, vários órgãos de estudos e grupos de pesquisa 

utilizam-se de seus conceitos para definir a avaliar a segurança alimentar da população. 

Atualmente, aproximadamente 795 milhões de pessoas no mundo passam fome e, entre os 

vários fatores, um dos mais preocupantes é o desperdício de alimentos que começa ainda no 

campo, percorrendo todo o processo de produção, armazenamento, até a mesa do consumidor. 

Somente no Brasil, 37 kg de alimentos por habitante são descartados diariamente, e a nível mundial 

o que é “rejeitado” corresponde ao suficiente para alimentar toda a população faminta, segundo a 

mailto:daianekellysm@outlook.com
mailto:mhcfilho@yahoo.com.br
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FAO. O índice de insegurança alimentar brasileiro é bastante elevado, característico de um país 

emergente (ou em desenvolvimento), que necessita de estratégias para o combate à miséria e um 

melhor planejamento, não apenas por parte do governo, mas de toda a população. 

Este artigo tem por objetivo realizar um estudo retrospectivo no sentido de oferecer subsídios 

para uma reflexão sobre a realidade da insegurança alimentar no Brasil. Por meio de fontes 

bibliográficas e dados estatísticos se revela um tema bastante “camuflado”, alimentado pela 

irracionalidade e o descaso por parte de toda a sociedade diante de um problema que poderia ser 

evitado ou, pelo menos, amenizado. 

 

2 ALIMENTO: FONTE DE RIQUEZA NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE 

 

Os alimentos deram importantes contribuições na história da humanidade. Antes mesmo do 

capitalismo tinham grande importância para a economia, pois além de servir de alimento85, servia 

de “renda” e fonte de riqueza86. Durante o período das Grandes Navegações, o comércio foi 

impulsionado pelo alimento na produção agrícola e, essencialmente, pelo desejo de obter novos 

alimentos, os produtos orientais, isto é, as famosas especiarias (ou temperos: cravos, pimenta, sal, 

entre outros) - nas cidades de Gênova e Veneza – detentora de um grande lucro e enriquecimento 

da burguesia. 

Já no início do desenvolvimento capitalista, há uma grande explosão demográfica e uma 

significativa redução de mão-de-obra do campo para a cidade, sendo que, a princípio, a produção 

de alimentos crescia menos que o crescimento populacional. Nesse ínterim surge várias teorias 

com o objetivo de explicar as desigualdades, a pobreza e a fome das classes oprimidas. Uma 

dessas teorias foi escrita por Thomas Malthus, em que parte de dois postulados para explicar que 

o ritmo acelerado de crescimento populacional e a pouca capacidade produtiva resultaria em miséria 

e fome. Ele escreve: 

 

Penso que posso elaborar adequadamente dois postulados. 

Primeiro: Que o alimento é necessário para a existência do homem. 

Segundo: Que a paixão entre os sexos é necessária e que permanecerá 

aproximadamente em seu atual estágio. (...) Então, adotando meus postulados 

como certos, afirmo que o poder de crescimento da população é indefinidamente 

maior do que o poder que tem a terra de produzir meios de subsistência para o 

homem. 

 

(...) Este constante esforço tende a subjugar as classes mais baixas da sociedade 

à miséria e a impedir qualquer grande e permanente melhora de sua condição. 

(MALTHUS, 1996, p 246-252). 

 

Porém, suas ideias foram caindo em descrédito após a Revolução industrial, pois, 

 

Os donos de capitais investiram nas fábricas (manufaturas) e adquiriram 
propriedades rurais, modernizando métodos de produção que incluíram, entre 
outras melhorias, a introdução de máquinas agrícolas. Esse processo levou a um 

                                                             
85 No início da humanidade, o homem costumava sair procurando por alimentos, os chamamos “caçador-
coletores” ou nômades. 
86 O conceito de riqueza vem sofrendo transformações. Por exemplo, durante o século XVIII, surgiu, na 
França, uma escola do pensamento chamada Fisiocracia, e para eles a riqueza era produzida no campo no 
lado capitalista, ou seja, era o conjunto de bens excedentes produzidos na agricultura. 



E-BOOK do 1º Encontro Nacional de Planejamento Urbano e 
Regional no Semiárido (I ENAPUR-Semiárido) 

 
 

E-BOOK                    ISBN: 978-85-61693-15-2  

 

1013 
aumento na produtividade e reduziu o número de trabalhadores rurais, substituídos 
pelas máquinas. (COTRIM, 2009, p.277). 

Isto é, a mecanização do campo transformou várias áreas improdutivas em solos férteis, 

além de produzir mais rapidamente utilizando pouca mão-de-obra. A melhora nos transportes 

facilitou o envio de alimentos, diminuiu as perdas e aumentou a oferta em relação à demanda. 

A ascensão dos Estados Unidos se deve, em especial, ao seu crescimento agrícola durante 

o conflito da Primeira Guerra Mundial. Aproveitando-se do clima de guerra, miséria e fome, fornecia 

“ajuda” de alimentos as áreas arrasadas, mostrando o seu poder militar e de subordinação em 

relação aos demais. 

 

Conservando-se, a princípio, numa posição de neutralidade, os norte-americanos 
forneciam seus produtos aos países envolvidos no conflito. Além disso, enquanto 
as potências europeias concentravam-se seus esforços na guerra, os industriais 
norte-americanos aproveitavam para ocupar e suprir novos mercados na Ásia e na 
América Latina.  
Possuindo aproximadamente a metade de todo o ouro que circulava nos mercados 
financeiros do mundo, os bancos e o governo dos Estados Unidos saíram da 
Primeira Guerra como credores da Europa arrasada, projetando-se como grande 
potência mundial. (...). (COTRIM, 2009, p. 423). 

 

O percurso histórico da economia brasileira está diretamente ligado ao setor alimentício – 

agricultura e pecuária de exportação. Ainda no período colonial (a partir do século XVII), a colônia 

portuguesa passou a investir na produção açucareira, cujo monopólio das exportações chegou a 

57% em 150 anos. Outro produto de grande importância foi o café – ou “ouro brasileiro” – sendo 

considerado, a partir de século XIX, como o soberano da economia. Sua importância prosseguiu 

desde o Segundo Reinado à Primeira Republica, correspondendo a mais de 50% dos lucros obtidos 

nas exportações neste último e seu dinheiro foi utilizado na industrialização e pagamento de dívidas 

externas. Além destes, sucederam ciclos do açúcar, algodão, borracha e cacau.  

Atualmente, segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil é líder na produção e exportação 

de café, açúcar e suco de laranja e lidera o ranking de vendas externas de soja, cujo saldo das 

exportações no agronegócio em 2012 chegou a US$ 79,4 milhões.  

 

3 SEGURANÇA ALIMENTAR: CONCEITO, DISCUSSÕES E PROGRAMAS 

 

Como foi visto, os alimentos foram os principais determinantes nas transformações sociais 

e relações econômicas em todo o mundo. Sempre houve a busca por alimentos, combate à fome, 

melhores condições de vida e sobrevivência. Entretanto, o conceito de segurança alimentar 

somente começou a ser discutido após a Primeira Grande Guerra, ao se perceber o quanto a 

autossuficiência e a capacidade de suprir outros mercados são importantes para impor o poder de 

dominação entre as nações – como foi o caso dos EUA. Desse modo, a princípio o termo “segurança 

alimentar” relaciona-se ao poder militar, a soberania de uma nação. 

Em 1974, foi realizada a Primeira Conferência Mundial de Segurança Alimentar, promovida 

pela FAO87, relacionando o termo não mais ao poder militar de um país, mas a produção agrícola, 

                                                             
87 FAO — Organização para Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture Organization). Órgão 
das Nações Unidas fundado em 1943 e inaugurado em 1945 na reunião de Quebec (Canadá). Sediada em 
Roma, a FAO tem por objetivo elevar os níveis de alimentação e nutrição das populações carentes do 
mundo, promovendo o aumento dos níveis de produtividade da agricultura e uma melhor e mais equitativa 
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ou seja, a pouca produção agrícola era responsável pela fome no mundo e era necessário estimular 

o plantio. Os líderes da Conferência passaram a defender a Revolução Verde, cujo objetivo era uma 

alta produtividade de cereais de baixo porte, utilizando-se de técnicas modernas de produção. Logo, 

haveria redução significativa no preço destes, capaz de responder às demandas dos agricultores e 

dos consumidores – especialmente aos mais pobres- reduzindo a fome do mundo. O objetivo seria 

“assegurar que todas as pessoas tivessem em todo momento acesso aos alimentos básicos que 

necessitassem” (FAO, 1983). 

No Brasil, o tema passou a ser mais discutido com a criação do CONSEA (Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar) em 1993, durante o governo de Itamar Franco, vinculado 

diretamente com a Presidência da República. O Conselho tinha como meta principal formular 

políticas que garantisse o direito à alimentação e coordenar a Campanha Nacional de Combate à 

Fome e à Miséria (criada no mesmo ano). Um ano após a criação do CONSEA foi realizada a I 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar em Brasília, entre os dias 27 e 30 de julho de 1994. 

Nesta, foi discutido o conceito de segurança alimentar como artifício de alteração da realidade que 

produz e reproduz a fome, a miséria e a exclusão social. O Conselho foi extinto durante o governo 

de Fernando Henrique Cardoso e, em seu lugar, foi criado o Conselho de Comunidade Solidária, 

vinculado ao poder executivo. 

O CONSEA88 volta à sociedade em 2003 com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Neste 

mesmo ano, ele implanta o Programa Fome Zero, com objetivo de combater a fome e a miséria que, 

de início, beneficiou mais de 500 famílias. Também é criado o PAA (Programa de Aquisição de 

Alimentos), cuja finalidade fundamental é promover o acesso à alimentação e incentivar a 

agricultura familiar, isto é, compra os alimentos produzidos e estocados na agricultura e os distribui 

a quem tem vulnerabilidade alimentar, além de fornecer o abastecimento alimentar por meio de 

compras governamentais. 

Em 2004, foi realizada em Olinda, Pernambuco, a II Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar (SAN), cuja pauta principal era formular uma política nacional de segurança alimentar e 

nutricional, erradicação da fome, acesso do direito humano à alimentação e, em especial, reunir o 

governo e a sociedade. Nesta conferência, definiu-se que Segurança alimentar e Nutricional: 

 

Seria a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente de alimentos 
de qualidade, quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base, práticas alimentares promotoras de 
saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social econômica e 
ambientalmente sustentáveis.” (II CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2004). 

 

Em 2006 é criado o SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), com 

o objetivo de formular e programar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular 

a conexão entre governo e sociedade civil, bem como requerer o acompanhamento, o 

monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional no país.  

                                                             
distribuição de alimentos em escala internacional. É dirigida por um conselho de representantes de 31 
países, eleitos pela conferência bianual de todas as nações associadas. (SANDRONI, 1999, p. 234) 
88 O CONSEA trabalha sobre diferentes programas, como a Alimentação Escolar, o Bolsa Família, a Aquisição 
de Alimentos da Agricultura Familiar, a Vigilância Alimentar e Nutricional, entre outros, baseado no que foi 
discutido na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar. 
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A III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada de 3 a 6 de julho 

de 2007, em Fortaleza, teve como objetivo a definição das diretrizes de Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional como linhas estratégicas para o desenvolvimento com sustentabilidade. 

Uma melhor compreensão e estudo sobre o SAN se dá a partir do conceito de Kepple 

(2010), relacionando o termo à disponibilidade de alimentos e ao acesso regular deste nos 

domicílios. Para esse autor a Segurança Alimentar e Nutricional,  

 

significa a oferta de alimentos para toda população e depende da produção, 
importação (quando necessária), sistemas de armazenamento e distribuição; o 
acesso físico e econômico aos alimentos significa a capacidade de obter alimentos 
em quantidade suficiente e com qualidade nutricional, a partir de estratégias cultural 
e socialmente aceitáveis, além de depender da política de preços e da renda 
familiar; a utilização biológica dos alimentos pelo organismo é o aproveitamento dos 
nutrientes, que é afetado pelas condições sanitárias nas quais as pessoas vivem e 
produzem sua comida, depende da segurança microbiológica dos alimentos e pode 
ser afetado pelos conhecimentos, hábitos e escolhas sociais. (...) [E a] estabilidade, 
que implica no grau de perenidade da utilização, acesso e disponibilidade dos 
alimentos (...) (PNAD/IBGE, 2009, p. 27-28). 

 

Além disso, o IBGE (2009) definiu insegurança alimentar como o oposto de segurança 

alimentar e ainda a dividiu em três níveis: leve, moderada e grave, de acordo com a incerteza, 

redução ou a suspensão total destes. 

 

Quadro 1- definição de Segurança alimentar, segundo o PNAD: 

 

Fonte: PNAD/IBGE, 2009. 

 

Independente qual o órgão de estudo ou pesquisa defina, segurança alimentar está 

relacionado, seja de maneira direta ou indireta, ao acesso de alimentos, o suficiente para suprir as 

necessidades básicas da família, alimentos em condições perfeitas para o consumo, garantindo 

uma melhor qualidade de vida, contribuindo para o desenvolvimento89 da sociedade. 

                                                             
89 Diante das várias concepções e teorias sobre a definição de desenvolvimento, Dilani S. Bassan e Dieter 
Rugard Siedenberg, em seu artigo: “Desenvolver buscando a redução das desigualdades”, chegam a seguinte 
conclusão: “o conceito de desenvolvimento compreende a ideia de crescimento, superando-a, ou seja, o 
desenvolvimento passa a ser tratados a partir de critérios, como a eficiência produtiva, a satisfação das 
necessidades humanas e o atendimento dos objetivos da sociedade, o que implica uma boa administração 
dos recursos escassos. O desenvolvimento passa a ser qualitativo, buscando, paralelamente ao aumento da 
produção, uma melhor distribuição de renda e maior qualidade de vida. (...).” (BECKER; WITTMANN, 2003, 
p. 145). 
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4 RIQUEZA JOGADA FORA: O CASO DO BRASIL 

 

Segundo os dados divulgados pela FAO, cerca de 795 milhões de pessoas no mundo não 

tem o que comer. No Brasil, 6,9% da população passa por necessidade alimentar. Estes números 

estão todos relacionados à pouca produtividade no campo? A resposta para uma questão de tal 

complexidade não pode ser resumida em uma explicação monocausal. São vários os fatores que 

influenciam direta ou indiretamente. 

A desestruturação da capacidade produtiva, terras inférteis, efeitos climáticos, pragas, 

pouco cuidado com o solo e plantações, desertificação, tem um papel determinante nas estatísticas 

da fome e subnutrição, encarecendo ainda mais os preços e dificultando o acesso dos mais 

necessitados aos alimentos básicos e de qualidade. 

A concentração de terra90 aos latifúndios e a crescente urbanização, retira a mão-de-obra 

do campo, levando para a cidade trabalhadores ociosos, aumentando os níveis de desemprego e 

misérias, nascendo em áreas de pouco [ou nenhum] planejamento uma conturbação de barracos, 

em condições subumanas de saneamento e alimentação. 

As crises econômicas, o comércio mais dinâmico nos países emergentes e a maior 

demanda por rações animais causaram a elevação no preço dos commodities e o desabastecimento 

de gêneros alimentícios. 

 Atualmente um dos problemas centrais, relevante nesta estatística é o desperdício de 

alimentos91. Esta é uma dificuldade que não preocupa apenas organizações internacionais ou os 

milhões de famintos no mundo, mas toda a sociedade perde com isso. 

No mundo 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente. No Brasil, 

o equivalente a 1,4% do PIB ou a US$ 8,4 bilhões. Além de perdas econômicas, causa também um 

grande impacto na natureza, por explorar os seus recursos (terra, água, matas nativas, entre outros) 

que não trarão benefício algum para a sociedade. Esse montante é responsável pela emissão de 

3,3 milhões de toneladas de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera do planeta, segundo a 

FAO, e contribui para afetar de forma certeira a segurança alimentar nos próximos anos. (MAIA, 

2014). 

A fonte de riqueza começa a ser jogada fora ainda nas etapas iniciais de produção, 

seguindo da colheita, processamento, transporte, armazenamento, varejo até chegar à etapa final 

de consumo, à mesa do consumidor. “A FAO calcula que 54% do desperdício de alimentos no 

mundo ocorre na fase inicial da produção, manipulação pós-colheita e armazenamento. O restante, 

4,6%, é perdido nas etapas subsequentes: processamento, distribuição e consumo. (MAIA, 2014). 

De modo similar, uma pesquisa realizada pelo Instituto Akatu (2003) revela o quanto é 

perdido em cada processo de produção. 

 

                                                             
90 A má distribuição de terras no Brasil também é um problema antigo e “atinge os interesses de um quarto 
da população que retira o seu sustento do campo”, além do latifúndio que nada produz. “Até a década 
passada, quase metade da terra cultivável ainda estava nas mãos de 1% dos fazendeiros (...) e menos de 
3%, pertencia a 3,1 milhões de produtores rurais”. (BAICK; MOTA, 2006, p.318). 
 
91 A FAO faz a distinção entre perda de alimentos e desperdícios de alimentos: Perda de alimentos e resíduos 
de alimentos refere-se à diminuição de alimentos em fases subsequentes da cadeia de abastecimento 
alimentar destinada ao consumo humano. Os alimentos são perdidos ou desperdiçados ao longo da cadeia, 
desde a produção inicial até o consumo final das famílias. 
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          Gráfico 1- o desperdício de alimentos no Brasil: etapas de produção e consumo 

Fonte: Instituto Akatu (2003). 

 

A negligência com os alimentos ainda no campo, durante a colheita e armazenamento é 

assustador92. O calor, a humidade, as chuvas em excesso, as secas, as pragas também tem uma 

parcela significativa de culpa. Porém a pouca capacitação, treinamento e o pouco conhecimento 

dos produtores são responsáveis pela não comercialização de alimentos (especialmente frutas e 

legumes e hortaliças)93 em boas condições de consumo que são deixados no solo, servindo de 

“adubo”, por ser “confundidos” com os demais que caem e estão estragados. 

 

 

Gráfico 2 - Perdas em frutas, verduras e legumes no Brasil 

Fonte: Diário do Nordeste, 4 de Agosto de 2014. 

 

As frutas são armazenadas sem os mínimos cuidados, sendo descarregados e 

transportados em sacos ou “a granel”, sem embalagens e/ou refrigeração. O mercado é uma das 

desculpas para explicar as perdas nos campos e a pouca reocupação com a preservação e 

conservação do mesmo, justificado pelas oscilações nos preços – durante as épocas de colheita o 

preço tende a baixar – e a demanda insuficiente. 

                                                             
92 A Embrapa relata que, o levantamento feito pelo IBGE, sobre o milho, revela valores médios de perdas, do 
plantio à pré-colheita, eram de aproximadamente 6,1% durante o período de 1996 a 2002. 
 
93 Segundo a Embrapa, as perdas em hortaliças e frutos dividem-se em: Campo – 10%; Manuseio e transporte 
– 50%; Centrais de abastecimento e comercialização – 30%; Supermercados e consumidores – 10%. 
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Mais desperdício se encontra no varejo, onde toneladas são ignoradas pelos consumidores 

e comerciantes, a fim de atender as exigências dos consumidores e seus “padrões estéticos de 

consumo”. E quem paga essa conta dos alimentos por eles descartados? O consumidor. Para aliviar 

as perdas econômicas, vindas desde suas origens do produto, as contas são repassadas 

diretamente do vendedor do varejo para o bolso do consumidor final. 

A falta de planejamento orçamentário e familiar nas horas das compras também se 

destaca. Compras em excesso, produtos que provavelmente não serão consumidos e que passam 

da data de validade são jogados no lixo de dentro dos domicílios, sem falar no não reaproveitamento 

das sobras. Toneladas de lixo orgânico, muitos ainda em condições de consumo, vão parar nos 

lixões todos os dias94. A fiscalização é muito rígida quanto à qualidade que é oferecida à população, 

especialmente em relação as doações. Entretanto, por falta de oportunidade e para saciar ou aliviar 

a fome, muitas pessoas retiram comida do lixo para comer, independente se esteja vencida, 

contaminada pelo lixo hospitalar ou outros microrganismos, consomem alimentos sem as mínimas 

condições de higiene. 

Isso apenas relata o baixo índice de segurança alimentar dos brasileiros e o seu uso 

irracional dos recursos disponíveis. A base dos dados foi o levantamento realizado pela Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílios - PNAD de 2009, em domicílios particulares, e comprova 

o alto índice de insegurança alimentar em suas três categorias: leve, moderado e grave. 

 

Tabela 1- os níveis de segurança alimentar nos domicílios brasileiros, 2004 e 2009. 

 

 

Ano 

 

 

Situação de Segurança Alimentar existente nos 

domicílios particulares 

Com 

segurança 

alimentar 

Com insegurança alimentar 

Leve Modera

da 

Grav

e 

Total 

2004 65,0% 18,0% 9,9% 7,0% 34,9% 

2009 69,8% 18,7% 6,5% 5,0% 30,2% 

Fonte: PNAD/ IBGE, 2009. Adaptado. 

 

Conforme ilustrado na tabela, o nível de insegurança alimentar, de pessoas que passam 

fome e/ou vive em vulnerabilidade alimentar, é enorme. Observa-se que houve pouca variação em 

cinco anos. Apresenta-se apenas 4,8% de saldo, isto é, uma pequena melhora no padrão de 

consumo e acessos alimentar da população brasileira. Por outro lado, há um aumento de 0,7% de 

insegurança alimentar leve e um decréscimo de 2,0% no número de famintos entre as crianças e 

3,4% entre os adultos. 

No cenário regional brasileiro, a distribuição da insegurança alimentar mostra variações 

importantes e grandes diferenças no país. As áreas que mais sofrem com o problema da 

insegurança alimentar, são as regiões norte e nordeste, com 40,3% e 46, respectivamente. No 

nordeste, a fome tem provocado sérios problemas de desnutrição, especialmente nas crianças 

carentes, devido à pobreza, a deficiência alimentar e ao analfabetismo. Associado a isso, a pouca 

renda de muitas famílias e as dificuldades na agricultura (principalmente por consequência do clima 

                                                             
94 De acordo com o Diário do Nordeste (4/08/2014, p. 2): 5 toneladas de alimentos por dia vão para o 
‘cemitério’ de frutas e verduras da Central de Abastecimento de Tianguá [Ceará]. 
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típico da região – semiárido e caatinga) são fatores que dificultam ainda mais a aquisição de 

alimentos.   

 

Gráfico 3 - A insegurança alimentar e suas três subdivisões por regiões em 2009. 

Fonte: PNAD/ IBGE, 2009. Adaptado. 

 

Em relação às Unidades da Federação, as de pior índice também pertencem a Região 

Nordeste. O Estado mais vulnerável é o Maranhão, apresenta um índice de apenas 35,4% de 

segurança alimentar, seguido do Piauí, com 41,4%, e do Ceará, com 51,7%, sendo que, os dois 

primeiros, correspondem a mais da metade da população. Os Estados que apresentam os melhores 

níveis são da Região Sul, destacando-se Santa Catarina, com uma população de 85,2% em 

segurança alimentar, seguido do Rio Grande do Sul, com 80,8%. 

 

Gráfico 4 - Segurança alimentar por Unidades da Federação, em 2009. 

Fonte: PNAD/ IBGE, 2009. Adaptado. 
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E como acabar com essa triste realidade? Uma afirmação positiva de total abolição do 

desperdício seria no mínimo utópica, uma discussão simplista e redundante, no qual nunca se 

chegaria a um consenso, pois é um enigma que não envolve apenas um grupo de pessoas, governo 

ou instituição, mas todo o corpo jurídico e civil, culturas e dinâmicas diferentes, além de causas 

diretamente ligadas à natureza e seus efeitos. Mas muito se poderia evitar ou minimizar. 

Mudanças e transformações ao longo do curso de produção é apenas o primeiro passo. 

Novos métodos de produção e controle das pragas, um melhor manuseio com a colheita, estocagem 

e distribuição. Os produtores e trabalhadores terem conhecimento dos prejuízos monetários com o 

que é descartado e procurar estratégias para o reaproveitamento. E se continuasse, mesmo assim, 

o desperdício, o racionamento da cadeia produtiva, contribuindo, além disso, para o meio-ambiente, 

pois menos de seus recursos seriam empregados. 

O governo também deveria aprimorar seus projetos a fim de evitar perdas maiores, isso é, 

distribuindo esses alimentos que provavelmente não seriam comercializados no varejo, pela 

indisponibilidade de demanda e/ou excessos de produção – e oscilações no preço -, as pessoas 

em vulnerabilidade alimentar e alto estado de carência nutricional e financeiro. 

Outro ponto relevante, e de fundamental transformação de sua natureza e hábitos neste fato, 

é o perfil do consumidor e o excessivo consumismo contemporâneo, em que as pessoas deveriam 

planejar melhor as compras e, na cozinha, usar a criatividade na reciclagem e aproveito das sobras. 

O descaso com os alimentos é uma das mais preocupantes questões a ser discutida na 

atualidade, e não apenas no Brasil, mas em todo o planeta. É umas das principais causas da fome, 

desnutrição, miséria, que afeta diretamente o desenvolvimento econômico e social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo mostrou que os alimentos deram importantes contribuições na história da 

humanidade sendo os grandes protagonistas das transformações socioeconômicas, pois além de 

servir de subsistência, serviam de “renda” e fonte de riqueza. No entanto, apesar da enorme oferta 

de alimentos no mundo, muitas pessoas ainda passam fome (795 milhões, segundo a FAO) por não 

dispor de alimentos suficientes para usufruir de uma vida ativa e saudável. 

O conceito de segurança alimentar somente começou a ser discutido após a Primeira 

Grande Guerra, a princípio o termo se relacionava ao poder militar e à soberania de uma nação. A 

partir de 1974, com a Primeira Conferência Mundial de Segurança Alimentar, promovida pela FAO, 

o termo passou a se relacionar à produção agrícola e à necessidade de estimular o plantio para 

reduzir a fome no mundo.  

Os números sobre a quantidade de pessoas que passam fome no mundo não estão 

relacionados apenas à pouca produtividade no campo. Trata-se de uma questão de maior 

complexidade. Portanto, são vários os fatores que influenciam direta ou indiretamente (a 

desestruturação da capacidade produtiva, terras inférteis, efeitos climáticos, pragas, pouco cuidado 

com o solo e plantações, desertificação, a concentração de terras, crescente urbanização etc.),  

Um dos problemas centrais da insegurança alimentar relevante nesta estatística é o 

desperdício de alimentos. Esta é uma dificuldade que preocupa organizações internacionais, 

governos, os famintos no mundo e toda a sociedade. No mundo 1,3 bilhões de toneladas de 

alimentos são anualmente jogadas fora. No Brasil, o equivalente a 1,4% do PIB ou a US$ 8,4 

bilhões. Além de perdas econômicas, o desperdício de alimentos é um problema que causa grandes 

impactos na natureza, por explorar os seus recursos (terra, água, matas nativas, entre outros) que 

não trarão benefício algum para a sociedade. 
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No cenário regional brasileiro, a distribuição da insegurança alimentar mostra grandes 

desigualdades no país. As regiões mais castigadas pela insegurança alimentar são a norte e a 

nordeste, com 40,3% e 46, respectivamente. Os estados da Federação com os piores índices de 

segurança alimentar também são do nordeste. O Estado mais vulnerável é o Maranhão, seguido do 

Piauí e do Ceará. 

De acordo com a FAO, os recursos necessários para combater a fome são pequenos em 

comparação com os custos que ela proporciona, como perda de produtividade, de renda, de 

investimento e de consumo (FAO, 2015).   

Portanto, o combate à fome e a melhoria na segurança alimentar deve ser uma questão 

que inclua todo o mundo, nos múltiplos setores da sociedade – global, nacional, regional e local – 

com base em uma abordagem sustentável, com adoção de políticas de qualificação de produção e 

melhor acesso de alimentos e o mais importante: de consciência, de racionalização onde houver 

desperdício, planejamento e aproveitamento das sobras. 

Precisamos de uma segurança alimentar que contemple não apenas o acesso de alimentos 

nos domicílios, mas todo o cuidado, higiene e controle com os mesmos desde o trato com o solo e 

grãos até a mesa da população e o trato com o lixo, a maneira como estão sendo consumidos. O 

destino dos alimentos e o acesso a eles dependem de nossas escolhas. O ideal seria 

demonstrarmos respeito pelo planeta, população e buscarmos um desenvolvimento sustentável. 
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Resumo: ECOPRÁXIS: PEGADA ECOLÓGICA DO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO PARA A CIDADE consiste numa 

proposta de extensão em Educação Ambiental, resultante de investigação acerca do problema de escassez 

e de desperdício da água. No semiárido potiguar ela requer a parceria entre as IES UERN-UFERSA-IFRN a 

servirem de modelo para a cidade, visando à construção de um sistema de captação e distribuição de água 

da chuva para horta, jardins, descargas sanitárias e lavanderias. Objetiva implantar o PLANO PILOTO no 

campus universitário; TRANSFORMAR cada campus em LABORATÓRIO ABERTO e ESTENDÊ-LO às 

Escolas Públicas e à cidade. Os Professores Colaboradores treinarão universitários dos cursos envolvidos, 

tais como Gestão Ambiental, Ecologia, Geografia etc. sobre o problema ambiental da escassez e do 

desperdício da água tratada, ministrando oficinas sobre os conceitos básicos da pegada ecológica, da 

engenharia e do direito ambiental, visando às causas e consequências e cálculos para a solução. Realizado 

o PLANO PILOTO nas 3 IES parceiras, o ECOPRÁXIS deve ser estendido pelos universitários treinados como 

Agentes Multiplicadores que treinarão os estudantes nas Escolas Públicas (2ª etapa). Universitários, técnicos, 

estudantes e professores escolares treinarão a população (3ª etapa) para a implantação nos bairros 

vulneráveis a inundação. Por fim, a UERN, a UFERSA, o IFRN e a população levarão a experiência à Câmara 

Municipal para instituir o sistema ECOPRÁXIS de captação e distribuição de água da chuva como política 

pública de urbanização ecológica. 

Palavras-chave: Água; chuva; desperdício; educação ambiental; urbanismo. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Já há algum tempo venho pensando sobre o problema da escassez e do desperdício de 

água, principalmente no semiárido potiguar. Desde que aceitei o convite da Profª Zoraide Pessoa 

(à época, responsável pelo Curso de Gestão Ambiental, da UERN, em Areia Branca-RN) para 

elaborar e ministrar a disciplina Filosofia e Meio Ambiente, tenho me ocupado em pensar sobre 

como a Filosofia pode contribuir, na prática, para a compreensão do conceito de pegada ecológica 

(Dias, 2002). É preciso pensar e mudar o rastro que a atividade humana deixa no meio ambiente 

(Unger, 1992)95. E, sem dúvida, o mais danoso entre todos diz respeito ao mau uso da água 

tratada96: rara e cara no semiárido potiguar, onde as chuvas estão cada vez mais escassas. 

Não obstante a escassez de chuva, quando ela acontece, geralmente, tem causado 

inundação nas cidades de topografia irregular. Isto devido também ao mau aproveitamento desse 

recurso natural, causando impacto ambiental e social desastroso, característico de uma pegada 

ecológica decorrente da falta de políticas públicas de urbanismo. 

A observação dos períodos chuvosos tem nos proporcionado um cálculo simples e direto: a 

cada MIL litros de água de chuva que deixam de escoar alagando as ruas, uma vez captada e 

distribuída em hortas, jardins, lavanderias e descargas sanitárias, são economizados MIL litros de 

água tratada, que podem ser redirecionados a setores mais carentes. Multiplique-se isso pelas 

dezenas de escolas públicas estaduais e municipais e teremos, proporcionalmente, a economia de 

                                                             
95 Conf. (Begon, Towsend, & Happer, 2007) (Boff, 2007) (Ferry, 2009) (Kung) (Singer, Um só mundo: a ética 
da globalização, 2004) (Landim, 2001)  
96 Conf. (Begon, Towsend, & Happer, 2007) (Dias R. , 2011) (Feitosa, 1996) 
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mais de UM MILHÃO de litros de água tratada e o correspondente em escoamento de água de 

chuva nas ruas. Estenda-se isso à população dos bairros alagadiços e resultará na economia de 

MILHÕES de litros de água tratada, que podem ser redirecionados a setores mais necessitados, e 

certamente a redução ou extinção dos transtornos por alagamento na cidade.  

Ademais, a mudança dessa pegada ecológica proporcionaria também um impacto 

considerável na renda da população: nas instituições públicas, cerca de 60% a 70% de economia 

nas despesas com água tratada, uma vez que seu consumo é basicamente para os fins de descarga 

sanitária e, por vezes, algum jardim. Em ambientes residenciais a economia chega de 20% a 37%, 

que pode ser dobrada através de incentivo pela Companhia de Águas e Esgotos do RN mediante 

desconto equivalente à economia na fatura de água a quem participar do ECOPRÁXIS. Além disso, 

a contrapartida da Prefeitura Municipal consistiria em desconto no IPTU para as residências 

parceiras do ECOPRÁXIS, visando à ecomudança no urbanismo da cidade, mediante o cultivo de 

hortas e jardins. A parceria seria identificada por logomarca ECOPRÁXIS nos reservatórios e 

fiscalizada pelos agentes universitários pesquisadores ou extensionistas e por escolares 

multiplicadores da Educação Ambiental.  

Para tratar do problema da escassez e do desperdício da água no semiárido potiguar, nosso 

objetivo é pôr em discussão neste evento a proposta de um sistema de captação e distribuição da 

água da chuva denominado ECOPRÁXIS, sob a perspectiva do debate em torno da Ecologia 

Política da Urbanização. O trabalho deve ser apresentado por meio de slides com síntese da 

proposta e algumas ilustrações.  

 

2 PEGADA ECOLÓGICA  

 

Apesar de uma primeira experiência na minha residência familiar, em João Pessoa, a 

reflexão mostrou que a proposta mereceria ser institucionalizada para um alcance municipal. E, a 

despeito da acessibilidade política da gestão municipal de João Pessoa, há de se convir que o seu 

impacto maior seria numa região semiárida. A experiência profissional, então, lecionando Filosofia 

e Meio Ambiente, direcionou a pesquisa para a cidade de Mossoró, a qual é, sabidamente, uma das 

cidades mais quentes do Rio Grande do Norte: sua temperatura média de 27ºC. Em outubro e 

novembro chega a 34,6ºC. Está localizada na microrregião Oeste Potiguar, Região Nordeste do 

Brasil, com 2.099,333 km². Possui clima semiárido, com chuvas escassas e irregulares 

concentradas entre fevereiro e abril, cuja média é de 195,1mm. A média anual é de 765,8mm. Sua 

umidade relativa do ar tem média anual de 70%. E seu tempo médio de insolação anual é de 2.785,5 

horas, conforme o Climatological Information for Mossoró Brazil, do Observatório de Hong Kong 

(apud (Wikipédia, s.d.).  

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), sua temperatura máxima foi 

de 39,4°C, observada dia 16/12/1974. Seu registro de maiores acumulados de chuva em 24 horas 

foram de 141,0mm em 10/02/1964 e em 16/03/2003. Em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Mossoró possuía 73.365 domicílios, sendo: 68.199 casas (92,96%); 

2.034 destas, em vila ou condomínio (2,77%); 3.100 apartamentos (4,22%) e ainda 32 habitações 

em casa de cômodos e cortiços (0,04%).  

Desses domicílios, 67.460 recebiam água tratada a partir de uma rede geral de distribuição 

(91,95%), 597 imóveis eram abastecidos por um poço ou nascente na propriedade (0,81%) e 5.308 

unidades possuíam abastecimento de água vindo de outras fontes (7,24%). 

Registram-se ainda 556 domicílios desprovidos de banheiros nem sanitários (0,76%). Dos 72.808 

(99,24%) domicílios providos, apenas 29.147 (39,73%) usufruem da rede geral de esgotos ou fluvial. 
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18.465 utilizam fossa séptica (25,17%). E 25.196 servem-se de  

esgotamento sanitário diverso (34,34%)97.  

Com base nesses dados, vale observar que Mossoró ainda sofre com alagamentos em 

diversos bairros, sob qualquer chuva, além de escassa manutenção de água tratada, uma vez que 

seu terreno rochoso encarece a perfuração de poços em grande profundidade, no qual se encontra 

petróleo (3.500 poços) mais facilmente do que água. Atualmente, boa parte de sua água tratada 

chega pela adutora de Assu.  

 

3 PEGADA ECOLÓGICA DA UERN 

 

Mossoró sedia o campus central da Universidade do Estado do RN (UERN) e a 12ª Diretoria 

Regional de Educação do RN (DIRED), a qual coordena 7 escolas públicas estaduais de ensino 

básico nos municípios de Areia Branca, 3 em Baraúnas, 3 em Governador Dix-sept Rosado, 2 em 

Grossos, 1 em Serra do Mel, 2 em Tibau, 2 em Upanema e 58 só em Mossoró, sendo 30 com ensino 

médio. Além das escolas estaduais, a rede pública municipal possui 126 escolas de ensino 

fundamental. Em todas as escolas públicas de Mossoró cerca de 92% do corpo docente, segundo 

a Secretária de Educação Municipal, foram formados pela UERN. E é basicamente nas escolas 

estaduais que a UERN mantém convênio de Estágio Supervisionado dos seus cursos de 

Licenciatura.  

Nessa relação entre a UERN e as Escolas públicas de Mossoró vislumbra-se o campo de 

extensão para implantar o Programa ECOPRÁXIS, treinando os nossos universitários para se 

tornarem agentes multiplicadores do saber sobre a pegada ecológica, expressa no  

desperdício da água tratada e da água de chuva, causadora de inundações. Para tanto, faz-se 

necessário que a UERN corrija também sua própria pegada ecológica, servindo de modelo para as 

escolas e para a sociedade que a sustenta. É preciso, primeiramente, delimitar seu próprio ambiente 

como laboratório para observação e experimentação na gestão de água de chuva, distribuindo-a 

para jardinagem, arborização e descargas sanitárias. Delimitado o laboratório no espaço físico da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFIC), implanta-se o plano piloto, a partir do qual a 

experiência se estenderá a todo o campus. Em seguida estender-se-á às escolas e posteriormente 

aos bairros.  

Vale observar que a cada mil litros de água de chuva captada e distribuída para os 3 

segmentos em que mais se desperdiça a água cara economizam-se mil litros da água tratada. E, 

consequentemente, são mil litros de água que, represados, não escoam para as ruas ou pátio da 

UERN. São mil litros de água a menos em alagamento.  (conf. Figura 1)  

Multiplique-se, então, esse número por 10 casas e serão poupados 10 mil litros de água 

tratada, além de 10 mil litros a menos inundando as ruas ou pátio da UERN e das escolas. 

Multiplique-se por 100 e serão 100 mil litros de economia e fora de inundação. Multiplique-se  

por 1000 e teremos a economia de 1 milhão de litros de água tratada e 1 milhão de litros de água 

fora das ruas, evitando qualquer inundação. E ainda permitindo que a água cara seja redistribuída 

para setores mais carentes dela.  

Além disso, a água represada retornará ao solo comedidamente, alimentando jardins e 

árvores, proporcionando melhor qualidade do ambiente urbano, o qual deverá ser monitorado em 

pesquisas universitárias, que garantam a produção científica e a extensão desse  

saber a toda sociedade mossoroense. 

                                                             
97 Conf. (Oliveira, 2014) Mossoró: espaço urbano e questões habitacionais. 
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4 DADOS TÉCNICOS 

 

Relatórios da ONU dizem que  

somente 3% da água do planeta está disponível como água doce. Destes 3%, cerca 

de 75% estão congelados nas calotas polares, em estado sólido, 10% estão 

confinados nos aquíferos e, portanto, a disponibilidade dos recursos hídricos no 

estado líquido é de aproximadamente 15% destes 3%. A água, portanto, é um 

recurso extremamente reduzido. O suprimento de água doce de boa qualidade é 

essencial para o desenvolvimento econômico, para a qualidade de vida das 

populações humanas e para a sustentabilidade dos ciclos no planeta. (Natureza, 

s.d.) 

 

A urbanização acelerada em todo o planeta produz inúmeras alterações no ciclo hidrológico 

e aumenta enormemente as demandas para grandes volumes de água, aumentando também os 

custos do tratamento, a necessidade de mais energia para distribuição de água e a pressão sobre 

os mananciais.  

 

O ciclo hidrológico opera em função da energia solar que produz evaporação dos 

oceanos e os efeitos dos ventos, que transportam vapor d’água acumulado para os 

continentes. A velocidade do ciclo hidrológico variou de uma era geológica a outra, 

bem como a proporção de águas doces e águas marinhas. (Águas, s.d.) 

 

Os custos do tratamento de água para produção de água potável atingem altos valores 

especialmente se os mananciais estão desprotegidos de florestas riparias e cobertura vegetal 

suficiente nas bacias hidrográficas e se as águas subterrâneas estão contaminadas. Estes custos 

variam de R$ 0,50 a R$ 80,00 ou R$ 100,00 dependendo da região, época do ano e da fonte.  

De grande preocupação é a toxicidade dos mananciais, o que pode aumentar os riscos à 

saúde humana e agravar problemas principalmente de toxicidade crônica. Regiões urbanas 

produzem grandes volumes de águas residuárias de origem doméstica, esgotos não tratados que 

degradam rios e lagos próximos e elevam os custos do tratamento. No Brasil somente 20% dos 

esgotos municipais são tratados. Há diversas doenças de veiculação hídrica que são consequências 

de organismos que têm um ciclo de vida de alguma forma relacionado com águas estagnadas, rios, 

represas, estuários, lagos ou alagamentos e inundações.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas,  

 

no último meio século, a disponibilidade de água por ser humano diminuiu 60%, 

enquanto que a população aumentou 50%. No Brasil 58% dos municípios não tem 

água tratada. Cada pessoa vive bem usando cerca de 40 litros diários de água. Só 

no Brasil a cota média utilizada é de 200 litros diários. Estima-se em 200 litros diários 

o destino da água em casa: 3% descarga de banheiro; 27% consumo (cozinhar, 

beber água); 25% higiene (banho, escovar os dentes); 12% lavagem de roupa; 3% 

outros (lavagem de carro). O que mostra que, quanto mais rico em água é um país, 

maior é a falta de consciência de que este recurso pode um dia estar escasso. 

(WWF, s.d.) 

 

O grande problema evitável é que o homem gasta à toa, suja, envenena e não preserva os 

ecossistemas que poderiam alimentar os organismos aquáticos. “Se continuar assim, vai ter de 

disputar as últimas gotas a peso de ouro”, diz o relatório.  
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Vale observar que a cada mil litros de água de chuva captada e distribuída para os 3 

segmentos em que mais se desperdiça a água cara (jardinagem, lavanderia e descargas sanitárias) 

economizam-se mil litros da água tratada. E, consequentemente, são mil litros de água que, 

represados, não escoam para as ruas ou pátio da UERN. São mil litros de água a menos em 

alagamento. Multiplique-se, então, esse número por 10 casas e serão poupados 10 mil litros de 

água tratada, além de 10 mil litros a menos inundando as ruas ou pátio da UERN e das escolas. 

Multiplique-se por 100 e serão 100 mil litros de economia e fora de inundação. Multiplique-se por 

1000 e teremos a economia de 1 milhão de litros de água tratada e 1 milhão de litros de água fora 

das ruas, evitando qualquer inundação. E ainda permitindo que a água cara seja redistribuída para 

setores mais carentes dela.  

Além disso, a água represada retornará ao solo retroalimentando-o através da alimentação 

de jardins e árvores, proporcionando melhor qualidade do ambiente urbano, o qual deverá ser 

monitorado em pesquisas universitárias, que garantam a produção científica e a extensão desse 

saber a toda sociedade mossoroense.  

 

5 OBJETIVANDO A SOLUÇÃO 

  

Visando solucionar o problema do desperdício e da escassez de água, objetiva-se 

CONSTRUIR um sistema de captação e distribuição de água da chuva para hortas, jardins, 

descargas sanitárias e lavanderias. Porém, não basta que a Universidade proponha a solução sem 

a experimentar. Por isso, faz-se necessário instalar o PLANO PILOTO no campus universitário, 

preferencialmente no terreno mais elevado. Em Mossoró a modelo se implantaria na FAFIC/UERN, 

no Rosadão/UFERSA e no Ginásio do IFRN-Mossoró 

Faz-se mister transformar o Campus Central da UERN, da UFERSA e IFRN-Mossoró em 

LABORATÓRIO ABERTO para Educação Ambiental, servindo de modelo a partir do qual o 

ECOPRÁXIS seria estendido às Escolas Públicas e, posteriormente, implantado em toda a cidade 

de Mossoró-RN.  

Tem-se por meta economizar milhões de litros de água tratada e educar ecologicamente 

desde universitários até a população para a preservação da água e para o cultivo de hortas, 

principalmente nas escolas, e de jardins, para um novo visual urbanístico da cidade. 

Entende-se que isso fomentará a PESQUISA NO CAMPO DA ECOLOGIA na cidade de 

Mossoró, junto a professores dos cursos afins à Gestão Ambiental na UERN, no IFRN e na 

UFERSA.  

Para tanto, serão treinados os universitários de Gestão Ambiental, Ecologia, Geografia e 

cursos afins à temática da pegada ecológica como Biologia, Sociologia, Filosofia, Física, Pedagogia 

e Direito para a pesquisa e a extensão universitárias no campo da educação ambiental, resultando 

em Trabalho de Conclusão de Curso, sob a orientação dos Professores Colaboradores. 

      

6 METODOLOGIA E AVALIAÇÃO 

  

A etapa primeira etapa do ECOPRÁXIS consiste em preparar alunos bolsistas de Gestão 

Ambiental (UERN/IFRN), Ecologia (UFERSA) e de cursos afins à temática da pegada ecológica 

como Biologia, Geografia, Sociologia, Filosofia, Pedagogia, Direito e Física quanto à 

problematização dos conceitos de NATUREZA, MUNDO, VIDA, AÇÃO, TRANSFORMAÇÃO e 

SUSTENTABILIDADE, a partir das leituras filosóficas de clássicos como Platão e Aristóteles, e 
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dialéticos como George Hegel e Karl Marx. Além de contemporâneos mais ocupados com a 

Natureza na perspectiva holística, como Henri Bergson e Hans Kung.  

O papel dos Professores Colaboradores é treinar os estudantes a identificar o problema 

ambiental da escassez e do desperdício da água tratada, ministrando oficinas sobre os conceitos 

básicos da pegada ecológica, da engenharia e do direito ambiental, visando às causas e 

consequências e cálculos para a solução.  

Na perspectiva de um aprendizado por indução dialógica, os estudantes serão treinados a 

vislumbrar a proposta de represar a água da chuva e distribuí-la nas áreas de desperdício da água 

tratada. O objetivo é PROVOCÁ-LOS a identificar os profissionais que podem nos auxiliar nas 

operações de cálculo pluviométrico, cálculo da área de captação e de reservatório da água de 

chuva. Assim como da operação manual para tal distribuição e com a construção e manutenção de 

jardins e hortas.  

2ª etapa: Coordenados pelos Professores Colaboradores, os universitários treinados 

treinarão os Estudantes e Professores nas Escolas Públicas às quais o ECOPRÁXIS será 

estendido.  

3ª etapa: Supervisionados pelos universitários sob a Coordenação de um Professor 

Colaborador, os técnicos, estudantes e professores escolares treinarão a população para a 

implantação nos bairros vulneráveis a inundação.  

4ª etapa: Por fim, a UERN, a UFERSA, o IFRN e a população levarão a experiência à 

Câmara Municipal para transformar em lei a obrigatoriedade de todo prédio público e novas 

edificações adotarem o sistema ECOPRÁXIS de captação e distribuição de água da chuva em 

hortas, jardins, lavanderias e descargas sanitárias.  

AVALIAÇÃO: Orientados por Professor Colaborador, os universitários monitorarão as 

atividades do ECOPRÁXIS através de Trabalhos de Conclusão de Curso ou de Componentes 

Curriculares, resultando em artigos científicos ou material didático para aplicação junto à 

comunidade envolvida.  

 

7 À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

A proposta do sistema ECOPRÁXIS de captação e distribuição de água da chuva surge do 

seio acadêmico como ambiente encarregado de pensar os problemas vividos em sociedade e de 

treinar profissionais para a produção da riqueza social. Nessa perspectiva a proposta proporciona 

a reflexão sobre o problema da escassez e do desperdício da água no semiárido potiguar e 

apresenta uma solução que envolve as 3 dimensões acadêmicas propiciando a interação entre a 

Universidade e a sociedade à qual ela deve responder sobre os problemas enfrentados. 

No âmbito do Ensino, Professores Colaboradores treinarão universitários dos cursos de 

Filosofia, Geografia, Ecologia, Gestão Ambiental, Biologia, Direito, Física, Pedagogia etc. sobre o 

problema ambiental da escassez e do desperdício da água tratada, ministrando oficinas sobre os 

conceitos básicos da pegada ecológica, da engenharia e do direito ambiental, visando às causas e 

consequências e cálculos para a solução.  

Realizado o PLANO PILOTO nas 3 IES parceiras, o ECOPRÁXIS se constituirá em 

LABORATÓRIO ABERTO para a prática da Educação Ambiental pelos diversos cursos. Associado 

à Extensão, coordenados pelos Professores Colaboradores, universitários treinarão os estudantes 

nas Escolas Públicas às quais o ECOPRÁXIS será estendido, exercitando sua prática pedagógica.  

Coordenados por Professores Colaboradores e supervisionados por universitários, os 

técnicos, estudantes e professores escolares treinarão a população, para a implantação nos bairros 
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vulneráveis a inundação. Uma vez implantado, o sistema ECOPRÁXIS demandará pesquisa por 

Professores e graduandos, principalmente de Gestão Ambiental, Ecologia e Geografia, como 

Trabalhos de Conclusão de Curso ou de componentes curriculares quanto à eficiência do sistema 

ECOPRÁXIS, produtividade das hortas e jardins nas escolas e na comunidade, efeito educacional 

nos educandos e na população, efeito urbanístico nas ruas mantenedoras de jardins, diferença de 

microclima nos bairros, consequências sociológicas nos moradores vulneráveis a alagamento, 

geração de trabalho e renda através do cultivo das horas e de jardins etc. Tais pesquisas 

retroalimentarão o Ensino de graduação e, por conseguinte, a Extensão nas escolas e na 

comunidade.  

     

8 AVALIAÇÃO DO SISTEMA ECOPRÁXIS 

   

Monitorado por profissionais da pesquisa e da extensão universitárias, o sistema 

ECOPRÁXIS seria avaliado pelo público mediante aplicação de Enquetes pelos universitários, 

coordenados pelos Professores Colaboradores, como instrumento para análise dos índices de 

satisfação e de percepção de mudança no ambiente e na educação ambiental dos cidadãos 

envolvidos. 

Pela Equipe, o monitoramento das ações dar-se-ia pelos universitários bolsistas, 

coordenado pelos Professores Colaboradores mediante Trabalhos de Conclusão de Curso ou de 

Componentes Curriculares, resultando em artigos científicos ou material didático aplicável à 

comunidade envolvida. 
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Resumo: A participação da população na proteção ambiental tem fundamento genérico no reestabelecimento 
da democracia no país, estabelecida como princípio do Estado Socioambiental de Direito, sendo direito e 
dever da coletividade a defesa e preservação do meio ambiente para as presente e futuras gerações, sendo 
lhes assegurados mecanismos legislativos, administrativos e judiciais para efetivação desse princípio. Em 
âmbito local, o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) tem se estabelecido como importante espaço 
para o exercício da participação cidadã e efetivação do direito ao meio ambiente. De tal modo, o presente 
artigo tem por objetivo discutir sobre as possibilidades e limites dos conselhos municipais ambientais como 
espaços públicos participação popular e proteção ambiental. A discussão apoia-se nos estudos bibliográficos 
publicados sobre as experiências participativas ambientais no Brasil. Afirmando, ainda que se faça necessário 
a participação popular na defesa ambiental e por conseguinte a importância de uma atuação ativa dos 
conselhos ambientais como uma potencialidade democrática na gestão pública local, o funcionamento interno 
e externo desses espaços encontram limitações que repercutem no modus operandi das decisões tomadas. 
Assim, muitas questões giram em torno da efetividade do conselho, que vão além de sua existência física ou 
material, mas perpassa por questões institucionais, sociais, históricas e culturais da sociedade brasileira que 
comprometem o exercício da cidadania e o desempenho da atuação, tais como a exclusão, desigualdades, 
relações de poder e da educação. 
Palavras-chave: Participação popular; Conselhos municipais; Meio ambiente.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O meio ambiente é um direito humano fundamental estabelecido pela artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), para sua efetivação se estabeleceu a participação conjunta entre o poder 

público e a coletividade para promover e proteger o meio ambiente natural, artificial, cultural e do 

trabalho.  

A participação da população na proteção ambiental tem fundamento genérico no 

reestabelecimento da democracia no país, em que consagra a soberania popular o epicentro do 

funcionamento do Estado. Nesse contexto foi estabelecido o princípio da democracia participativa 

no Estado Socioambiental de Direito98. 

A concretização do exercício da cidadania foi possível pelas mudanças ocorridas nas diversas 

ordens de atuação estatal após a CF/88, especialmente na social, com a instauração das 

                                                             
98 O Estado Socioambiental (e Democrático) de Direito, assenta-se na teoria dos juristas Ingo Wolfgang Salet 
e Tiago Fensterseifer, se configura como uma “roupagem ecológica” para o Estado de Direito, que assegura 
a integração e articulação (sem hierarquia), entre os pilares da Democracia, do Estado de Direito, do Estado 
Social e da proteção do ambiente, como uma tarefa essencial do Estado e da sociedade que é feita de modo 
a preservar e reforçar o princípio democrático. O Estado Socioambiental se decodifica de outras princípios 
como o da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da subsidiariedade, do desenvolvimento 
sustentável, dentre outros de ordem geral e especial (SARLET & FENSTERSEIFER, 2014). 

mailto:lucasmorais7@gmail.com
mailto:cicero.otavio@hotmail.com
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Instituições Participativas (IPs)99, ao criar canais e espaços em que possibilite a população de 

participar nas decisões da gestão pública.  

Portanto, as IPs se constituem ferramentas importantes na defesa ambiental ao assegurar o 

acesso à informação e a participação ao cidadão nas políticas ambientais por meio de mecanismos 

legislativos, judiciais e administrativos.  

Por vias administrativas os cidadãos podem participar das discussões e decisões nos espaços 

das audiências públicas, orçamentos participativos, consultas públicas, ouvidorias (ombudsman), 

conferências e colegiados (conselhos), dentre outros.  

No âmbito ambiental, uma das formas de participação popular direta, legitimada pela CF/88, são 

os conselhos ambientais, configurados como órgãos colegiados de competência normativa, 

deliberativa, consultiva e/ou fiscalizadora, responsáveis pelas formulações e execuções das 

políticas de defesa e promoção do meio ambiente. 

Em âmbito local, o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) tem se estabelecido como 

importante espaço para o exercício da cidadania e efetivação do direito ao meio ambiente, pois tem 

como desígnio promover o acesso à informação e ao controle social, permitindo a participação, a 

fiscalização, o acompanhamento, o debate, a defesa e a tomada de decisão atinentes as políticas 

e aos atos da gestão ambiental pública. 

No Brasil a quantidade de conselhos ambientais vem se expandindo nos municípios, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2013, 3.784 (67,94%) dos municípios 

brasileiros possuíam conselhos, havendo uma aumento de 33,84% em relação a 2002, quando 

apenas 1.895 (34,1%) dos municípios possuíam conselhos de meio ambiente. 

Assim, o presente artigo tem por objetivo discutir sobre as possibilidades e limites dos conselhos 

municipais ambientais como espaços públicos participação popular e proteção ambiental. A 

discussão apoia-se nos estudos publicados sobre as experiências participativas ambientais no 

Brasil. Para tanto, realizou-se um estudo bibliográfico com levantamento e análise de englobou de 

títulos (artigos científicos, dissertações e teses) publicados entre os anos de 2000 e 2015, nas áreas 

de ciências ambientais, biológicas/saúde ambiental, humanas, sociais, políticas e multidisciplinares, 

pertencente e consultados nas bases de dados: Periódicos da Capes, da Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO) e ao site da Google.  

 

2 DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E MEIO AMBIENTE  

 

A Constituição Federal de 1988 marcou o início da redemocratização e abriu espaços para a 

representatividade da sociedade através da participação popular, ao caminhar para coexistência e 

complementaridade com a democracia representativa que assume os contornos da democracia 

participativa na medida que visa “[...] inserir novos atores na cena política, instaurar uma disputa 

pelo significado da democracia e pela constituição de uma nova gramática social” (SANTOS & 

AVRITZER, 2002, p. 54). 

As existências de novos instrumentos e instituições democráticas de participação com 

legitimidade que caminha para uma democracia com mais participação direta dos cidadãos é 

denominada de “democracia participativa” (BOBBIO, 2000). 

                                                             
99 As instituições participativas neste trabalho decorre do pensamento de Tatagiba (2002) e Avritzer (2009), 
que entende como IP aquelas que assegura a participação da sociedade civil nas decisões e formulações 
das políticas públicas.  
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Nesse sentido, Dahl (2001) afirma que no atual sentido da democracia participativa, a 

participação efetiva e o exercício do controle definitivo do planejamento pressupõe alguns dos 

critérios a serem atendidos no processo decisório na constituição do governo de um Estado.  

O critério essencial para a existência da democracia participativa é o próprio exercício da cidadania, 

cujo conceito básico está na própria prática da reivindicação e da apropriação dos espaços públicos, 

em que seja assegurados a população o direito, a liberdade e o dever de participar de todos os 

processos políticos e civis de um Estado, não abrigando qualquer privação (MANZINI-COVRE, 

2006). 

Buscando a superação de modelos que prejudicam o exercício da cidadania, a democracia 

participativa se constitui como princípio regulador da emancipação social (SANTOS, 2005) 

estimulando o processo participativo e colaborativo entre o Estado e a sociedade, cuja função do 

primeiro é assegurar e garantir que a população tenha igual acesso as informações para que possa 

participar das decisões públicas, e ao segundo, exercer o controle dos atos e acompanhar a 

aplicação dos recursos e execução das políticas públicas da gestão pública. 

O Poder Público tem ampliado e criado espaços de participação popular, seja pela exigência 

das legislações ou pressão social, de modo que as instituições participativas como os conselhos de 

controle, comitês, conferências, orçamento público, etc. passam a terem mais frequências a partir 

da promulgação da atual carta política, que abriu precedentes para a criação de espaços 

democráticos de participação e de interlocução entre o Estado e a sociedade, institucionalizando o 

que convencionou-se chamar de “controle social”. 

 

2.1 Participação popular no meio ambiente 

 

A participação popular na proteção do meio ambiente é princípio do direito ambiental brasileiro, 

com previsão legal no artigo 1º, parágrafo único e no artigo. 225, caput, da CF/88. Em que demanda 

ser direito e dever da coletividade a defesa e preservação do meio ambiente para as presente e 

futuras gerações, sendo lhes assegurados mecanismos legislativos, administrativos e judiciais para 

efetivação desse princípio. 

É importante mencionar que a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei n.º 6.938/81) já 

denotava o princípio da participação ao estabelecer a educação ambiental como instrumento de 

capacitação para participação ativa da sociedade na defesa do meio ambiente (art. 2º, X, da PNMA), 

como também ao instituir a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão 

consultivo do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), regulamentado pelo Decreto n.º 

99.274/90, ao assegurar a participação popular por representantes de entidades de trabalhadores 

e da sociedade civil (Art. 5º, VI, VII e VIII, do Decreto n.º 99.247/90).  

Na ordem internacional, a norma insculpida pelo Princípio 10 da Declaração do Rio (1992) foi 

referencial para o direcionamento dos Estados na articulação da participação popular na gestão 

ambiental, ao dispor de três pilares para formulação do conceito de participação pública em matéria 

ambiental, quais sejam: o acesso à informação, a participação pública na tomada de decisões e o 

acesso à justiça.  

O acesso à informação, princípio e direito fundamental, consiste em um elemento essencial ao 

exercício da democracia participativa ecológica através da participação popular, uma vez que, 

transmitida em tempo hábil, favorece além da formação de opinião pública, a tomada de consciência 

ambiental dos cidadãos para o exercício participativo, por mecanismos próprios, diante do Poder 

Público ou Judiciário (SARLET & FENSTERSEIFER, 2014; MACHADO, 2015).  
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O direito à informação é estabelecido como um dos objetivos (art. 4º, V) e instrumentos (art. 9º, 

XI) da PNMA, ao garantir a divulgação de dados e prestação de informações relativas ao meio 

ambiente. O acesso à informações ambientais está disciplinado na Lei n.º 10.650/2003, a legislação 

permiti o acesso público as informações e dados que existem em órgãos e entidades que fazem 

parte do SISNAMA (MILARÉ, 2014). 

A participação pública no processo de tomada de decisões em matéria ambiental ocorre por 

meio de procedimentos e instrumentos administrativos e jurídicos exercido pela participação dos 

titulares do direito ao meio ambiente ou entes legitimados a promover a sua tutela, podendo ser 

púbicos (Ministérios Públicos, Defensoria Pública, IBAMA, etc) ou privados (indivíduos, 

Organizações Não Governamentais, Movimentos Populares, Associações, etc.) (SARLET & 

FENSTERSEIFER, 2014). 

A relação entre a participação pública e o acesso à informação são indissociáveis, pois a última 

constitui um pré-requisito indispensável para o exercício da primeira de modo efetivo e de qualidade, 

ainda que lhes sejam asseguradas formalmente, a participação sem informação não será efetiva 

(SARLET & FENSTERSEIFER, 2014; MACHADO, 2015).  

Em uma democracia participativa as resoluções dos problemas socioambientais devem estar 

abarcadas na própria atuação do Estado ao garantir o direito (e dever) da participação popular nas 

formulações de políticas e tomada de decisões ambientais, com a institucionalização dos espaços 

para o exercício da cidadania ambiental.  

 

2.2 Conselhos ambientais: possibilidade e limite 

 

A figura dos Conselhos relacionados com a proteção do meio ambiente, se configuram como 

um espaço para a concretização da cidadania participativa em âmbito nacional com o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), no âmbito estadual com os Conselhos Estaduais de Meio 

Ambiente (CONEMA) e no âmbito local com os Conselhos Municipais de Meio Ambiente (CMMA), 

tais espaços institucionais abrem espaço para articulação entre o poder público e a sociedade 

participar nos processos de decisão ambiental, exercer controle crítico nas divergência de opiniões 

e atuações na gestão dos recursos socioambientais, constituindo um primeiro passo para uma 

reapropriação social da natureza. 

Partindo dessa vertente, os conselhos ambientais se apresentam como uma das bases 

estratégicas para concretização da “racionalidade ambiental” (LEFF, 2000), onde essa 

reapropriação deva ocorrer por vias da democracia participativa direta, com ênfase nos aspectos 

culturais e participativos, ao gerar uma cultura política mais plural na gestão ambiental local.  

Para Leff (2000) o espaço do município e/ou da comunidade é propício para ocorrência da 

participação democrática e direta da gestão dos recursos naturais, porém faz-se necessário uma 

nova ética e cultura política que legitimem os direitos culturais e ambientais, que poderá ser atingida 

pelo fortalecimento das organizações da sociedade civil para gerar movimentos sociais pela 

reapropriação da natureza. 

O fortalecimento da gestão ambiental participativa nesses espaços possibilita a integração da 

população marginalizada, a satisfação das necessidades fundamentais e a redução das injustiças 

ambientais, pois ao descentralizar a gestão é possível respeitar as identidades, valores e condições 

ecológicas particulares de cada região e comunidade (LEFF, 2000). 

Nesse sentido, os conselhos municipais se constituem marcos para a consolidação da 

democracia participativa no país em nível local, por trata de uma tentativa de descentralizar o 

processo de gestão dos recursos públicos, da defesa do interesse público, da formulação de 
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políticas públicas e do controle dos atos da administração pelos conselhos que são obrigatórios 

para as diversas áreas de atuação governamental. 

Os Conselhos Municipais de Meio Ambiente (CMMA) representam um espaço primordial de 

participação social, ao consistem em órgãos legalmente instituídos, de caráter consultivo, 

normativo, fiscalizatório e/ou deliberativo, de composição paritária por representantes do poder 

público e da sociedade civil organizada, cuja finalidade é o assessoramento do poder executivo 

municipal nas questões relativas ao meio ambiente (SOUZA & NOVICKI, 2010).  

Embora ainda não existe uma lei federal que regulamente a criação de Conselhos Municipais 

de Meio Ambiente, alguns municípios tem instituídos esses espaços deliberativos, funcionando de 

maneira diferenciada e de acordo com a abrangência que lhes são atribuídas, das 

representatividades dos grupos que o compõe, espaço físico, frequência dos conselheiros e 

periodicidade de reuniões.  

Os CMMAs, embora sejam órgãos independentes, financeiramente são providos pelos 

município, vinculando-o ao poder executivo, que nesse caso é retirado o poder de decisão da 

administração, ocorrendo uma descentralização na gestão, e como os conselhos são formados 

pelos diversos setores organizados da sociedade, concretiza-se em tese uma democratização da 

gestão (LOBATO & WIENKE, 2011).  

Outro ponto de destaque é a fragilidade do Poder Público no (não) enfrentamento dos problemas 

ambientais a nível local, mesmo com a atribuição e o dever constitucional de proteção e controle 

ambiental assegurado aos órgãos públicos, a realidade tem divergido, posto que o meio ambiente 

vem sendo constantemente ameaçado e muitas vezes esquecido frente aos aspectos econômicos, 

o que não condiz com os preceitos do desenvolvimento sustentável, e portanto, fazendo-se 

necessário a participação popular na defesa ambiental e por conseguinte a importância de uma 

atuação ativa dos conselhos ambientais na gestão pública local. 

Diante das inúmeras possibilidades dos conselhos ambientais se constituírem espaços 

participativos de defesa ambienta, a literatura vem confirmando que a atual configuração dos 

conselhos encontram limitações que inviabilizam o processo de participação de forma democrática.  

Primeiro, porque a garantia da existência desses espaços em lei não é suficiente para que seja 

garantida a participação democrática, é necessário verificar até onde esses espaços possibilitem 

uma “intervenção efetiva na esfera do real” (SOARES, 1992, p. 79), muito embora sejam 

importantes espaços locais de participação e renovador da concepção de democracia, não significa 

que esses constituem mecanismos assecuratórios do equilíbrio necessário ao desenvolvimento 

(DOWBOR, 2016). 

Quanto a sua composição e paridade na formação do conselho, não se trata de uma 

representação numérica, mas deve-se se considerar e dá condições de igualdades do acesso à 

informação e tempo para uma representação adequada dos atores, que em grande parte dos 

conselhos existe assimetrias entre os representantes do poder público e os da sociedade civil 

(TATAGIBA, 2002; GOHN, 2006). 

Nos conselhos ambientais, no que tange as escolhas, existe uma intensa presença de atores 

cujas atividades estão ligadas aos setor privado, tencionando a contenciosidade no que diz respeito 

aos objetivos dos representantes, assim no processo deliberativo há uma bipolaridade/conflito 

valorativo entre os membros da sociedade civil (de defesa ambiental) e os de interesses privados 

(AVRITZER & PEREIRA, 2005; GOHN, 2006; PEREIRA, LIMA & MARTINS, 2013). 

Os possíveis “vícios” na escolha e composição dos membros nos conselhos gestores tem 

ênfase na questão/relação do/de poder desses espaços, traduzindo em problemas como a 

desigualdade nas relações de poder, domínio da elite local e relações do conselho com a gestão 
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pública sobre o processo deliberativo. Os conselhos por vezes tem se constituindo realidade 

jurídico-formal, servindo como uma verdadeira ferramenta da gestão governamental para “apagar 

o fogo” ao atender anseios de gestores e de elites, que falam em nome da coletividade, sem cumprir 

o seu real objetivo (TATAGIBA, 2005; PRESOTO & WESTPHAL, 2005).  

Outro limite do processo participativo é o engajamento político da sociedade, uma vez que os 

conselhos enfrentam problemas relacionados a participação fraca, desinteressada ou 

descontinuadas dos membros e a não representatividade dos representantes, uma vez que a falta 

de interesse e disponibilidade ou a defesa de interesses particulares dos atores/grupos 

comprometem a representatividade dos reais interesses da coletividade e negligencia as questões 

ambientais e o desenvolvimento sustentável (NUNES, PHILIPPI JR. & FERNANDES, 2012; 

SOARES, 2013). 

A (ausência de) capacitação, educação e o acesso a informação são destacados como os 

principais fatores para (não) existência e limitação de uma participação efetiva, visto a necessidade 

de uma participação qualificada, dotada de informações e conhecimentos técnico e político para 

que seja possível a eliminação das discrepâncias entre os membros dos conselhos (SOARES, 

1992; TATAGIBA, 2002, 2005; GOHN, 2006; AVRITZER, 2009; PEREIRA, LIMA & MARTINS, 

2013). 

Uma vez que, o meio ambiente, pela complexidade em sua formação e estudos, é uma área 

cuja necessidade de conhecimentos e linguagens técnicas são indispensáveis para o entendimento 

e atuação dos conselheiros, assim, a presença de conhecimentos técnicos e linguagem 

especializadas nos conselhos ambientais tendem a gera assimetrias de poder, em que o processo 

participativo e decisório fica comprometido, uma vez que os técnicos detém maior influência nas 

deliberações, no caso dos conselhos ambientais, a representatividade de técnicos ligados ao poder 

público tende a ser maior (AVRITZER & PEREIRA, 2005; GOHN, 2011; GIARETTA, FERNANDES, 

& PHILIPPI JR., 2012; FONSECA, BURSZTYN & MOURA, 2012) 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A existência dos conselhos populares no Brasil foi um avanço no sentido sociopolítico para o 

estabelecimento da democracia participativa, uma conquista dos movimentos sociais a existência 

dessas arenas deliberativas que permitem a ampliação da participação cidadã nos rumos da gestão 

pública, conforme enfatiza os diversos autores.  

Os conselhos ambientais apresentam-se como uma possibilidade no processo de 

empoderamento da sociedade por impulsionar o exercício da cidadania ao controlar e propor 

políticas públicas. Inicialmente, pode ser visto como um espaço que assente alternativas e ações 

para defesa dos interesses da coletividade, desenvolvimento e preservação do meio ambiente, uma 

vez que seja realizada com o protagonismo da participação popular na implementação das políticas 

ambientais cujas soluções são aplicadas e replicadas pela sociedade em uma localidade. 

Todavia, quando se trata da área ambiental, a presença desses conselhos encontram limitações 

desde sua implementação até a execução das decisões deliberadas. Primeiramente pela 

complexidade de se pensar, resolver e implementar políticas para defesa do meio ambiente. Outro 

ponto é a fragilidade do Poder Público no (não) enfrentamento dos problemas ambientais a nível 

local, mesmo com a atribuição e o dever constitucional de proteção e controle ambiental assegurado 

aos órgãos públicos, a realidade tem divergido, posto que o meio ambiente vem sendo 

constantemente ameaçado e muitas vezes esquecido frente aos aspectos econômicos, o que não 

condiz com os preceitos do desenvolvimento sustentável. 
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Ainda que se faça necessário a participação popular na defesa ambiental e por conseguinte a 

importância de uma atuação ativa dos conselhos ambientais como uma potencialidade democrática 

na gestão pública local, o funcionamento interno e externo desses espaços encontram limitações 

que repercutem no modus operandi das decisões tomadas.  

Dentre essas limitações, pode-se destacar não existência, ainda, de uma lei federal que 

regulamente a criação de Conselhos Municipais de Meio Ambiente, alguns municípios tem 

instituídos esses espaços deliberativos, funcionando de maneira diferenciada e de acordo com a 

abrangência que lhes são atribuídas, das representatividades dos grupos que o compõe, espaço 

físico, frequência dos conselheiros e periodicidade de reuniões.  

Não é possível afirmar que o próprio aumento expressivo da existência desses conselhos 

ambientais reflete em uma democratização na gestão ambiental local, uma vez que sua ampliação 

pode estar ligada a uma resposta institucional as pressões sociais ou um cumprimento de requisitos 

para o município licitar, e nesse último ponto a preocupação tendem estar relacionado mais a 

dimensão econômica do que a ambiental.  

Assim, muitas questões giram em torno da efetividade do conselho, que vão além de sua 

existência física ou material, mas perpassa por questões institucionais, sociais, históricas e culturais 

da sociedade brasileira que comprometem o exercício da cidadania e o desempenho da atuação, 

tais como a exclusão, desigualdades, relações de poder e da educação. 

Destrate, tais questões tem contribuído para discrepância entre a participação dos conselheiros 

representantes do poder público e da sociedade civil, posto que dentro da área ambiental a 

centralização do poder tende a estar nas mãos de alguns, seja pela falta de comprometimento do 

representante, discrepância de interesses e essencialmente a ausência de conhecimento, tendo em 

vista ser a área ambiental de atuação técnica, dificultando pessoas sem esse conhecimento possa 

de fato atuar de forma propositiva, nessa hipótese os grupos ou atores que possui conhecimentos 

técnico dominam o processo político deliberativo, e portanto, esses fatores contribuem para 

assimetria das representações nos conselhos ambientais. 
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