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Apresentação 

 
Este e-book é resultante do 1° Encontro Regional de Sustentabilidade e Políticas 

Públicas no Semiárido – ERESPP, promovido pela UERN Campus Pau dos Ferros, através do 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido 

(PLANDITES) e instituições parceiras. 

O objetivo principal deste evento consistia em discutir a gestão de recursos hídricos e 

debater a ação das políticas públicas no território do semiárido, de modo que permitisse analisar 

e divulgar as pesquisas na correlatas ao planejamento, em especial as produções associadas à 

sustentabilidade e políticas públicas. 

Assim, o encontro propiciou a ocorrência de diálogos interdisciplinares sobre a região 

semiárida, permitindo a formação de discussões acerca da educação, segurança social, 

planejamento territorial e meio ambiente. 

O e-book está organizado em seis seções, correspondentes aos grupos de trabalhos: 

dinâmica urbano-regional; gestão e meio ambiente no semiárido; ambiente, saúde e sociedade 

no semiárido; desenvolvimento, planejamento e políticas públicas no semiárido; cultura 

linguagem e identidades regionais; território, ensino e interdisciplinaridade. 

Esperamos que os trabalhos aqui apresentados permitam maior aprofundamento das 

temáticas pertinentes ao semiárido, bem como a ocorrência de novas reflexões e o 

desenvolvimento de novas pesquisas acerca deste território. 

Deixamos aqui nossos agradecimentos aos professores coordenadores dos grupos de 

trabalhos, conferencistas, pesquisadores que participaram do evento e à comissão de apoio. 

 

Os organizadores 
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AS FORMAS DE ACESSO E USO SUSTENTÁVEL AOS RECURSOS 

HÍDRICOS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 
 

Jairo Bezerra Silva  
Doutor em Sociologia 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

jairrobezerra@hotmail.com. 
 

Edivan da Silva Nunes Júnior 
Doutor em Fitotecnia  

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

edivanjunior@uepb.edu.br 
 

 

Nossa abordagem parte do que denominamos de Ecologia Política da Água, aqui 

entendida como uma reflexão a respeito das relações de poder que moldam o conhecimento e 

as formas de intervenção humana em termos da gestão hídrica, as quais resultam em formas de 

articular a natureza e as pessoas, em diferentes escalas, de modo a produzir ordens sóciohídricas 

especificas, produzindo privilegiados e desprivilegiados (BOELENS, 2015). Essa matriz 

analítica enfatiza a distribuição desigual de benefícios e responsabilidades referidas à gestão e 

ao acesso à água.  

As desigualdades sociais estruturais em termos de sociedades envolventes se refletem 

na hierarquização do acesso à água no semiárido em diversas escalas, baseada nas diferenças 

de classe, na discriminação cultural/regional, e na diferenciação de gênero e no processo de 

acumulação do capital. Nesta conferência, discutimos em que medida o discurso das pessoas 

da região semiárida nordestina atingidas diretamente pela hierarquização  no que se refere ao 

acesso aos recursos hídricos dá suporte à naturalização da crise hídrica estrutural e das 

estratégias baseadas na precificação do recurso que têm sido sugeridas para o enfrentamento 

dos problemas de abastecimento hídrico, tais como, regulamente a Política Nacional de 

Recursos Hídricos de 1997, baseada na Lei 9.433.  

Uma das ideias centrais aqui é a de que o marco hidro mercadológico, adotado pelo 

Estado e legitimado pela ciência como indispensável para o enfrentamento do cenário da 

‘escassez hídrica’ do semiárido nordestino, contribui para potencializar a situação de injustiça 

hídrica na região mencionada. As vozes dos que residem no semiárido  e a interlocução entre a 

ideologia disseminada pelo mercado e pelo estado brasileiro, endossam, em grande medida, a 
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naturalização da estiagem no nordeste brasileiro como uma marca registrada dos problemas de 

abastecimento de água historicamente enfrentados pelas populações pobres da região.  

Uma significativa fração da população brasileira tem sido esquecida pelas políticas 

públicas e os serviços sociais obrigatórios, como é o exemplo do direito humano ao acesso e 

uso da água.  Nesse contexto, aquilo que é a obrigação constitucional do Estado em relação aos 

cidadãos (o direito humano do acesso e uso à água), recorrentemente, particularmente no 

semiárido nordestino, confunde-se  com uma dádiva, sendo cobrada a contrapartida em termos 

de lealdade eleitoral e de outorga de honra e prestígio aos coronéis e empresários, entendidos 

aqui por Souza (2017) como - a elite  da água.   

Na região semiárida do nordeste brasileiro a  indústria dos carros-pipa e sua utilização 

como moeda de troca eleitoral continua rentável e forte. Durante o processo de nossa pesquisa, 

observamos nalgumas viagens, percorridas entre Pernambuco e Paraíba, a existência num 

intervalo de aproximadamente cento e cinquenta quilômetros (150km) a circulação de mais de 

quarenta carros-pipa, nos dois intervalos do percurso. E mesmo, quando íamos nos períodos, 

nos quais havia maior índices pluviométricos, a permanência dos mesmos é recorrente e até 

acentuada. Esse fato demonstra a operacionalização eficaz na relação entre levar, distribuir e 

manter a paisagem em evidência. 

Governos e elites aparentemente aceitam os direitos de todos à água,  todavia apenas 

para assegurar a submissão dos que têm seu direito subtraído e para garantir seus privilégios; 

os excluídos do acesso digno aos recursos hídricos- a “ralé e os novos escravos” da água, 

aparentemente se conformam com as regras oficiais, mas colocam em curso estratégias de 

apropriação que reproduzem entre eles, as estruturas de privilegiamento instituídas pelas elites 

em relação às camadas dos excluídos hídricos.  

Nas camadas populares o nível de informação sobre os direitos sociais é geralmente 

baixo, sendo o senso comum, a mídia e a escola fatores eficazes de conservação e reprodução 

do status quo, pois fornecem a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, sancionando 

a herança cultural e social como dons naturais (BOURDIEU, 1999).   

Nas camadas populares, o conformismo social mascara e provoca a 

desresponsabilização do Estado, não sendo o direito universal à água reconhecido, o que 

provoca a crença de que ações esporádicas e emergenciais são dádivas dos agentes públicos.  O 

que era pra ser a distribuição democrática e racional do uso e acesso à água é recorrentemente 
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encarado como uma concessão dos governantes, considerando-se ações pontuais e de baixo 

alcance resolutivo em se tratando de sustentabilidade hídrica um favor que deve ser pago com 

lealdade eleitoral e pessoal.  

Os atores dominantes constroem ontologicamente – através da mobilização, por 

exemplo, do imaginário religioso, graças ao qual se imputa a Deus a chuva ou ausência dela e 

a visão de que a escassez enfrentada dependeria dos índices pluviométricos permitidos por Ele 

– social e tecnicamente constroem os objetos e sujeitos para serem governados. 

Pesquisas referidas ao espaço urbano apontam para a hierarquização hídrica, que define 

os modos de afetação dos indivíduos em cenários de desabastecimento (DEL GRANDE et al., 

2016) e no espaço rural a situação é replicada.  Os da ralé hídrica dependem dos carros-pipa, 

fornecidos ao sabor dos interesses dos governantes em várias instâncias, enquanto a elite hídrica 

perfura poços particulares, seguindo quase incólumes aos contextos de desabastecimento 

observados na região  semiárida do nordeste brasileiro. 

Em muitas das cidades do semiárido  a paisagem é desoladora, encontrando-se as filas 

intermináveis de indivíduos à espera dos caminhões pipa, sob um sol causticante, repetindo 

uma paisagem que segue inalterada há cerca de um século. A indústria dos carros-pipa 

permanece robusta e a “ineficiência” da política das cisternas se evidencia (Cf. SILVA et al., 

2015), reproduzindo a ralé hídrica estrutural na região semiárida do Nordeste brasileiro.   

Quando observamos quem são e como vivem as pessoas que estão nas filas à espera da 

água vemos que são aquelas que formam a classe dos batalhadores ou a ralé brasileira dos novos 

escravos. Os cenários são similares aos descritos por Graciliano Ramos em Vidas Secas e 

Rachel de Queiroz, em O Quinze há décadas, reproduzindo como que congeladas as paisagens 

de desolação e miséria da ralé hídrica da região.  

Mesmo reconhecendo que neste mais recente período de estiagem que começou em 

2010, não se observa mais as filas de retirantes, os grupos de saqueadores e de flagelados, o 

acesso desigual aos recursos hídricos na região semiárida do nordeste brasileiro ainda é intenso.  

Junto com essa continuidade, assistimos à intensificação do comércio de água, o qual se 

configura em estratos de vendedores e de compradores: o das grandes empresas de água 

mineral; o dos fornecedores de carros-pipa; e dos pequenos vendedores. 

 Vender e comprar água na região analisada aparece como algo natural, em uma situação 

problemática para a qual os governos que se sucedem não têm apresentado soluções efetivas.  
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Deixa de ser reconhecida a inefetividade da gestão da água em suas diversas escalas, que resulta 

na subtração do direito universal ao abastecimento hídrico adequado, naturalizando-se a 

hierarquização dos indivíduos em termos de condições de acesso e uso do recurso, ao mesmo 

tempo em que se dissemina a ideia de que os ricos estariam também sendo atingidos pela 

estiagem - os ricos ficam com o dinheiro no bolso, mas com sede- MITO!.   

Com os indivíduos das camadas abastadas da região, o que acontece são práticas de 

demarcação de classe, sendo o consumo de água um elemento que dá ou tira a distinção social: 

a posição social é marcada pelo tipo de água e as quantidades que se consome. Isso pode ser 

expresso nas seguintes falas: posso pagar e, por isso, não confio naquela água [a que é fornecida 

pelos caminhões-pipa]. Aqui em casa não falta água para nada e só consumimos água mineral. 

A estratificação social se revela através do que se compra, nas capacidades de armazenamento 

e nas quantidades de água usadas. Quem detém os capitais (social, econômico, político e 

cultural) compra água em maior quantidade e de melhor qualidade, como mecanismo de 

distinção social (cf. BOURDIEU, 2008).  

Rachel de Queiroz, em o Quinze, apresenta magistralmente o retrato de um contexto 

social marcado por tensões provocadas pela ausência de políticas públicas capazes de enfrentar 

adequadamente a aridez da vida que se aquecia no sertão cearense. No livro citado, a indignação 

de Conceição aparece como símbolo dos questionamentos daqueles atingidos pela falta de água, 

pela necessidade de sair de suas terras, pela fome, pela morte das crianças e dos bichos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A correnteza do contexto observado 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, a cada dia maximizado. 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 escassez hídrica. 

Somada à estratificação sociohídrica imposta também pelo jogo do mercado de águas, tem-se 

ainda a amarração aos processos de naturalização da estiagem, e os baixos níveis de 

mobilização social, os quais se relacionam com a continuidade da ineficiência do Estado no que 
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se refere à formulação e implementação de políticas públicas hídricas capazes de oferecer 

soluções efetivas aos problemas de desabastecimento de água.  

Na consciência coletiva, continua a prevalecer o não enfrentamento político das 

questões relativas à garantia do direito universal à água, produzindo: 1) a permanência do 

acesso à água de boa qualidade como sendo um direito para poucos - os da elite do dinheiro no 

Nordeste brasileiro; 2) 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 e do 

investimento na construção de cisternas de placa e polietileno como a solução para o problema 

do acesso à água na região em estudo; 3) a espetacularização midiática que não cessa o estigma 

geográfico quando se trata de “crise hídrica”: flagelados, no nordeste; vítimas, no sul; 4) e a 

crescente responsabilização natural e individual pela da falta de água, impossibilitando um 

eventual reconhecimento da (des)governança política e técnico-burocrática da água na região 

semiárida nordestina. 
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INTRODUÇÃO 

 

O texto que ora introduzimos, visa apresentar alguns resultados de pesquisas realizadas 

durante o mestrado e especialização cursados pela autora. As pesquisas construídas, tiveram 

como objetivo principal analisar os impactos do Programa Bolsa Família (PBF) no contexto 

socioeconômico das famílias beneficiárias residentes no espaço urbano do município de Pau 

dos Ferros/RN e na comunidade rural Sítio Carnaubal localizado no município de Água Nova 

RN, respectivamente. Entre as várias reflexões possíveis, buscamos compreender, a 

territorialização das políticas públicas sociais de combate à pobreza, bem como a 

territorialização do PBF nos territórios sinalizados, denotando que este se configura em um 

importante programa na vida das famílias pobres e extremamente pobres, interessando-nos 

entendê-lo a partir da percepção dos beneficiários, sujeitos de nossas pesquisas. 

Neste intento, o trabalho está dividido em seis seções. Além da presente introdução, a 

segunda seção resulta numa problematização do fenômeno da pobreza na perspectiva 

multidimensional, entendendo que é preciso verificar as várias dimensões para definirmos de 

maneira coerente este fenômeno tão presente no espaço brasileiro e de modo acentuado no 

Semiárido nordestino. Na terceira seção, apresentamos o conceito de território como sendo o 

“chão” das políticas públicas. Ou seja, para que haja efeito positivo na implementação das 

políticas que visam, por exemplo, o combate da pobreza, é necessário que se analise o território 

onde vivem esses sujeitos para então intervir. O território fala muito das territorialidades aí 

instituídas. A quarta seção, nos permite conhecer um pouco sobre o Programa Bolsa Família, 

enquanto um programa de urgência moral que ainda não contribuiu efetivamente com a 

conquista da cidadania, mas que supre o mais emergencial que é o direito à alimentação. Na 

quinta seção, apresentamos os resultados das pesquisas desenvolvidas no mestrado e na 
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especialização (já sinalizadas), onde conseguimos visualizar a importância do PBF a partir das 

“vozes das beneficiárias”.  

Por fim, buscamos nas considerações finais, coadunar as reflexões teóricas levantadas, 

com o trabalho de campo, considerando sobretudo a necessidade de continuação do estudo 

acerca da pobreza e das políticas públicas materializadas nos territórios com vistas a sua 

amenização.  

 

DIVERSAS DIMENSÕES DA POBREZA: A POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

 

A segunda seção dessa escrita nos permite uma reflexão acerca do que entendemos – a 

partir de teóricos como Sen (2000), Silva (2009), Demo (2003), Rego; Pinzani (2013), Mocelin; 

Fialho (2010), dentre outros – sobre a pobreza multidimensional, bem como sobre a pobreza 

rural. Nesse sentido, compreendemos que são muitos os elementos que precisam ser 

considerados para dimensionarmos a pobreza. Assim, ser pobre não é apenas ter uma renda 

limitada ou não ter acesso a esta. Ser pobre vai muito além do critério da renda. Ser pobre é não 

ter educação, saúde, moradia, lazer, empregos de qualidade. É ser alienado e subjugado por 

uma sociedade em que a riqueza se concentra nas mãos de poucos enquanto uma maioria vive 

marginalizada.  

Desta forma, desvendando as diversas dimensões da pobreza, adentraremos 

posteriormente nas reflexões acerca da pobreza rural identificando que esta é diferente da 

pobreza urbana, sendo, contudo, tão perversa quanto. Este percurso se deu para atingirmos o 

objetivo de problematizarmos o Programa Bolsa Família tanto no espaço urbano como no 

espaço rural. 

Vivemos em uma sociedade marcada pelas desigualdades sociais, que, por um lado, 

alcança recordes no que tange à produção e tecnificação, mas, por outro, ainda é incapaz de 

minimizar a problemática estruturante da pobreza.  Esta é hoje pauta de grandes discussões, 

todavia em sua abrangência, a abordagem costuma limitar-se ao fator renda, tornando esse 

fenômeno maximizado pelas forças capitalistas e, portanto, perverso, limitado em sua reflexão 

e, por conseguinte, nas ações para a sua minimização (LIMA, 2014). 

Destarte, consideramos a pobreza algo muito além da carência monetária e material, 

mas é antes de tudo ideológica. De acordo com este entendimento, Demo (2003, p.38) diz que:  
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Pobreza não se restringe a carência dada, natural, mas inclui aquela produzida, 

mantida, cultivada, por conta do confronto subjacente em torno do acesso a 

vantagens sociais, sempre escassas em sociedade. Ser pobre não é apenas não 

ter, mas, sobretudo ser impedido de ter, e, sobretudo de ser, o que desvela 

situação de exclusão injusta.  

 

Mediados por essas reflexões, comungamos com a perspectiva da pobreza a partir da 

abordagem multidimensional demonstrando, assim, a necessidade de refletirmos este problema 

sobre vários aspectos, ou seja, sobre a ótica econômica, política, cultural e social, o que nos 

permitirá não empobrecer a reflexão, mas, ao contrário, enriquecê-la. Diagnosticando essa 

abordagem multidimensional, Silva (2009, p.55) considera que 

 

Trata-se de uma dimensão essencialmente social, senão, política da pobreza. 

Isso porque as condições de vida não se restringem exclusivamente aos 

aspectos materiais como moradia, alimentação e renda. Elas incluem as 

relações sociais, acesso ao trabalho, assistência médica, entre outras 

dimensões. 

 

É nesse sentido que Sen (2000) desenvolve toda uma literatura colocando que a pobreza 

deve ser estudada por outros vieses que não somente econômicos, buscando, assim, demonstrar 

a real abrangência do problema abordado. Nas palavras do autor: “a pobreza deve ser vista 

como privatização das capacidades básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, 

que é o critério tradicional de identificação da pobreza” (SEN, 2000, p. 109). 

As reflexões de Rego e Pinzani (2013, p. 149) coadunam com o que nos lembra Sen 

(2000) e auxiliam-nos na discussão aqui evidenciada quando compreendem a pobreza numa 

perspectiva pluridimensional (que é o mesmo que multidimensional), segunda a qual é preciso 

considerar vários fatores além da renda para que se possa dimensionar o sujeito enquanto pobre. 

Segundo os autores, a renda não diz tudo sobre o nível de bem estar dos indivíduos. Nesse 

sentido, em um Estado onde o bem-estar social é altamente desenvolvido e os direitos básicos 

com qualidade são garantidos a todos os cidadãos, “uma baixa renda não significaria uma vida 

sem confortos”, mas, considerando que o Estado não garanta os serviços básicos gratuitos e de 

qualidade, “até uma renda relativamente elevada pode não ser suficiente para proteger os 

indivíduos de riscos normalmente ligados à pobreza,” como o acometimento de doenças, 
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catástrofes naturais, desemprego, dentre outras complicações. A passagem abaixo evidencia 

isso: 

 

A presença da renda estável não constitui, portanto, uma garantia absoluta 

contra os problemas ligados a pobreza: estes se resolvem antes por meio de 

políticas públicas voltadas a satisfação de necessidades básicas, quer 

diretamente (prestação de serviços básicos), quer indiretamente (criação das 

condições nas quais os indivíduos conseguem satisfazer suas carências 

básicas) (REGO; PINZANI, 2013, p. 149). 

 

Vale ressaltar que os autores acima destacados – em sua obra “Vozes do Bolsa Família” 

– asseveram que o quantitativo da renda é uma dimensão importante. A sua ausência não é a 

única responsável pela pobreza, mas ela é responsável por suprir o mais emergencial, que é a 

fome. Ou seja, em uma sociedade de mercado, é necessário que o indivíduo tenha acesso à 

renda para poder ao menos matar a fome, se não, não poderemos nem se quer falar em cidadania 

ou dignidade. Nesse intento, vamos ver ainda neste trabalho a importância do PBF enquanto 

um programa de urgência moral que ainda não minimizou as condições de pobreza, mas vem 

diminuindo a pobreza extrema, pois tem permitido ao menos o acesso à alimentação mesmo 

que ainda não satisfatória. É nessa ótica que advogamos ser necessário refletir acerca da pobreza 

pensando as suas várias dimensões, e diagnosticando a importância de se pensar em políticas 

públicas sociais que viabilizem a sua superação. 

Avançando em nossa proposta de reflexão acerca da pobreza, verificamos a necessidade 

de além de considerar o fenômeno do ponto de vista da multidimensionalidade, é necessário 

também considerar a leitura territorial, verificar o fenômeno a partir das múltiplas escalas, 

denotando certas nuances que se verificam nas diferentes realidades e espaços em que se 

manifesta a pobreza. Nesse sentido, para este trabalho, estamos refletindo acerca do fenômeno 

da pobreza no espaço urbano e também no espaço rural. Segundo alguns pesquisadores, dentre 

os quais podemos citar Mocelin e Fialho (2010), a pobreza rural em dados absolutos tende a ser 

menor que a pobreza urbana, mas se levarmos em conta dados relativos, podemos averiguar 

que ocorre o inverso, ou seja, a pobreza rural se torna maior e mais problemática do que a 

urbana. 

Nessa perspectiva, acreditamos que, para falar de pobreza, é preciso considerar as 

escalas, e estamos falando não de escalas cartográficas eminentemente, mas de escalas 

geográficas, privilegiando os dados qualitativos. A respeito da pobreza rural no Brasil, a tabela 
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abaixo apresenta alguns dados sobre a extrema pobreza, no qual podemos diagnosticar o 

quantitativo da pobreza no espaço urbano e rural do país, buscando qualificar em nossas 

reflexões a problemática da pobreza que ainda é fenômeno marcante no Brasil e especialmente 

nas periferias das cidades e nos espaços rurais. 

 

Tabela 1: Distribuição da população e da população em extrema pobreza no Brasil/ Nordeste/ 

Rio Grande do Norte (2010). 

 

Recorte 

Espacial 

 

Pop/ total 

 

Pop/ 

Urbana (%) 

 

Pop/ rural 

(%) 

Pop/em 

extrema 

pobreza 

Pop/ 

urbana em 

extrema 

pobreza 

(%) 

Pop/ rural 

em 

extrema 

pobreza 

(%) 

 

Brasil 

 

190.755.799 

 

 

84,36 

 

15,64 

 

 

116.267.197 
 

53,3 

 

46,7 

 

Nordeste 

 

 

Rio Grande 

do Norte 

 

53.081.950 

 

 

 

3.168.027 

 

73,1% 

 

 

 

77,8% 

 

26,9 

 

 

 

22,2% 

 

9.609.803 

 

 

 

405.812 

 

47,5 

 

 

 

 

52,5 

 

 

 

46,6 

Fonte: IBGE/MDS (2010/2011). Elaboração (LIMA, 2014). 

 

Averiguando dados da tabela 1, podemos destacar alguns aspectos. Primeiro, fica nítida 

a comprovação de que o Nordeste é uma das regiões mais pobres do país. Não só os números 

“falam” isso, mas a própria realidade social no que concerne ao analfabetismo, desemprego, 

pobreza, falta de habitação, dentre outros, como podemos identificar na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios - PNAD (IBGE, 2013).  

Em termos de pobreza extrema, o Nordeste agrega mais da metade da população 

brasileira: são cerca de 9,6 milhões de pessoas vivendo nestas condições. Contrário ao Brasil 

que tem a maior parte da população extremamente pobre localizada na zona urbana, o Nordeste 

apresenta um número maior de pessoas nestas condições habitando a zona rural, ou seja, 52,5% 

dos extremamente pobres, demonstrando o quanto esta área ainda necessita de políticas voltadas 

com exclusividade para sanar as suas reais demandas. Já a zona urbana nordestina também 

agrega um número significativo de pessoas em extrema pobreza, são 47,5% da população 

nordestina extremamente pobre morando a zona urbana. 

No que diz respeito ao estado do Rio Grande do Norte, 405.812 pessoas vivem em 

condições de extrema pobreza, sendo que 53,4% deste total se encontram na zona urbana e 

53,4 
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46,6%, na zona rural. Embora o RN seja o estado nordestino com menor percentual em relação 

à pobreza extrema, ainda assim o número de pessoas nessas condições é bastante elevado, 

portanto, é preciso diminuir significativamente essa realidade para que tenhamos um real 

desenvolvimento na dinâmica social e econômica do estado. 

A partir desses dados, torna-se visível o quanto a região Nordeste necessita de políticas 

eficazes para a minimização da pobreza. Mais do que políticas estritamente econômicas, é 

preciso repensar as condições de vida da polução em extrema pobreza e buscar mecanismos 

que ao menos minimizem essa problemática no intuito de conquistar, mesmo que em um futuro 

distante, o desenvolvimento do Brasil e de suas regiões de forma menos desigual. Nesse intento, 

é urgente reforçar políticas e programas que visem à diminuição da pobreza no meio rural, 

entendendo esta como diferente da urbana e que, portanto, merece tratamento distinto. 

 Nesta reflexão em que somos guiados no entendimento de que a pobreza rural se 

diferencia da pobreza urbana, destacaremos alguns aspectos apresentados na obra dos autores 

Mocelin e Fialho (2010, p. 15-16) que nos permitem essa hipótese inicial: 

 

A pobreza rural se diferencia da urbana pela peculiaridade dos condicionantes 

que contribuem na sua manifestação.  Enquanto que a pobreza urbana está na 

sua maioria ligada ao êxodo rural, ao desemprego, ao subemprego, a perda da 

capacidade laboral por motivos de saúde, a perda de uma condição melhor de 

vida que a família possuía anteriormente, ou a incapacidade de ter acesso aos 

serviços sociais básicos, a pobreza rural está  relacionada  com  a  forma  do 

acesso à terra, com a dificuldade de acessar os serviços sociais básicos, com 

o nível de  escolaridade  das  pessoas, e com os tipos  de  políticas  públicas  

voltadas  as populações pobres rurais. 

 

Dessa maneira, a pobreza rural tem a ver com o acesso à terra, ou melhor dizendo, o não 

acesso ou acesso inadequado a esta. Além disso, outros fatores devem ser incluídos nesta 

perspectiva, como a qualidade da terra, o acesso ao crédito e ao mercado, o acesso aos bens de 

produção no meio rural, dentre outros (KHAN; SILVA, 2005). Assim, o combate à pobreza e 

a busca pela sua minimização deve ser orientada por políticas rurais que privilegiem o acesso à 

terra orientado pela prática da agricultura familiar que é suprimida pelo agronegócio e os 

grandes latifundiários. 

Destarte, evidenciamos a necessidade urgente de pensar o meio rural como território em 

que é possível o desenvolvimento, com a permanência do homem em convivência harmoniosa 

com a natureza. Mesmo no semiárido, onde as condições climáticas são um tanto mais 
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rigorosas, é possível a construção do desenvolvimento e autonomia do homem do campo. Para 

tanto, é necessário ação conjunta entre Estado e sociedade civil na construção e implementação 

de políticas públicas no território rural, visando à melhoria na qualidade de vida do homem 

rural. Um dos caminhos possíveis é o fortalecimento da agricultura familiar, como já 

advogamos anteriormente. Mas esse fortalecimento deve ser pensado em conjunto com uma 

série de políticas e programas que tenham como ponto de partida a base territorial. O mesmo 

vale para o combate da pobreza urbana. É preciso evidenciar as especificidades territoriais para 

tornar eficaz territorialização das políticas públicas. 

 

O TERRITÓRIO ENQUANTO “CHÃO” DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: BREVES 

NOTAS 

 

A construção desta Seção perpassa também pela necessidade de evidenciarmos a relação 

que estamos construindo – desde outras pesquisas como em Lima (2014, 2017) – sobre o 

conceito de território e as políticas públicas de combate a pobreza, uma vez que é o território 

elemento chave de análise para conhecermos as condições sociais resultadas da produção 

territorial ao longo dos tempos e, segundo, porque este conceito passou a fazer parte da política 

social brasileira na última década, sendo interpretado como um recorte areal onde ocorrerá as 

devidas intervenções por parte do Estado e de seus agentes. Nesse intento, nossa abordagem 

acerca do conceito de território é uma abordagem geográfica. A esse respeito, Rossi (2012, p. 

13) reflete que: 

 

[...] o uso do conceito de território, a partir das contribuições oriundas da 

Geografia, permite problematizar tal movimento dinâmico como 

procedimento que pode contribuir na discussão a respeito da perspectiva 

territorial nas políticas públicas. O território evidencia a manifestação 

empírica, concreta e presente em toda a realidade em que podemos perceber 

os diversos interesses, barganhas, ambições, desejos materializados, a 

produção de desigualdades e dificuldades presentes para distintos grupos 

sociais [...]. 

 

É neste sentido que defendemos a necessidade de se realizar uma leitura do território e 

das territorialidades aí construídas para que se possa haver a territorialização das políticas 

públicas. É preciso que se exerça um diagnóstico com base territorial para que de fato as 
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políticas tenham força, quando implementadas, no combate ou minimização das problemáticas 

sociais, sobretudo, a pobreza que resulta das desigualdades sociais, maximizadas pelo sistema 

capitalistas e as forças hegemônicas.  

Cabe colocar aqui a nossa compreensão sobre o conceito de território baseado em alguns 

autores. Resgatamos o entendimento do geógrafo Raffestin (1993) que trabalha a ideia de 

território como posterior ao espaço e não seu sinônimo, resultado das ações aí executadas por 

diferentes atores: 

 

[...] 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 

se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a partir do espaço 

[...] (RAFFESTIN, 1993, p. 143-144, grifos do autor). 

 

Ainda para Raffestin (1993), o território se constitui por e a partir do poder. Este poder 

é mediado pelos agentes do território, que consideramos também como atores, a exemplo, do 

Estado, empresas, sociedade, dentre outros.  

Aqui encontramos mais uma vez nexos entre o território e as políticas sociais, pois “[...] 

assim como em outras políticas, na política de assistência social, o poder está contido em todas 

as fases” (LINDO, 2011, p. 138) desde o seu agendamento até sua avaliação. Ou seja, o poder 

se encontra presente em todas as relações sociais, bem como na elaboração de políticas como 

as que buscam a minimização da desigualdade e pobreza, sendo a manifestação desse poder 

responsável pela concretização ou não das ações no território. Conduzidos por esta reflexão, 

ressaltamos o entendimento de Lima (2014, p. 112): 

 

Por conseguinte, as relações de poder podem resultar na construção das 

desigualdades e pobreza; portanto, o estudo da pobreza e das políticas sociais 

de enfrentamento desta problemática perpassa sobremaneira, pelo estudo do 

território concretizado pelo poder em suas múltiplas manifestações. 

 

Por esta lógica podemos afirmar que a formulação e implementação das políticas 

públicas sociais propicia a construção de territorialidades de direito, ou seja, a efetivação da 

cidadania, pela qual o indivíduo tenha condições de conduzir minimamente sua vida social e 

econômica, em que os homens possam, de fato, ser livres para “ir e vir” e que não encontrem 
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barreiras impostas pela lei de mercado. Quando o Estado se ausenta, sobretudo no diagnóstico 

e implementação das políticas sociais, as camadas mais desprovidas dos elementos básicos à 

vida (como acesso à saúde, alimentação adequada, trabalho, lazer, dentre outras) são as que 

mais sofrem. Daí o ciclo da pobreza se torna mais forte e mais complexo.  

Santos (1999), nas suas reflexões a respeito do uso do território, nos auxilia a aproximar 

esse conceito da discussão que buscamos trazer sobre política pública. Em suma, o território é 

revelador das relações aí produzidas e produtor dessas relações, portanto, elemento importante 

na elaboração e implementação das políticas públicas já que é no território que a história do 

homem em todas as suas dimensões se realiza, como nos lembra o autor:  

 

O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, 

todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde ocorre a 

história do homem plenamente a partir das manifestações da sua existência[...] 

(SANTOS, 1999, p.01). 

 

Assim, deve ser o território privilegiado para o desvendar das desigualdades e 

consequente minimização dessas desigualdades através da implementações de políticas 

públicas, pois “há desigualdades sociais que são, em primeiro lugar, desigualdades 

socioterritoriais, pois derivam do lugar onde cada qual se encontra” (SANTOS, 2007, p. 151). 

A esse respeito, a autora Dirce Koga (2003) reforça os nexos existentes entre território, 

relações sociais e políticas públicas, sinalizando a compreensão desse conceito como sendo o 

“chão” concreto das políticas sociais, ou seja, é no território que se processam todas as relações. 

É o território elemento fundamental para o desvendamento da realidade social, bem como para 

a intervenção do poder público. Nesse sentido, a autora fala que: 

 

O território também representa o chão do exercício da cidadania, pois 

cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações 

sociais, as relações de vizinhança e solidariedade, as relações de poder. É no 

território que as desigualdades sociais tornam-se evidentes entre os cidadãos, 

as condições de vida entre os moradores de uma mesma cidade mostram-se 

diferenciadas, a presença/ausência dos serviços públicos se faz sentir e onde a 

qualidade desses mesmos serviços se mostram desiguais (KOGA, 2003, p. 

35). 

 

 Assim, as desigualdades sociais são também desigualdades socioterritoriais. E isso nos 

condiciona a realizar essa reflexão acerca do território e da territorialidade para entender em 
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que medida as políticas sociais têm atingido seus objetivos, no tocante a esse trabalho, a redução 

da pobreza urbana, como também, a permanência do homem no campo com mais dignidade e 

qualidade de vida. 

 

O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: UM PROGRAMA DE URGÊNCIA MORAL 

 

De acordo com Rego (2010), o fenômeno da globalização financeira e de medidas 

econômicas com base nos ideais neoliberais trouxeram consequências desastrosas, 

principalmente para os países periféricos. A partir da década de 2000, no Brasil, em contraste 

com o governo tecnocrático e neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, ascende ao poder em 

2002, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), provido de ideias um pouco mais 

progressistas. Dessa forma, inicia-se um ‘acanhado’, porém ousado, conjunto de projetos de 

políticas sociais distributivas, sendo que estas, de acordo com Azevedo (2003, p. 04), “[...] têm 

como objetivo atender “as demandas pontuais de grupos sociais específicos”.  

Assim, esse tipo de ação de governo beneficia as classes de baixa renda, com o objetivo 

de amenizar a extrema pobreza, através de programas em diversas áreas como: habitação, 

educação, renda mínima, dentre outros. É nessa perspectiva que o governo Lula estabelece com 

os brasileiros o pacto de lutar contra a fome e a pobreza, criando em 2003 o Programa Bolsa 

Família (PBF) regido pela Lei nº 10.836 de 9 de Janeiro de 2004. Com a implantação e 

implementação do PBF, este se torna uma das principais e mais amplas ações de transferência 

de renda a nível nacional com intenção de erradicar a fome no Brasil.    

Neste intento, o PBF é implementado como uma abrangência maior do Programa Fome 

Zero, proporcionando concentrar em um mesmo programa alguns outros antes desenvolvidos, 

como o Auxílio Alimentação, Auxílio Gás, Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, PETI e 

posteriormente o PROJOVEM. A unificação desses programas foi feita objetivando dar maior 

agilidade na liberação do dinheiro as famílias beneficiadas e consequentemente uma facilidade 

na gestão, controle e repasse dos recursos. O órgão responsável pelo programa é a SENARC 

(Secretaria Nacional de Renda de Cidadania), órgão do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS ).   

Dessa forma, o PBF apresenta-se enquanto um programa de transferência de renda 

destinado diretamente às famílias em condições de vulnerabilidade, objetivando permitir que 
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estas possam ter seus direitos humanos básicos de alimentação, educação e saúde garantidos, 

buscando reduzir a fome e a pobreza no território nacional. A renda do PBF pode ser utilizada 

para aquisição de alimentação ou de qualquer outro gênero que a família possa vir a necessitar. 

A titularidade do cartão é dada preferencialmente a mulher, e isso tem sido observado como um 

dos mecanismos que vem possibilitando o ganho de uma, ainda que tímida, autonomia feminina 

nos lares marcados pelo sistema patriarcal. 

O PBF passa por reajustes periodicamente, alterando os valores no repasse do benefício, 

bem como na seleção do público alvo. Dessa forma, no ano de 2017, segundo o Site do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), estão sendo consideradas famílias 

extremamente pobres, aquelas com renda mensal per capita de até 85 reais e famílias pobres 

aquelas na faixa de renda de 85, 01 à 170 reais.  

Vale lembrar que para entrar como beneficiário do programa é necessário que a família 

esteja cadastrada no CadÚnico  (Cadastro único), e o responsável pela coleta das informações 

dadas pela família é o Gestor Municipal do Programa, o que permite uma agilidade maior na 

obtenção dos dados. Essa facilidade é respaldo da maior interação entre os entes federativos, 

Município/Estado/União. É preciso também destacar que não são todas as famílias cadastradas 

que são beneficiadas pelo PBF, pois as famílias passam por condicionalidades que lhes 

permitem ou não fazerem parte do universo do programa (SOARES; RIBAS; SOARES, 2009). 

Com relação às informações adquiridas pelo Cadastro Único, estas são dirigidas à Caixa 

Econômica Federal (CEF), que é o órgão operador e pagador do Programa. É responsabilidade 

da CEF confeccionar e emitir os cartões para os cidadãos que foram selecionados para 

receberem os benefícios do PBF. Para tanto, a CEF calcula os dados quanto à renda per capita 

da família para então conceder o benefício. Assim, embora utilizando os critérios designados 

pela SENARC, é importante destacar que a CEF possui uma significância enquanto órgão 

responsável, não apenas para pagar, mas também para operacionalizar o programa. 

No que concerne às condicionalidades, a Agenda da Família do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS (2010) registra que estas devem ser 

compreendidas como compromissos assumidos pela família como também pelo poder público, 

visando a que os beneficiários possam usufruir dos serviços de educação, saúde, assistência 

social, em especial para as crianças, nutrizes, adolescentes e gestantes. Porém, vale pensarmos 

até que ponto essas condicionalidades permitem essa dinamização dos bens necessários à vida, 
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uma vez que, considerando o contexto de vulnerabilidade que marca a maioria dos municípios 

brasileiros, especialmente no Semiárido nordestino, são visualizadas ainda mais a complexa 

desigualdade das relações e da aquisição de serviços básicos à sobrevivência. 

Assim, fica perceptível que, embora o PBF tenha sido criado objetivando a unificação 

de programas anteriores para enfrentar a fome e a pobreza, ele ganhou também outras ações e 

objetivos, tais como proporcionar às crianças pobres melhores oportunidades de escolaridade, 

melhorar as condições de saúde daqueles que se inserem no programa, além de oportunizar aos 

participantes cursos profissionalizantes que permitam aos beneficiários exercerem uma 

profissão e saírem da margem da pobreza conforme as condicionalidades do programa. É 

importante lembrar ainda que os beneficiários do PBF participam também das tarifas mínimas 

de água e energia, sendo este programa um facilitador do acesso dessa população a estes 

serviços (isso também se dá para os cadastrados no CadÚnico). 

Diante dessas características iniciais a respeito do PBF, somos instigados a enfatizar que 

este programa se constitui em uma conquista da população mais pobre do país, pois, embora 

ele não se configure enquanto uma política plena de cidadania, o PBF é sem dúvidas uma 

política de urgência moral que garante o direito à vida (REGO, 2010) como veremos na próxima 

seção em que apresentaremos alguns resultados de duas pesquisas publicadas pela autora desse 

texto nos anos de 2014 e 2017, respectivamente. 

 

TERRITORIALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 

PROBLEMATIZANDO ALGUMAS PESQUISAS 

 

Nesta seção, apresentaremos alguns resultados de duas pesquisas que realizamos em 

âmbito de programa de pós graduação, que resultaram na dissertação de mestrado, defendida 

em 2014 e na monografia de especialização, defendida em 2015, cujo recorte foi publicado na 

revista Geografia e Ordenamento do Território em 2017. Evidenciaremos nesta parte do texto, 

o quanto o PBF tem sido um programa significativo no contexto das famílias pobres e 

extremamente pobres. Por ser um programa de grande abrangência no cenário nacional, ele tem 

se territorializado nos espaços urbanos e rurais, onde estejam localizados o público alvo.  

Nesse sentido, onde quer que tenha se territorializado, o PBF tem possibilitado 

transformações que devem ser privilegiadas nas análises dos pesquisadores, especialmente dos 
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geógrafos, já que essas transformações são visualizadas nos territórios onde se encontram os 

sujeitos, público alvo do programa. Mas é imprescindível que nessas análises sejam 

consideradas as vozes dos beneficiários. Que estes sujeitos encontrem espaço nas pesquisas 

acadêmicas para que expressem em que medida as políticas sociais tem interferido em suas 

vidas. 

 

O PBF no espaço urbano do município de Pau dos Ferros/RN: breves considerações 

 

Na construção da nossa dissertação, organizamos os capítulos com discussões teóricas 

e detalhamento de pesquisa empírica. No que tange ao objetivo do presente trabalho, para tratar 

do PBF (na dissertação), realizamos além de uma discussão teórica a partir dos conceitos e 

temas trabalhados, entrevista e aplicações de questionários com alguns sujeitos. Entre estes, 

destacamos as entrevistas realizadas com 30 beneficiárias  assistidas pelos três CRAS existentes 

em Pau dos Ferros. Nessas entrevistas adotamos o modelo de questões semiestruturadas e 

abertas. Podemos denotar a partir da falas das beneficiárias, a importância do PBF que em 

muitos casos não supera a pobreza, mas supre o mais emergencial que é o direito à alimentação. 

 

Figura 1: Localização do município de Pau dos Ferros/RN 

 
Fonte: IBGE. Organização Vitor Camacho (2013). 
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A figura 01, apresenta a localização do município de Pau dos Ferros, que faz parte do 

conjunto de municípios do semiárido potiguar e foi o recorte espacial da nossa pesquisa de 

mestrado. Teve seu desenvolvimento ligado particularmente a atividade pecuária (IBGE, 2010). 

Assim, desde sua formação, o município exerce uma influência econômica para aqueles que 

“transitam” seu espaço, tendo sua sede como centro regional do Alto Oeste Potiguar por ofertar 

um número expressivo de serviços como: comércios, serviços bancários, serviços ofertados 

pelo poder público, atividades imobiliárias, serviços ligados à educação e saúde, dentre outros.   

Embora seja uma cidade que agregue um número significativo de serviços, tornando 

esta, um centro regional, Pau dos Ferros ainda é marcada pela concentração da pobreza em 

algumas áreas. A pobreza aí verificada, se territorializou à medida que o município foi 

ganhando destaque econômico em detrimento do social, pois no trabalho de campo verificamos 

áreas em que o poder público quase não atua, a exemplo, do Bairro Manoel Deodato  e o Alto 

São Geraldo faltando à população ali residente, o mínimo de infraestrutura, saneamento básico, 

dentre outros. Foram estes fatores observados que também nos instigaram a realizar a pesquisa 

para entender a pobreza aí territorializada e os impactos do PBF. Com a pesquisa, chegamos a 

algumas reflexões: 

 

 No espaço urbano a pobreza se acentua ainda mais nas periferias. Essas, normalmente 

destituídas de infraestrutura e negligenciadas pelo poder público. É o caso dos bairros 

Manoel Deodato e Alto São Geraldo (Pau dos Ferros/RN); 

 No município, 39% da população é beneficiária do PBF, ou seja, existe um número alto de 

pessoas pobres que necessitam da renda para suprir ao menos o mais emergencial que é o 

direito à vida; 

 A renda fixa mensal, tem permitido aos beneficiários o direito ao crédito para realizarem 

compras mensais nos comércios locais; 

 A titularidade do cartão dado preferencialmente as mulheres, tem lhes possibilitado o início, 

ainda que tímido, de uma certa autonomia; 

 Os pobres não são acomodados e nem parasitam o Estado. A maioria das entrevistadas usam 

o PBF como complemento da renda e desejam um dia deixarem de ser beneficiárias por 

terem melhorado suas condições econômicas através do trabalho formal; 
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 A baixa escolarização maximiza os efeitos da pobreza, potencializa a alienação dos menos 

favorecidos que responsabilizam a “Deus e ao destino” por sua condição social; 

 Percebemos que os discursos dos beneficiários e dos agentes responsáveis pelas políticas no 

território se contrapõem . Estes últimos não conseguem visualizar os efeitos positivos do 

programa e responsabilizam o pobre por sua pobreza, além de não considerarem que estes 

sujeitos tenham condições de gerir de forma coerente sua renda. Percebemos um discurso 

elitista e pejorativo. Vivemos mesmo a “luta de classes”; 

 O repasse monetário advindo do PBF ainda é muito baixo. Não supre todas as necessidades, 

apenas o mais emergencial. Representa somente 0,5% do PIB; 

 O principal destino dado a renda do PBF é para aquisição de gênero alimentícios; 

 É necessário uma interpretação prévia do território para que as políticas se territorializem. 

Usaremos um exemplo para justificar essa afirmação: percebemos que as beneficiárias 

residentes no perímetro urbano do município, não precisam custear o deslocamento para 

sacar o dinheiro na Caixa. Mas as beneficiárias que residem na zona rural têm suas despesas 

aumentadas com o deslocamento, o que deixa a renda mínima ainda mais incipiente (isso 

não é considerado na formulação e implementação da política). É nesse sentido, também, 

que advogamos a leitura prévia do território para posterior implementação das políticas. 

 

Listamos nos pontos acima algumas depreensões da pesquisa realizada em Pau dos 

Ferros/RN. O intuito foi de contribuir para as reflexões acerca da pobreza no espaço urbano e 

do PBF enquanto um importante programa na minimização da pobreza extrema. Verificaremos 

na próxima seção, as possibilidades que o PBF traz ao homem do campo, refletindo acerca da 

pobreza rural, no viés da multidimensionalidade. Para tanto, apresentaremos alguns resultados 

obtidos com a pesquisa efetivada durante a realização da especialização. 

 

O PBF na comunidade rural Sítio Carnaubal: possibilidades de permanência do homem 

no campo 

 

A pesquisa realizada durante a especialização (já mencionada em outros momentos no 

presente texto) teve como objetivo principal analisar os impactos do PBF no contexto 

socioeconômico das famílias beneficiárias residentes na comunidade rural Sítio Carnaubal no 
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município de Água Nova/RN (figura 02), buscando compreender, ainda, entre outros pontos a 

territorialização do PBF na comunidade em estudo, interessando-nos entendê-lo a partir da 

percepção das beneficiárias aí residentes. 

 

Figura 2: Mapa de localização da comunidade rural Sítio Carnaubal 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: Aluízio Júnior (2017). 

 

A comunidade Sítio Carnaubal está localizada no município de Água Nova, no Rio 

Grande do Norte, estado situado na região Nordeste do Brasil.  O município está localizado na 

microrregião da Serra de São Miguel e na mesorregião do Oeste Potiguar. A comunidade fica 

a 4 quilômetros de distância da cidade e conta com 78 famílias, totalizando 227 habitantes, dos 

quais 119 são mulheres e 108, homens (dados da Secretaria de Saúde do Município). 

Durante a pesquisa, buscamos dar voz aos beneficiários do PBF para refletirmos sobre 

o juízo de valor que fazem do programa. Partimos do pressuposto de que são os beneficiários, 

sujeitos do programa, que melhor podem falar a seu respeito. O que temos acompanhado na 

literatura, salvo algumas poucas pesquisas, é a ausência, nas análises feitas, da percepção dos 

sujeitos sobre as políticas públicas. É evidente o discurso hegemônico ou puramente acadêmico, 
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marginalizando a voz dos sujeitos que podem contribuir para o entendimento mais aproximado 

dos impactos da implementação das políticas públicas sociais nos territórios. 

 

Dessa forma, das 50 famílias beneficiárias do PBF na comunidade, realizamos 

entrevista, mediada por questões abertas, com 25 mulheres titulares dos cartões do PBF, ou 

seja, as responsáveis por retirar o recurso mensalmente e aplicá-lo, atendendo às necessidades 

da família. A escolha dos titulares se deu aleatoriamente e as entrevistas foram realizadas nas 

casas dos próprios beneficiários. Selecionamos para este texto, a sistematização de alguns 

resultados desta pesquisa: 

 

 Verificamos que a baixa escolaridade é acentuada nas famílias pobres e extremamente 

pobres. Embora tenham acontecido avanços na última década no que tange à inserção de 

pessoas com baixo poder aquisitivo nas universidades e faculdades do país, como 

diagnosticado em Craveiro e Ximenes (2013), esse acesso ainda é pequeno, pois, de acordo 

com as análises feitas no Sítio Carnaubal, a população cadastrada no CadÚnico que está no 

Ensino Superior não chega nem a 1%.  

 42% das famílias residentes na comunidade, cadastradas, tem no PBF a principal renda 

familiar; 

 A agricultura familiar é uma atividade ainda muito considerada na comunidade, mas que 

está fragilizada devido ao período longo de estiagem, ausência de assistência técnica e 

negligência do poder público local; 

 Com relação a titularidade do cartão pelas mulheres, verificamos que todas, sem exceção, 

consideram importante o fato de serem administradoras do cartão, por entenderem que 

conseguem gerir melhor essa renda mínima do que os seus cônjuges. Além disso, essa 

titularidade lhes garantiu minimamente uma autonomia; 

 A pobreza política ainda é muito marcante na comunidade e de fato, é uma das formas mais 

perversas da pobreza, como verificamos na fala das entrevistadas, onde a maioria afirmou 

que sua condição social era permitida por Deus, pelo destino, mas não consegue 

responsabilizar o estado e o sistema hegemônico; 

 Com relação à importância do PBF, todas as entrevistadas avaliaram positivamente o 

programa; 
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 Ficou perceptível que o pobre não é acomodado. Pelo contrário, a maioria das entrevistadas 

relatou que desenvolvem algum tipo de trabalho para complementar a renda, rompendo o 

estereótipo de estarem parasitando o Estado, como é posto pela elite conservadora da 

sociedade; 

 O PBF em conjunto com outros programas e políticas  tem contribuído significativamente 

para a permanência do homem no campo; 

 A renda advinda do PBF não é suficiente para uma vida digna, mas supre o mais emergencial, 

que é a fome. 

 O PBF, como todos os programas e políticas no Brasil, não é um programa de base territorial, 

mais ainda muito institucional e isso fragiliza os possíveis impactos positivos que teria o 

programa se levasse em consideração a leitura prévia do território para posterior 

territorialização; 

 Todas as entrevistadas ressaltam que o PBF mudou positivamente a situação social e 

financeira da família, permitindo até mesmo o acesso ao crédito no comércio local. Isso fica 

evidenciado na fala de uma das beneficiária (que comunga com a percepção das demais 

entrevistadas) quando indagamos acerca das mudanças advindas do programa. De acordo 

com esta: 

 

Ah, meninas, mudou muita coisa, viu! Só em a gente não passar mais fome, 

já é muito. Também não somos mais ignoradas nas bodegas quando vamos 

comprar alguma coisa. Eu lembro que quando não tinha nada, e trabalhava só 

lavando roupa para fora, e quando aparecia alguma lavagem, né, muitas das 

vezes que ia comprar alguma coisa, o dono da bodega me perguntava logo 

como era que eu iria pagar porque eu não tinha um trabalho certo (olhos 

mareados). Depois que comecei a receber o Bolsa, nunca mais passei por isso, 

porque eles sabem que todo mês nós temos uma coisa certa. Mesmo a gente 

sendo honesta, pobre sempre foi muito humilhado. Olha até isso mudou 

(risos), e como mudou (Trabalho de campo, 2015). 

 

Em consonância com a fala das beneficiárias entrevistadas (sintetizadas nos itens 

acima), é inegável que o PBF atua mui frutiferamente na minoração da problemática da pobreza 

e da fome ainda acentuadas no país, combatendo, desse modo, as desigualdades e a pobreza 

extrema. No entanto, ainda é preciso avançar muito e atacar o déficit do Estado Brasileiro com 

a classe pobre (especialmente a que habita as periferias das grandes cidades e o espaço rural 
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brasileiro), sempre tão marginalizada. O PBF tem sido um programa de urgência moral, mas 

que ainda não garante a cidadania.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Buscamos neste texto apresentar algumas reflexões acerca da pobreza, do território e 

das políticas públicas com recorte para o Programa Bolsa Família. Cabe destacar que essas 

reflexões tem sido realizadas por nós desde o período da graduação, quando organizamos nossa 

pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso que foi posteriormente publicado na revista 

Geotemas (ano de 2011). De lá para cá já se passaram 07 anos. Foram também 07 anos que a 

autora desse texto vivenciou o contexto do programa em análise enquanto beneficiária. Talvez 

por isso tenha se encantado pela temática, porque viveu de perto o flagelo da fome, a 

humilhação dos programas de emergência na época das secas no semiárido potiguar (ainda vivo 

na memória a seca de 1993) e tem percebido nas pesquisas realizadas, que esse cenário mudou. 

Mesmo vivenciando um processo complexo de estiagem, não percebemos os mesmos flagelos, 

marcados pela humilhação e mortandade dos animais e dos seres humanos. Isso, não representa 

uma conquista de cidadania, mas é um grande ganho para uma população tão esquecida e 

estereotipada. 

Neste sentido, foi possível compreender que ao ser territorializado o PBF, o cotidiano 

familiar foi transfigurado à medida que as famílias experienciavam transformações em suas 

realidades diárias: menos assolados pela pobreza, criavam-se novas possibilidades ou, sendo 

menos otimista, reduziam-se as impossibilidades. Já não era mais tão impossível sobreviver no 

campo, ou nas periferias das cidades; já não era mais impossível ter um mínimo de dignidade, 

ter renda, ter acesso ao consumo; já não era mais impossível sorrir; já não era impossível viver. 

Vidas, sorrisos, consumos ainda não gozam da plenitude latente, não são suficiente nem 

satisfatoriamente anchos, mas encontram território em que respirar. Isso tem sido visualizado 

como indícios positivos do programa (LIMA, MELO e SOARES, 2017).  

Assim, diante dos aspectos evidenciados, vale a ressalva de que a organização, 

implementação e gerenciamento das políticas públicas precisam passar pelo diagnóstico do 

território e das diversas territorialidades instituídas, ou seja, para que as políticas públicas e 

programas sociais tenham êxito, é preciso considerar a conjuntura territorial em que estão 
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inseridos os futuros beneficiários. Além disso, é preciso que os sujeitos beneficiários (seus 

posicionamentos, percepções, vivências) dos programas e políticas sociais sejam considerados 

para que se chegue o mais próximo possível a um efetivo impacto positivo e transformador na 

vida dos beneficiários. Isso também deve remeter às questões e aos conflitos que se manifestam 

no espaço agrário brasileiro e que estão atrelados à vida desses sujeitos. É preciso que os 

programas, antes de chegarem neste espaço, levem em conta as demandas territoriais aí 

existentes. A política pública brasileira, neste sentido, deve deixar de ser meramente 

institucional e cada vez mais territorial. Eis a chave do que temos defendido em nossas 

pesquisas. 
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RESUMO 

 

A agricultura familiar é responsável por parte substancial da produção agrícola brasileira e por 

boa parte dos empregos existentes. A heterogeneidade é uma característica marcante, enquanto 

existem estabelecimentos com considerável autonomia (consolidados), a grande maioria, 

sobretudo no Semiárido, apresenta práticas agrícolas rudimentares. A agricultura familiar 

praticada no município de Coronel João Pessoa/RN, localizado no Alto Oeste Potiguar, tem 

algumas particularidades, dentre as quais a atividade canavieira praticada por agricultores 

familiares para a produção de derivados, como a rapadura, alfenim e mel. O processamento 

ocorre em engenhos, utilizando-se de alguns equipamentos e com intenso esforço dos 

trabalhadores. O objetivo do trabalho é descrever a atividade canavieira praticada por 

agricultores familiares no município de Coronel João Pessoa/RN, desde o plantio até a 

comercialização da produção dos engenhos. Verificou-se que o cultivo da cana de açúcar no 

município aponta uma tendência de queda, com a estiagem prolongada sendo apontada como 

principal causa da redução, uma vez que o cultivo ocorre com uso de irrigação. Também foram 

apontadas dificuldades com os custos elevados e insuficiência de mão de obra especializada 

para as tarefas realizadas nos engenhos, mas o cultivo continua em virtude da aceitação dos 

produtos (rapadura, mel, alfenim e batida) nos mercados local e regional e a consequente 

compensação econômica, embora não se obtenha a adequada inserção mercadológica. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar; atividade canavieira; agroindústria. 
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INTRODUÇÃO  

 

O modo de produção capitalista tem como premissa fundamental o lucro. A análise 

marxista demonstra que o lucro, em última instância, resulta da exploração do homem pelo 

homem (relação de poder). Ao longo do tempo, consolidou-se o processo de expropriação da 

grande massa de trabalhadores por um grupo restrito de capitalistas, deparam-se no mercado 

capital versus trabalho, detentores dos meios de produção versus força de trabalho, 

configurando a primeira contradição do modo de produção capitalista. A existência de uma 

classe social (trabalhadores) explorada por outra (capitalistas) respaldada pelas leis vigentes 

(poder coercitivo do Estado) já demonstra a impossibilidade para se chegar à equidade social.  

O modo de produção capitalista materializa-se na imensa produção de mercadorias 

destinadas ao consumo “insaciável” das pessoas. A massificação do consumo, os apelos do 

marketing e todas as outras estratégias possíveis induzem a compra de mercadorias. A corrida 

das empresas para lançarem novos produtos e conquistarem as mentes e bolsos dos 

consumidores foi facilitada pela terceira revolução industrial. Os avanços nas telecomunicações 

e a internet tendem a moldarem o comportamento das pessoas e a intensificarem as 

desigualdades existentes, pois se tornaram instrumentos indispensáveis à acumulação 

capitalista.  

O padrão de consumo dos países desenvolvidos foi mais difundido ainda através das 

telecomunicações e internet como o modelo a ser seguido por todos os povos, inclusive os que 

não dispõem do mesmo grau de desenvolvimento. Presencia-se uma verdadeira euforia quando 

algumas empresas lançam novos produtos, servindo como indicativo de uma posição social 

diferenciada e até de inclusão/exclusão de determinados grupos sociais. O trabalhador necessita 

se esforçar cada vez mais para a manutenção do padrão aceitável e entrar na moda tornar-se um 

sonho cada vez mais difícil de ser realizado, enquanto os capitalistas concentram cada vez mais 

riquezas. Afiguram-se o aburguesamento do proletariado e a concentração e centralização de 

capitais. 

De outro lado, evidenciam-se as desigualdades sociais e regionais. Reconhecendo-se os 

avanços socioeconômicos, tem-se na região Nordeste um exemplo bastante eloquente da 

coexistência entre o que é reconhecido como desenvolvido e o que remete ao atrasado, 

associando-se o Nordeste moderno as áreas plenamente integradas ao circuito de acumulação 
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capitalista e a manutenção de práticas arcaicas, ainda permeadas por relações não totalmente 

capitalistas, em algumas áreas e atividades como indicativos de que avanços ainda têm que 

ocorrerem. 

Busca-se a superação da aparente dicotomia (moderno/atrasado), pois o acesso ao 

consumo de mercadorias e serviços sofisticados é uma realidade, mesmo para os moradores das 

cidades pequenas do Semiárido, embora sendo evidentes que acesso e realização do consumo 

sejam coisas diferenciadas, tem-se possibilidades ampliadas pela expansão do crédito. 

Acredita-se que a descrição da atividade canavieira no município de Coronel Joao 

Pessoa/RN pode contribuir para demonstrar que a separação entre o que é moderno ou atrasado 

não é suficiente. Para começar a atividade canavieira é, majoritariamente, associada à produção 

em larga escala (produção em grandes propriedades destinadas ao processamento para 

fabricação de açúcar e/ou álcool) e no caso estudado é praticada por agricultores familiares. 

Assim, a pequena produção associada por parte da literatura ao que é atrasado não deveria 

produzir commodities, entretanto inúmeros trabalhos já demonstraram que a agricultura familiar 

é responsável por boa parte da produção de fibras e alimentos no país, sendo, em algumas 

circunstâncias, muito competitiva. 

O objetivo do trabalho é descrever a atividade canavieira praticada por agricultores 

familiares no município de Coronel João Pessoa/RN, desde o plantio até a comercialização da 

produção dos engenhos. Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. Para 

concretização do trabalho foi feita pesquisa bibliográfica (livros, artigos e materiais disponíveis 

no meio virtual), realizadas visitas in loco para obtenção de fotografias e observação direta da 

situação, também foram realizadas entrevistas com agricultores familiares que exploram a cana 

de açúcar e proprietários de engenhos. 

 

A ATIVIDADE CANAVIEIRA NA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A pilhagem das riquezas encontradas nas áreas das colônias se configurou como a 

primeira atividade rentável para as metrópoles europeias (ex.: Espanha). Com a ocupação 

desenvolveram-se atividades que pudessem representar envio constante de riquezas para 

metrópole (exemplo: exploração da cana de açúcar no Brasil), neste segundo momento, os 

países que possuíam colônias utilizavam o mecanismo do exclusivismo comercial. As colônias 
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só podiam comprar e vender as metrópoles as quais eram subordinadas, em condições muito 

vantajosas para estas últimas, assim as riquezas que eram produzidas nas colônias fluiriam para 

as metrópoles europeias. 

A atividade canavieira, historicamente, esteve vinculada a grande produção escravocrata 

(plantation), em virtude da experiência dos portugueses que já produziam o açúcar em algumas 

ilhas do Atlântico. Os fatores que permitiram o êxito foram: o domínio do ciclo produtivo, a 

adequada qualidade do solo, a aceitação do produto no mercado consumidor, o financiamento 

concedido e a experiência dos holandeses no comércio intraeuropeu, a estruturação e oferta no 

mercado de escravos africanos (FURTADO, 2003). 

Enquanto as terras mais propícias ao cultivo da cana de açúcar se localizam na faixa 

litorânea (chamada Zona da Mata), tem-se o sertão, com as estiagens prolongadas e o bioma 

caatinga, destinados para a criação de rebanhos, especialmente, bovinos. A articulação litoral – 

sertão (cana de açúcar – gado) perdurou até a produção canavieira entrar em declínio, em 

virtude da concorrência do produto proveniente das Antilhas Holandesas. Sabe-se que a 

desorganização da produção açucareira no litoral não significou a derrocada da atividade 

criatória, uma vez que continuou a expansão dos rebanhos (crescimento limitado pela 

disponibilidade de terras e adversidades climáticas), embora com redução da monetização do 

sistema e ampliação da produção de cultivares alimentares (milho-feijão-mandioca). 

É interessante observar que a produção canavieira ocorra em estabelecimentos 

agropecuários com reduzida área de terras, inclusive realizada por agricultores familiares. 

Convém destacar que o cultivo de cana de açúcar realizado em tais circunstâncias se destina, 

preponderantemente, para o processamento e fabricação de açúcar e álcool, em que os 

fornecedores se vinculam as usinas em condições de completa subordinação. 

De acordo com Moreira (1999), os pequenos fornecedores: 

 

[...] se referem como sendo ‘obrigados’ a executar as tarefas de modo como 

estão sendo executadas, são obrigados a recorrer ao sistema bancário, a se 

submeter ao preço da cana, de cuja fixação eles não participam, são 

‘obrigados’ a reduzir a produção de alimentos em favor da cana, ao atraso dos 

pagamentos da cana, bem como a falta de trabalho na propriedade os obriga a 

se vincular a outros processos produtivos como assalariados (MOREIRA, 
1999, p. 78). 

 

Contudo existe outro tipo de cultivo realizado também em pequenas propriedades, em 
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inúmeros municípios do Semiárido, que não se destina ao fornecimento de usinas. O cultivo é 

realizado em áreas mais úmidas, como as vazantes dos açudes e os baixios, inclusive nas áreas 

serranas. Nesta perspectiva, o cultivo da cana de açúcar se destina a produção de aguardente 

artesanal, rapadura, mel, alfenim e batida, com o processamento feito em pequenos engenhos. 

Vale destacar que: 

 

A agricultura familiar no Brasil sempre foi um setor historicamente 

marginalizado. Tal situação é fruto tanto da herança colonial do país, como do 

processo de ‘modernização desigual’ da agricultura brasileira, implementado 

com mais força a partir da segunda metade dos anos 1960. Esse processo 

social resultou no estabelecimento de um modelo de desenvolvimento agrícola 

extremamente privilegiador e excludente. Na verdade, foram os grandes e 

médios produtores ligados ao setor exportador e aos complexos 

agroindustriais, localizados fundamentalmente nas regiões Sul e Sudeste do 

país, os verdadeiros beneficiários dos estímulos governamentais para o meio 

rural (AQUINO; TEIXEIRA, 2005, ps. 64-5). 

 

Mesmo relegado pelo Estado durante muito tempo e ainda não merecendo a devida 

atenção tem-se que a agricultura familiar não só sobreviveu, como progrediu e é responsável 

por boa parte da produção de alimentos, fibras e energia no Brasil. Como se sabe também ocupa 

muita gente, mas as condições em que os agricultores familiares atuam são bastante dispares. 

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. 
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BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN 

  

Figura 1:  Coronel João Pessoa/RN e municípios limítrofes 

 
Fonte: Oliveira Jr. (2015). 

 

O município de Coronel João Pessoa/RN está localizado no Alto Oeste Potiguar, 

distante 53,7 km de Pau dos Ferros/RN (via RN 177), ocupando uma área de 117,14 km², limita-

se com os municípios de São Miguel/RN,  Luís Gomes/RN, Venha-Ver/RN, Riacho de 

Santana/RN, Água Nova/RN e Encanto/RN (Figura 01) (IBGE, 2017). 

De acordo com o último recenseamento realizado, a população total era de 4.980 

pessoas, com densidade demográfica de 40,74 hab/km², sendo 1.777 pessoas residentes na zona 

urbana e 2.995 habitantes na rural (IBGE, 2010).  

De acordo com o IBGE (2017):  

 

Em 2014, Coronel João Pessoa/RN tinha um PIB per capita de R$ 6716.27. 

Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 133 

de 167. Já na comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 

4660 de 5570. Em 2015, tinha 94.6% do seu orçamento proveniente de fontes 

externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 65 de 

167 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 987 de 5570. 

 

As características econômicas mais significativas de Coronel João Pessoa/RN se 

compatibilizam com os demais municípios do Alto Oeste Potiguar, cujos dados para o ano de 

2014 indicam uma participação de 20,42% do setor de serviços (considerando também a 
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Administração, saúde e educação públicas e Seguridade Social a participação sobe para 

92,04%), comprovando a elevada dependência de fontes externas de recursos (transferências 

constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios, e transferências diretas aos 

cidadãos, com destaques para a Previdência Rural e Bolsa Família), com participação da 

indústria de apenas 2,57% na composição do Produto Interno Bruto e participação modesta do 

setor agropecuário (5,42%), especialmente no último quinquênio em virtude da seca (IBGE, 

2017). 

Uma característica marcante das economias nos municípios potiguares com menos de 

10 mil habitantes é a hipertrofia do setor de serviços, com destaque para a participação do setor 

público no PIB. As sucessivas secas, a baixa produtividade histórica associada às práticas 

agropecuárias arcaicas adotadas, descapitalização dos agricultores familiares e a oferta 

crescente de alimentos produzidos pelo agronegócio chegando aos mais longínquos rincões têm 

cada vez mais responsabilidades pelas sucessivas quedas na produção destinada aos mercados 

locais e até para o autoconsumo.  

Por fim, a ausência de indústrias quase que total, existindo apenas algumas atividades 

extrativistas e outras praticamente artesanais, completa o quadro das economias dos municípios 

do Alto Oeste Potiguar.  

São dados que indicam a fragilidade econômica do município de Portalegre/RN, com 

apenas 5,5% da população ocupada e 52,4% da população com rendimento nominal mensal per 

capita de até 1/2 salário mínimos e que se expressam também pelo Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de 0,578 (IBGE, 2017). 

 

Figura 2: Vista panorâmica da cidade de Coronel João Pessoa/RN 

 
Fonte: Oliveira Jr. (2015). 

 

A fotografia (Figura 02) permite a observação de uma característica fundamental do 
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relevo: “[...] Coronel João Pessoa teve sua origem na metade do século XVIII, com o nome de 

Baixio de Nazaré, situado sobre a serra do Camará ou São Miguel, à margem esquerda do rio 

São Gonçalo. Zona agrícola, foi povoado por posseiros vindos do Ceará, através da Chapada 

do Apodi” (IBGE, 2017) (Grifei). O “baixio” é uma área com solo propício para a exploração 

agrícola, geralmente, inundado pela vazante de um rio (no caso, o rio São Gonçalo), além de 

receber material orgânico proveniente dos aclives das serras. Registre-se que a boa qualidade 

do solo foi um fator importante para atrair a atenção de posseiros provenientes do Ceará. 

 

ATIVIDADE CANAVIEIRA NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN 

 

De acordo com dados do Censo Agropecuário (2006), o município tem 328 

estabelecimentos agropecuários, com 2.408 hectares destinados às lavouras temporárias (115 

ha para lavouras permanentes e 790 ha para o plantio de forragens, além de áreas com outras 

destinações). Apurou-se que oito estabelecimentos agropecuários cultivaram cana de açúcar, 

com 102 toneladas produzidas e valor estimado da produção de R$ 103 mil. Para efeito de 

comparação a produção de feijão foi de 184 toneladas, em 257 estabelecimentos (valor estimado 

da produção de R$ 158 mil), enquanto o milho também foi produzido em 257 estabelecimentos 

e 573 toneladas, com valor estimado da produção de R$ 211 mil (IBGE, 2006). 

 

Quadro 1:  Produção agrícola – Cana de açúcar – Coronel João Pessoa/RN (2010-2004, 

exceto 2006) 
 2010 2009 2008 2007 2005 2004 

Quantidade produzida 

(toneladas) 

1.800 1.500 1.250 1.000 1.000 1.000 

Valor da produção (R$) 72.000,00 69.000,00 56.000,00 35.000,00 35.000,00 32.000,00 

Área plantada (hectares) 60 60 50 40 40 40 

Área colhida (hectares) 60 60 50 40 40 40 

Rendimento médio (kg/ha) 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Fonte: IBGE (2017). 

 

Os dados indicam (Quadro 01 e Quadro 02) que o município de Coronel João Pessoa/RN 

mantém o cultivo de cana de açúcar, até mesmo nos períodos de estiagem mais acentuada 

(período 2013-2017), embora os valores estimados para a produção não sejam muito 

expressivos, deve-se considerar que os resíduos são reaproveitados na alimentação dos animais. 

Ademais, a aceitação dos produtos fabricados no mercado regional indica que os resultados 

financeiros alcançados ainda compensam o cultivo e processamento da cana de açúcar. 
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Observa-se que a produção, a partir de 2012, começou a apresentar uma tendência de 

queda (Quadro 02), acentuando-se substancialmente em 2016. A explicação decorre da 

intensificação da estiagem, isso porque alguns produtores optaram pela venda da água, 

reduzindo-se a disponibilidade para a irrigação. 

 

Quadro 2: Produção agrícola – Cana de açúcar – Coronel João Pessoa/RN (2011-2016) 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Quantidade produzida 

(toneladas) 

75 550 600 294 1.200 1.200 

Valor da produção (R$) 11.000,00 50.000,00 42.000,00 13.000,00 60.000,00 57.000,00 

Área plantada (hectares) 10 22 20 07 40 40 

Área colhida (hectares) 03 22 20 07 40 40 

Rendimento médio (kg/ha) 25.000 25.000 30.000 42.000 30.000 30.000 

Fonte: IBGE (2017). 

 

O processo de plantio (Figura 03) começa sempre no final de cada ano, entre os meses 

de outubro e novembro. Antes de tudo é necessário fazer a limpeza do terreno, seguidamente é 

iniciado um processo de umedecimento da terra através da irrigação. Depois algumas canas são 

fatiadas em pedaços com os nós (essas partes são tratadas como “sementes”) e plantadas em 

covas com espaçamentos de 50x20cm (Figura 03). Depois de colocadas nas covas, são 

molhadas novamente e só depois essas aberturas são cobertas com terra. O período do plantio 

até a colheita é de um ano. 

Apurou-se que é necessária uma boa quantidade de água para que a colheita ocorra 

normalmente, por isso, a produção é irrigada. Os sistemas utilizados para a irrigação da cana de 

açúcar são simples, constituindo-se em alguns aspersores, canos, mangueiras e motobombas 

que captam água de poços artesianos existentes nos estabelecimentos. O processo de cultivo é 

feito a partir do trabalho manual, sem utilização de máquinas e/ou implementos agrícolas, nem 

agrotóxicos. Além disso, o corte da cana é feito com facões e sem a queima da palha, o 

transporte da matéria prima até os engenhos, quase sempre, ocorre em lombos de animais e os 

restos da cana são aproveitados na alimentação das caldeiras (em tais casos a queima de lenha 

é reduzida) e/ou para a alimentação de animais, constituindo-se em aspectos importantes para 

a redução de impactos sobre o meio ambiente.  
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Figura 3: Plantações de cana de açúcar em Coronel João Pessoa/RN em 2017. 

  
Fonte: Acervo dos autores (2017). 

 

Levantou-se também que os custos para o plantio, quando o produtor tem a “semente”, 

aproximam-se de R$ 3 mil e que tal montante não é compatível com a capacidade econômica 

da maioria dos produtores, inclusive porque os poucos recursos disponíveis também se 

destinam a manutenção dos rebanhos, tendo-se que adquirir alimentos e água. 

Apurou-se que em anos com boa regularidade nas precipitações pluviométricas, em 

virtude da pequena capacidade de processamento dos engenhos, passavam-se vários meses nas 

“moagens” da cana de açúcar e que a estiagem prolongada é o fator determinante para a redução 

do cultivo. 

Além do trabalho da família, utilizam-se trabalhadores contratados através do regime de 

diárias. A contratação de diaristas ocorre desde o plantio até a finalização do processamento 

nos engenhos. A etapa do processamento da cana (Figura 04) é a que requer maior número de 

trabalhadores, alguns especializados (como o “mestre”). 

O processamento da cana de açúcar é feito nos engenhos localizados no município de 

Coronel João Pessoa/RN (são as chamadas “moagens”). A fotografia a seguir (Figura 04) é de 

um engenho de cana de açúcar no município de Coronel João Pessoa/RN, cujo processamento 

é realizado de forma rudimentar para a produção de rapadura (principal produto), alfenim e mel, 

destinando-se ao mercado local e regional.  
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Figura 4: Fabricação de derivados de cana de açúcar em engenho – Coronel João Pessoa/RN 

  
Fonte: Acervo dos autores (2017). 

 

Em relação ao processamento da cana de açúcar, segundo um proprietário de engenho, 

tendo um produto com bom rendimento é possível fabricar num dia de atividades, cerca de 150 

kg de alfenim, 1800 unidades de rapadura (18 cargas), 150 kg de batida e 400 litros de mel. Um 

aspecto que tem preocupado o proprietário do engenho se relaciona a dificuldade crescente para 

encontrar mão de obra qualificada para realização de algumas tarefas e que não percebe 

interesse dos mais jovens em aprender tais profissões. A cana de açúcar passa pelo 

processamento e o produto final é comercializado, tanto no próprio município, como também 

nas cidades vizinhas. 

Observa-se que os equipamentos utilizados no engenho (Figura 04) são simples, 

basicamente um motor para girar as moendas responsáveis pelo esmagamento da cana, 

resultando o caldo de cana (garapa) que segue para as caldeiras e o bagaço (levado para o pátio 

para secar). Têm-se as caldeiras que servem para ferver o produto, remoção de impurezas e para 

a produção dos derivados (rapadura, mel, alfenim e batida) e as formas para o acondicionamento 

dos produtos. 

Embora alguns aspectos não causem dano significativo ao meio ambiente, observam-se 

circunstâncias negativas, tais como: a utilização de lenha (quando o bagaço seco não é 

suficiente para alimentação das caldeiras, resultando em desmatamento), a poluição do ar, a 

necessidade de muita água e a perda de qualidade do solo em virtude da irrigação. Ademais, 

devem ser ponderadas possíveis implicações referentes à utilização das áreas para a produção 

de cana em detrimento aos cultivares alimentares. 



 
 

 

 

51 

 
 

Destaque-se também que o trabalho realizado nas caldeiras (ou perto delas) é muito 

desgastante e o ambiente em que executam é quente e esfumaçado, exigindo-se esforço físico 

acentuado e, possivelmente, causando prejuízos à saúde dos trabalhadores (não foram 

visualizados Equipamentos de Proteção Individual para quem trabalha no ambiente das 

caldeiras). Ademais, as relações de trabalho são precarizadas, pois todos são contratados como 

diaristas. De outro lado, não se pode desconhecer as dificuldades econômicas para os pequenos 

produtores cumprirem normas trabalhistas e ambientais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cultivo da cana de açúcar em Coronel João Pessoa/RN tem relação com as 

características edafoclimáticas existentes, mas esse não é o fator principal, pois esse tipo de 

cultivo é relativamente comum no Semiárido. Apurando-se que a motivação é, 

fundamentalmente, econômica, tendo em vista que os produtos (rapadura, mel, alfenim e 

batida) têm boa aceitação nos mercados local e regional e, em consequência, ainda se 

conseguem preços compensatórios. 

Entretanto, levantou-se uma tendência de queda no cultivo da cana de açúcar, em que a 

longa estiagem foi apontada como a causa principal para a redução da área plantada. Ademais, 

alguns produtores apontaram os custos elevados para a realização do cultivo como um aspecto 

limitante, uma vez que os poucos recursos obtidos pelos produtores, especialmente os de menor 

poder aquisitivo, destinam-se a aquisição de alimentos e até água para o consumo familiar e 

para manutenção dos rebanhos. 

Outro aspecto considerado foi a insuficiência de profissionais qualificados para a 

realização das tarefas nos engenhos e a falta de interesse dos mais jovens para desempenhar tais 

atividades, observando-se que o trabalho é realizado em ambiente insalubre e extenuante, 

tornando-se incompatível para as pessoas com mais idade. 

Por fim, têm-se os problemas relacionados à inserção nos mercados. Como os produtos 

não são certificados não se obtém eventuais diferenciais de preços alcançados pelos produtos 

orgânicos, também não existe padronização dos produtos, com especificações exigidas na 

legislação para comercialização de alimentos, eliminando a possibilidade de venda dos 

produtos para o varejo formalizado (supermercados, por exemplo). Assim, a produção se 
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destina ao autoconsumo e a comercialização no mercado informal (feiras livres, por exemplo), 

geralmente, realizada através de atravessadores. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou analisar a concentração e o comportamento do emprego setorial das 

cidades da mesorregião Centro-sul cearense e comparar as modificações estruturais nos anos 

de 1995; 2000; 2005 e 2010. Na análise da variável emprego, utilizou-se alguns indicadores 

regionais, como o Quociente Locacional (QL), Coeficiente de Localização (CL) e Coeficiente 

de Redistribuição (CR). Os setores utilizados foram extraídos da classificação por subsetor do 

IBGE: extração mineral, indústria de transformação, serviços industriais de utilidade pública, 

construção civil, comércio, serviços, administração pública e agropecuária, extração vegetal, 

caça e pesca. Os índices forneceram informações sobre especialização, concentração e 

comportamento no período. Os dados utilizados foram coletados na Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e o critério foram empregos ativos em 31/12 dos anos observados. 

Os resultados encontrados expõem a dependência na maioria das cidades do setor de 

administração pública em todos os anos estudados, com exceção da cidade de Iguatu, que 

mesmo possuindo alta especialização e desenvolvimento em quase todos os setores e nos anos 

analisados, com exceção do setor extrativo mineral nos anos de 1995 e 2010. Iguatu apresenta 

características de cidade polo da mesorregião Centro Sul, atraindo mão-de-obra e investimentos 

gerando efeitos negativos e positivos paras as cidades limítrofe. 

 

Palavras-chave: Economia regional e urbana; Medidas de localização; Polo regional.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos realizados na área de econômica regional já se tornaram fonte de análise de 

muitos pensadores desde o século passado. François Perroux em 1955, Gunnar Myrdal em 1960 

e Albert Hirschman em 1961, já publicavam seus estudos sobre as causas e efeitos das regiões 

menos desenvolvidas e das regiões mais desenvolvidas sobre as do seu entorno. É através das 

teorias de Gunnar Myrdal que o presente artigo analisará as características do emprego das 

cidades da mesorregião Centro-Sul do Estado do Ceará e o sua cidade polo, Iguatu. A maioria 

das cidades da mesorregião Centro-sul apresenta uma característica peculiar de especialização 

e concentração do emprego no setor de administração pública, isso reflete a falta de 

investimento externo e dinamismo econômico nessas cidades, ficando os empregos formais 

dependentes da geração do emprego público. Diante disso, o presente trabalho propõe 

diagnosticar se realmente ocorre essa dependência do setor de administração pública no 

emprego total da mesorregião Centro-sul.  

A cidade de Iguatu por sua vez, comporta-se dentro da mesorregião Centro-sul como 

polo desenvolvedor, atraindo mão-de-obra e investimentos, concentrando um grande número 

de empresas nas mais diversas atividades econômicas, e também, gerando a oferta de uma 

elevada quantidade de emprego. Essa cidade mantém especialização do emprego em quase 

todos os setores estudados de quase todos os anos de estudo, como se perceberá mais adiante.  

O objetivo desse trabalho é analisar a dinâmica do emprego setorial da mesorregião 

Centro-Sul Cearense, fazendo uma relação com as teorias de Gunnar Myrdal sobre o surgimento 

de uma cidade polo em uma região e seus efeitos. 

Quanto a estrutura deste trabalho, além das considerações iniciais; a segunda seção 

aponta as teorias econômicas que precederam os estudos regionais e foram a fonte de 

embasamento do presente estudo. Também será apontado o fator estrutural histórico que 

contribuiu para a consolidação da cidade de Iguatu como polo desenvolvedor desta 

mesorregião; na terceira seção indicar-se-á os aspectos metodológicos utilizados; na quarta 

seção é tratado os resultados e discursões acerca dos dados encontrados nos índices QL, CL e 

CR; e encerra-se esta pesquisa destacando as considerações finais. 
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A CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA DE GUNNAR MYRDAL À LUZ DA TEORIA 

ECONÔMICA REGIONAL 

 

Surgimento das forças de atração na cidade de Iguatu 

 

Esse fenômeno pode ser bem fortalecido segundo a teoria de Myrdal (1960): o poder de 

atração de um polo de desenvolvimento surgi a partir de um fator histórico; esse fator histórico 

fará com que as economias externas e internas mantenham esse centro econômico em 

desenvolvimento. O principal fator histórico da hegemonia econômica de Iguatu em relação às 

outras cidades do Centro-sul é a inserção da cultura algodoeira para fins comerciais a partir do 

final do século XVIII. Esse fator histórico foi de fundamental importância para transforma 

Iguatu em um centro econômico e desenvolvedor da mesorregião Centro-sul.  

A teoria de desenvolvimento de Myrdal se interlaça com o processo de desenvolvimento 

de Iguatu a partir do momento em que, esse município consegue atrair, por meio de seu nível 

de desenvolvimento superior ao das cidades vizinhas, forças exógenas que impulsionam ainda 

mais seu desenvolvimento, como no caso da construção da linha férrea perpassando pelo 

interior da cidade, que liga o interior à capital Fortaleza. 

Com a Guerra de Secessão Americana (1861-1865) que inviabilizou o comércio do 

Império britânico com sua antiga colônia. Esse conflito confluiu na abertura de mercado para o 

algodão cearense que deu alento as indústrias têxtis inglesas e francesas, e mesmo com a volta 

dos EUA no ano final dessa guerra, o comercio algodoeiro no Ceará já havia adquirido mercado 

na Europa (ASSIS; SAMPAIO, 2012). 

Com a alta na demanda externa, a formação de diferentes núcleos de produtivos nos 

sertões, centros urbanos e cidades portuárias a partir dos anos 60 e 70 do século XX foi-se 

iniciado um debate para a construção de ferrovias, que ligassem as fazendas de algodão com os 

portos no litoral (ASSIS; SAMPAIO, 2012). Dos quatros projetos ferroviários da época, apenas 

a estrada de ferro de Baturité foi construída, a qual elevou a atividade algodoeira das cidades 

por onde passava, a exemplo das cidades de Crato, Baturité e principalmente Iguatu. 
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Os efeitos propulsores e regressivos de Myrdal  

 

Segundo Myrdal (1960), os efeitos regressivos ocorrem na medida em que a cidade 

(região ou país) se desenvolve e gera efeitos negativos em outras regiões. Esse efeito é causado 

pela tendência migratória que ocorre em direção às cidades polos, migração essa seletiva em 

relação ao fator idade. As pessoas em idade ativas e com melhor preparo para o mercado de 

trabalhos se direcionam para as cidades em expansão, enquanto nas cidades de origem 

permanece os indivíduos menos produtivos, que mais demandam gastos públicos (programas 

sociais, aposentadorias, etc). Um exemplo clássico da aplicação dessa teoria na mesorregião 

seria a busca de qualificação pelos jovens das cidades menos desenvolvidas (Cariús, Jucás, 

etc.), que migram de sua cidade de origem para os polos de desenvolvimento (Iguatu), em busca 

de um curso superior ou técnico para suprir seus desejos de melhores salários e permanência 

no mercado de trabalho. Essa situação acarreta uma estagnação em suas cidades de origem, 

permanecendo os idosos, crianças e pessoas que trabalham em áreas pouco produtivas ou de 

pouco retorno financeiro. Já os efeitos propulsores, segundo Myrdal (1960), se propagam do 

centro da expansão econômica para outras cidades, beneficiando as cidades aos arredores do 

polo econômico através dos mercados crescentes de produtos agrícolas; e também pela 

demanda de matéria-prima para suas indústrias em desenvolvimento que pela transferência de 

capital, gera uma série de estímulos não só nas indústrias locais mais também nos setores de 

bens e serviços. 

A cidade polo de Iguatu concentra maior parte das empresas nos mais diversos setores, 

essas empresas muitas vezes demandam produtos que não são produzidos dentro dos 

municípios, então as cidades periféricas ofertam seus produtos para o polo desenvolvedor que 

transfere seu capital em direção a esses municípios gerando emprego e distribuindo melhores 

salários que consequentemente vai torna o setor de serviços mais dinâmico. 

 

METODOLOGIA 

 

O Quociente Locacional (QL) determina se um município ou região possui 

especialização em uma atividade específica. Ele compara a participação percentual (no caso do 

emprego) de um setor com sua participação percentual das respectivas cidades 
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(MONASTÉRIO, 2011). Para análise dos setores serão utilizados dados do emprego formal 

para os anos de 1995; 2000; 2005 e 2010, obtidos pela Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego relativo aos setores extrativo mineral, indústria 

de transformação, serviços industriais de utilidade pública, construção civil, comércio, serviços, 

administração pública e agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Empregos ativos em 

31/12 nos anos de 1995, 2000, 2005 e 2010, classificado por subsetor do IBGE. 

 As seguintes notações são instrumentos que sevem para a análise de todos os índices 

de analise apresentados nesse artigo: Eij= Emprego no setor i na cidade j; Ej= Emprego total 

na cidade j; Ei= Emprego no setor i em todas as regiões; E = Emprego em toda a região. 

O Quociente Locacional é dado por: 

  𝑄 =
𝐸𝑖𝑗

𝐸𝑗
/
𝐸𝑖

𝐸
                                                                               (1) 

Para Monastério (2011), quando o QL>1 indica que aquele determinado setor é 

especializado em determinada região. Por outro lado, se o for QL<1 indica que aquele setor 

não é especializado naquela determinada região. Dessa maneira, a partir da análise do 

Quociente de Localização, podemos visualizar a concentração de cada setor em cada uma das 

cidades. Mas a utilização desse índice requer cuidados, é importante salientar que: 

 

Se uma região possui uma tecnologia mais intensiva em trabalho do que 

outras regiões, seu QL pode ser enganoso, sugerindo exportações que não 

existem. Da mesma forma, caso exista uma diferença sensível no padrão de 

demanda local, o QL também poderá ser maior do que 1, e a região ser uma 

importadora do bem. Além disso, o QL é bastante sensível ao nível de análise 

e ao grau de detalhamento setorial. Em níveis de agregação maiores, o 

indicador tende a convergir para a unidade (MONASTÉRIO, 2011, p. 318). 

 

O coeficiente de localização (CL) é definido por Florence (1948, apud MONASTÉRIO, 

2011) da seguinte forma: 

CL=
1

2
∑[
𝐸𝑗𝑖

𝐸𝑗
 – 
𝐸𝑖/

𝐸𝑗
]                                                                            (2) 

Os valores obtidos pelo CL estarão entre os intervalos de 0 e 1 com a seguinte 

interpretação: os setores que mais se aproxima de 0 estará distribuído mesorregionalmente da 

mesma forma que o conjunto dos setores; e quando mais seu valor se aproximar de 1, mais ele 

apresentará um padrão de concentração (HADDAD e ANDRADE, 1989). 
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O CR também terá s valores de seus coeficientes distribuídos entre 0 e 1, e sua fórmula 

é dada por: 

𝐶𝑅 =
∑|(𝐸𝑖𝑗

𝐸𝑗
)

⏞  
𝑇1

−(𝐸𝑖𝑗
𝐸𝑗
)

⏞  
𝑇2

|

2                                                                              (3) 

Onde: T1 é equivalente ao último ano de estudo e T0 é o equivalente ao primeiro ano 

de estudo. Seus resultados são interpretados da seguinte maneira: os valores mais próximos de 

0, indica que não ocorreram mudanças significativas no padrão espacial de localização setorial 

entre os dois períodos; já se for próximo de 1, os setores apresentam grandes mudanças na 

composição setorial da mesorregião Centro-sul entre os dois períodos estudados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A mesorregião Centro-sul cearense possui sua composição setorial bastante heterogenia, 

de acordo com os dados da RAIS, o ano de 1995 possui 11.512 empregos formais, sendo que 

os setores de administração pública, serviços, comércio e a indústria de transformação são os 

setores mais representativos, com os respectivos percentuais de 68,12; 11,59; 10,48 e 6,24%. 

Já para o ano de 2000 a mesorregião Centro-sul apresenta 14.635 empregos formais, um 

crescimento de cerca de 27% do número de empregados. A tabela 1 apresenta os resultados do 

QL dos anos de 1995 e 2000. 

 

Tabela 1: Quociente Locacional das cidades da mesorregião Centro-sul em 1995. 

Cidades 
Setores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Antonina do Norte 0,00 0,00 0,00 1,46 0,09 0,42 1,35 0,00 

Baixio 0,00 1,70 2,01 0,00 0,00 0,41 1,23 0,00 

Cariús 0,00 0,07 0,00 0,00 0,06 0,02 1,45 0,00 

Cedro 0,00 1,22 0,00 0,10 0,40 1,41 1,05 0,00 

Icó 0,00 0,41 2,06 0,13 0,86 0,92 1,11 0,82 

Iguatu 1,12 2,34 1,01 3,24 2,62 1,64 0,45 3,09 

Ipaumirim 0,00 2,34 1,38 0,0 0,17 0,43 1,14 0,00 

Jucás 19,35 0,32 3,14 0,00 0,19 1,59 0,83 0,00 

Lavras da 

Mangabeira 
0,00 0,06 0,38 0,00 0,17 0,62 1,33 0,00 

Orós 0,00 0,76 0,96 0,00 0,45 0,42 1,25 0,0 

Quixelô 0,00 0,00 0,00 0,0 0,04 0,04 1,46 0,0 
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Tarrafas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 1,36 0,00 

Umari 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,08 1,45 0,00 

Várzea Alegre 0,00 0,06 0,49 0,47 0,33 1,01 1,23 0,00 
Legenda: 1- Extrativo mineral 2- Indústria de Transformação. 3- Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4- 

Construção Civil. 5- Comércio. 6- Serviços. 7- Administração Pública. 8- Agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca. 

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos resultados da pesquisa. 
 

Nas tabelas 1 e 2 observa-se que a especialização da maioria das cidades no setor de 

administração pública tanto no ano de 1995 quando no de 2000, apenas as cidades de Jucás 

(com QLs de 0,83 e 0,96 para os anos de 1995 e 2000 respectivamente) e Iguatu (com QLs de 

0,45 e 0,37 para os anos de 1995 e 2000 respectivamente) que não apresentam especialização 

nesse setor e também a cidade de Tarrafas que deixa de ser especializado no ano de 2000 (com 

QL de 0,45). Esses números enfatizam a dependência que há na maioria das cidades 

mesorregião Centro-sul do setor de administração pública, demonstrando que essas cidades 

oferecem pouco dinamismo econômico e não possui quase nenhum investimento externo. 

 

Tabela 2: Quociente Locacional das cidades da mesorregião Centro-sul em 2000. 

Cidades 
Setores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Antonina do Norte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,13 1,93 0,00 

Baixio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,35 1,96 0,00 

Cariús 0,00 0,01 0,00 0,00 0,35 0,13 1,96 0,00 

Cedro 0,00 0,52 0,00 0,00 0,71 0,41 1,57 0,00 

Icó 0,00 0,15 1,39 0,00 1,22 0,60 1,40 2,86 

Iguatu 1,02 2,17 1,94 2,38 1,79 0,80 0,37 1,66 

Ipaumirim 0,00 1,06 0,00 0,00 0,62 0,26 1,47 0,00 

Jucás 18,95 0,57 1,45 1,01 0,16 1,25 0,96 0,00 

Lavras da 

Mangabeira 
0,00 0,02 0,00 0,00 0,13 0,63 1,83 0,00 

Orós 0,00 0,36 0,00 0,17 0,38 0,48 1,68 0,25 

Quixelô 0,00 0,02 1,60 0,00 0,09 0,10 2,00 0,00 

Tarrafas 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 4,22 0,45 0,00 

Umari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 2,10 0,70 

Várzea Alegre 0,00 0,35 0,00 0,00 0,74 0,71 1,50 0,00 
Legenda: 1- Extrativo mineral 2- Indústria de Transformação. 3- Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4- 

Construção Civil. 5- Comércio. 6- Serviços. 7- Administração Pública. 8- Agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca.  

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos resultados da pesquisa. 
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As cidades que não apresentam essa característica são cidades que apresentam sua 

quantidade de emprego bastante dispersa entre os setores, ou seja, tem uma economia bem 

dinâmica, ou apresenta um ou dois setores que tem uma quantidade considerável de empregos 

dentro da cidade, fazendo o QL desses setores serem bem elevados; o primeiro é claramente 

observado na cidade de Iguatu que apresenta especialização em quase todos os setores em 

ambos os anos de estudo e apresenta quantidade de empregos formais em todos os setores de 

estudo; já o segundo é diagnosticado nas cidades de Jucás e Tarrafas, essa primeira tem sua 

quantidade de empregos formais direcionado principalmente para o setor extrativo mineral, que 

apresenta 68 e 60% do emprego desse setor na mesorregião Centro-sul concentrado na cidade 

de Jucás para os anos de 1995 e 2000 respectivamente, fazendo seu QL ser os maiores do estudo, 

com 19,35 e 18,95 para 1995 e 2000 respectivamente. Já a cidade de Tarrafas, apresenta tem 

uma grande quantidade do emprego formal da mesorregião Centro-sul concentrado no setor de 

serviços para o ano de 2000 (cerca de 42%), seu QL para esse mesmo é de 4,22 nesse setor. 

Com relação ao Coeficiente de Localização (CL) do ano de 1995, chega-se à conclusão 

que o setor extrativo mineral, construção civil e agropecuária estão apresentando um forte 

padrão de concentração, em relação aos outros setores (informações contidas na tabela 3). 

O setor extrativo mineral está claramente sendo influenciado pelo alto QL da cidade de 

Jucás (de 19,352) e também pela quase inexistência de atividade nas outras cidades (com 

exceção de Iguatu que possui um QL de 1,115); já o setor de construção civil é influenciado 

também pela cidade de Iguatu e Jucás que têm QLs de 3,236 e 1,456, respectivamente, sendo 

que as outras cidades possuem QL igual à zero ou muito próximo disso; o padrão de 

concentração encontrado no setor Agropecuário, extração vegetal, caça e pesca, é semelhante 

ao de construção civil, com apenas Iguatu (QL de 3,085) e Icó com apenas uma tendência a 

especialização (QL de 0,820). 

 

Tabela 3: Coeficiente Locacional da mesorregião centro sul para os anos de 1995; 2000. 

Setores 
Coeficiente de Localização 

1995 2000 

Extrativa mineral 0,682 0,572 

Indústria de transformação 0,456 0,467 

Serviços industriais de 

utilidade pública 
0,282 0,441 

Construção Civil 0,637 0,546 

Comércio 0,458 0,336 
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Serviços 0,228 0,328 

Administração Pública 0,161 0,307 

Agropecuária, Extração vegetal caça e pesca 0,590 0,463 
Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados da RAIS. 

 

No ano de 2000 ocorre uma diminuição no padrão de concentração dos setores, apenas 

o setor extrativo mineral e o de construção civil permanecem concentrados. Somente o setor de 

construção civil modifica sua composição com a queda da especialização do emprego no setor 

de construção civil na cidade de Antonina do Norte e a cidade de Jucás se especializando nesse 

setor. No geral houve uma diminuição na concentração dos setores citados, o setor extrativo 

mineral caiu o seu índice do CL de 0,681 em 1995 para 0,572 em 2000 e o setor de construção 

civil de 0,637 em 1995 para 0,545 em 2000. 

Os valores do CL indicados nos dois períodos, apresentados nas tabelas 1 e 2, confirma 

o que foi diagnostica pelos valores do QL para os mesmos anos de análise, ou seja, há uma 

melhor distribuição espacial do emprego no setor de administração pública, demostrando que 

as prefeituras são as que mais empregam mão-de-obra dentro das cidades em estudo. Isso retrata 

a dependência que a mesorregião Centro-sul tem da presença do Estado em suas cidades, 

principalmente as cidades menores. 

Os setores extrativo mineral; construção civil e agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca apresentaram uma forte concentração na mesorregião estudada, essa concentração é 

decorrente da inexistência de mão-de-obra empregada em algumas cidades, indicando 

concentração nas poucas cidades que possuem mão-de-obra empregada nesses setores. 

 

ANÁLISE DO QUOCIENTE LOCACIONAL DOS ANOS DE 2005 E 2010 

 

Segundo dados da RAIS, a quantidade de empregos formais no ano de 2005 é de 20.286, 

sendo que novamente os setores mais representativos da mesorregião Centro-sul são os de 

administração pública, serviços, comercio e indústria de transformação, com seus valores 

percentuais de 53,63%; 14,12%; 16,80% e 11,80% respectivamente. O mesmo ocorre para o 

ano de 2010, com 27.714 de empregos formais, apresenta os setores de administração pública 

(52,61%), serviços (9,65%), comercio (19,39%) e indústria de transformação (15,55%) os mais 

representativos. 

Alguns setores de destaque no quadro geral dos anos de 2005 e 2010, nas cidades de 
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Jucás, Várzea Alegre, Icó, Cariús e Ipaumirim tiveram pontos importantes de especialização do 

emprego; a cidade de Jucás apresentou QL de 2,87 e 16,45 nos anos 2005 e 2010 

respectivamente para o setor extrativo mineral, isso já era esperado, já que poucas cidades 

possui esse tipo de atividade, mas, essa cidade também apresentou um QL significativo de 1,95 

no setor de indústria de transformação para o ano de 2005; já a cidade de Várzea Alegre se 

tornou bastante especializada no setor de construção civil para o ano de 2005; Icó, no ano de 

2005, apresentou no setor de comercio com QL de 1,01 e também nos setores de serviços de 

utilidade pública (com QL de 1,20 e 3,14 para os anos de 2005 e 2010 respectivamente) e 

serviços (com QL de 1,63 e 1,18 para os anos de 2005 e 2010 respectivamente); Cariús teve 

uma importante participação no setor de agropecuária, extração mineral, caça e pesca para o 

ano de 2010 com QL de 2,51 e Ipaumirim nos setores de indústria de transformação (QL de 

1,95) e comercio (QL de 1,09), ambos para o ano de 2005 (informações referentes as tabelas 4 

e 5). 

 

Tabela 4: Quociente Locacional para as cidades da mesorregião Centro-sul cearense para os 

anos de 2005 

Cidades 
Setores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Antonina do Norte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,30 1,73 0,00  

Baixio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,06 1,80 0,00  

Cariús 0,00 0,30 0,00 0,00 0,37 0,09 1,65 0,82  

Cedro 0,00 0,19 0,00 0,00 0,70 0,68 1,42 0,19  

Icó 0,28 0,21 1,21 0,14 1,01 1,63 1,03 0,15  

Iguatu 1,78 1,68 1,66 1,64 1,43 1,26 0,60 1,80  

 

Ipaumirim 
0,00 1,95 0,00 0,00 1,09 0,14 1,05 0,45  

Jucás 2,87 1,19 0,00 0,00 0,47 0,50 1,28 1,51  

Lavras da 

Mangabeira 
0,00 0,01 0,00 0,00 0,24 0,73 1,60 0,00  

Orós 0,00 0,40 1,09 0,00 0,60 0,58 1,40 0,00  

Quixelô 0,00 0,02 0,82 0,00 0,31 0,08 1,72 0,00  

Tarrafas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 1,05 1,53 0,00  

Umari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 1,84 1,61  

Várzea Alegre 0,00 0,84 0,00 3,16 0,96 1,09 1,02 0,00  
Legenda: 1- Extrativo mineral 2- Indústria de Transformação. 3- Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4- 

Construção Civil. 5- Comércio. 6- Serviços. 7- Administração Pública. 8- Agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca.  

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos resultados da pesquisa. 
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Tabela 5: Quociente Locacional para as cidades da mesorregião Centro-sul cearense para os 
anos de 2010 

Cidades 
Setores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Antonina do Norte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,16 1,83 0,00 

Baixio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,30 1,79 0,00 

Cariús 0,00 0,03 0,00 0,00 0,29 0,19 1,73 2,51 

Cedro 0,00 0,03 0,00 0,22 0,60 0,69 1,54 0,00 

Icó 0,04 0,18 3,14 0,78 0,95 1,18 1,23 0,30 

Iguatu 0,26 2,12 1,27 1,86 1,58 1,46 0,35 1,99 

Ipaumirim 0,00 0,41 0,00 0,15 0,42 0,32 1,56 0,00 

Jucás 16,45 0,86 0,67 0,23 0,46 0,38 1,19 0,26 

Lavras da 
Mangabeira 

0,00 0,00 0,00 1,04 0,31 0,94 1,59 0,00 

Orós 0,00 0,21 0,00 0,00 0,59 0,56 1,52 0,00 

Quixelô 0,00 0,02 0,00 0,00 0,38 0,11 1,73 0,81 

Tarrafas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 1,89 0,00 

Umari 0,00 0,02 0,00 0,00 0,10 0,05 1,84 0,92 

Várzea Alegre 0,00 0,29 0,00 0,45 0,82 0,84 1,35 0,00 

Legenda: 1- Extrativo mineral 2- Indústria de Transformação. 3- Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4- 

Construção Civil. 5- Comércio. 6- Serviços. 7- Administração Pública. 8- Agropecuária, extração vegetal, caça e 

pesca.  

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos resultados da pesquisa. 

 

O coeficiente de Localização determinará se um determinado setor apresenta uma 

distribuição mais homogenia em relação à mesorregião estudada, ou se apresenta uma 

concentração espacial. O cálculo do CL está diretamente ligado ao QL, seu resultado contribui 

para a análise geral do setor dentro da região estudada. A tabela 6 apresenta os resultados do 

CL para os anos de 2005 e 2010. 

 

Tabela 6: Coeficiente de localização da mesorregião Centro-sul para os anos de 2005 e 2010. 

Setores 
Coeficiente de Localização  

2005 2010  

Extrativa mineral 0,452 0,834  

Indústria de Transformação 0,347 0,466  

Serviços industriais de utilidade pública 0,337 0,410  

Construção Civil 0,447 0,359  

Comercio 0,203 0,242  

Serviços 0,204 0,216  

Administração Pública 0,188 0,271  

Agropecuária, Extração vegetal caça e pesca 0,408 0,453  
Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS 
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No ano de 2005 o emprego dos setores continua se dispersando fazendo o índice do CL 

cair, os setores que ainda apresentam um certo padrão de concentração são os setores de 

extrativa mineral (CL de 0,453), construção civil (CL de 0,446) e agropecuária (CL de 0,407). 

O setor de construção civil nesse ano passa a ter a cidade de Várzea Alegre com seu QL 

considerado alto (3,157) por isso ocorre esse padrão de concentração, por influência dessa 

cidade; no setor agropecuário, extração vegetal, caça e pesca ocorre uma especialização de três 

cidades (Iguatu, Jucás e Umari) e isso também influencia o CL; e o setor extrativa mineral 

continua constante, ou seja, continua especializado por influência de um valor muito alto do 

QL na cidade de Jucás. 

Por fim, no ano de 2010 ocorre uma dispersão em quase todos os setores, fazendo os 

seus valores do CL caírem, no entanto, acontece o oposto no setor extrativo mineral onde seu 

CL aumenta muito (de 0,452 em 2005 para 0,833 em 2010) demostrando um setor 

extremamente concentrado mesorregionalmente. 

O coeficiente de redistribuição indicará se houve ou não alguma mudança significativa 

no padrão espacial entre os anos estudados e no final dos 15 anos de análise (1995-2010). 

 

Tabela 7: Coeficiente de redistribuição das cidades da mesorregião centro-sul para os anos de 
1995; 2000; 2005; 2010.  

Setores 
Coeficiente de Redistribuição 

1995-2000 2000-2005 2005-2010 1995-2010 

Extrativa mineral 0,087 0,464 0,754 0,209 

Indústria de transformação 0,227 0,094 0,095 0,278 

Serviços industriais de 
utilidade pública 

0,516 0,058 0,329 0,361 

Construção Civil 0,084 0,233 0,176 0,160 

Comercio 0,055 0,056 0,035 0,099 

Serviços 0,412 0,444 0,047 0,174 

Administração Pública 0,093 0,215 0,173 0,148 

Agropecuária, Extração vegetal 
caça e pesca 

0,217 0,311 0,101 0,131 

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados da RAIS. 

 

Verificou-se na tabela 7, que as mudanças ocorridas nos primeiros intervalos de análise, 

como: redução do emprego em certos setores, redução das especializações dos setores e 

diminuição e aumento das participações dos municípios no emprego geral da mesorregião, 

foram recompensados nos últimos intervalos de análise. Ou seja, mesmo com as mudanças 
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ocorridas no início do estudo o CR diminuiu mostrando uma tendência ao qual foi encontrado 

no início. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cálculo do QL para esse trabalho demostrou que o emprego na mesorregião Centro-

sul está concentrado no setor de administração pública e na cidade de Iguatu. A concentração 

do emprego da maioria das cidades sendo concentrado no setor de administração pública reflete 

a dependência que a mesorregião estudada tem de suas prefeituras, a falta de investimento, 

baixa produtividade e pouco dinamismo acaba deixando as cidades que compõe a mesorregião 

Centro-sul de renda vinda do estado para manter sua população residente. A cidade de Iguatu 

por sua vez, possuiu um QL>1 em quase todos os setores e também em quase todos os anos, 

com exceção do setor de administração pública; como seu processo histórico acabou 

impulsionando sua economia em épocas passadas, essa cidade passou a possuir uma 

infraestrutura necessário para acolher uma grande quantidade de empresas e mão-de-obra, se 

tornando grande receptora de investimentos da mesorregião Centro-sul. 

Os outros dois índices explicam que essas características de dependência do setor de 

administração pública e a hegemonia da cidade de Iguatu em relação as outras cidades se 

perpetuam nos 15 anos de análise. Então, o ciclo de forças de atração que Myrdal retrata em 

sua teoria se aplica a realidade de Iguatu. Entretanto, as forças propulsoras demostradas por 

Myrdal ainda são insignificantes em relação as outras forças que promovem a concentração de 

recursos e de mão de obra especializada. Por fim, podemos dizer que nos 15 aos de análise a 

estrutura produtiva não mudou e que não houve um desencadeamento de desenvolvimento 

nessas outras cidades de estudo. 
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RESUMO 

 

O debate sobre Reforma Agrária no Brasil só toma corpo na segunda metade do século XX. Tal 

problemática conta com o apoio de movimentos de massa como as Ligas Camponesas do 

Nordeste que, insatisfeitas com a má distribuição de terra e com as miseráveis condições de 

vida, buscam de forma subversiva atrair a atenção do Estado para as questões estruturais da 

sociedade. Todavia, a discussão sobre a má distribuição de renda num organismo social, 

atravessa eras passadas que se configuram como formas de propriedade. Assim, o objetivo do 

presente trabalho é apresentar o desenvolvimento da discussão sobre reforma agrária no Brasil 

evidenciando os rebatimentos desta no que se refere a estrutura fundiária e as condições de 

reprodução social. Tomando por base os textos de Marx foi feita uma análise dialético-histórica 

sobre essas formas de configuração social que tendem a evoluir de acordo com o 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. A conclusão imediata que se tem sobre 

essas análises é que: com o advento do capitalismo a concentração da estrutura fundiária ganha 

forças nunca vistas, tendência essa que tende a se perpetuar por todo o globo incluindo o Novo-

Mundo. Outro enfoque que foi dado ao presente trabalho foi sobre o papel do Estado no seio 

da discussão agrária principalmente no que se refere ao seu posicionamento enquanto 

organizador social. Sobre as condições de reprodução social, o presente artigo apresenta 

perfunctoriamente como estas se encontram no interior da classe formada pelos trabalhadores 

sem-terra esboçando aspectos sobre a sua melhoria ou degradação. 

 

Palavras-chave: Reforma Agrária; Estado; Assentamento.   
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INTRODUÇÃO 

 

A má distribuição dos fatores de produção numa sociedade parece ter sua gênese bem 

antes da introdução do modo de produção capitalista à medida que os outros modos de produção 

precedentes sempre possuíram no seu âmago um caráter concentrador. Na sua síntese histórico-

dialética sobre o desenvolvimento das formas de propriedade, o filósofo alemão Karl Marx já 

observa que na fase posterior a propriedade tribal a concentração dos fatores de produção só 

tende a aumentar, sendo o trabalho - juntamente com a terra - um dos primeiros fatores que 

passam a compor a propriedade privada comunitária sob a forma de trabalho escravo: é a forma 

escravista da propriedade.  

Sem embargo, toda essa dialética das formas de propriedade – apesar de concentradoras 

– significam um avanço na configuração estrutural da sociedade, pois é a partir dessas 

conjunturas que passam a se formar no corpo social um aparato político-dirigente capaz de 

tomar decisões de planejamento e de organização coletiva. A esse corpo de organização social 

dá-se o nome de Estado, ser que, apesar de pertencer à uma ordem abstrata, está presente em 

todo o proceder de uma nação seja nos aspectos políticos ou econômicos. É também a partir 

dessa primeira privatização do ser humano como escravo que se inicia o processo de 

contradições e conflitos entre interesses diversos, sendo o principal deles o que se materializa 

entre o campo e a cidade. Outro confronto que se desenvolve no seio do escravismo é o que se 

observa entre os setores que se responsabilizam pela circulação do excedente econômico, sendo 

tais organismos o comércio marítimo e o comércio industrial. Infere-se a partir de tais 

afirmações que o aparato público na forma de Estado, em pleno exercício, é quem deve procurar 

propostas pragmáticas para a resolução dos problemas que envolvem os principais atores da 

sociedade. 

Foram fundamentadas por essas condições políticas, sociais e econômicas que se 

desenvolveram civilizações que ganharam eminente significado histórico como o Egito e a 

Roma Antiga, por exemplo. Até hoje as práxis dessas civilizações são investigadas e retratadas 

principalmente pelas artes cinematográfica e plástica sendo que são a partir dessas 

manifestações artísticas que se obtêm uma perspectiva de caráter bruxuleante sobre como 

funcionavam as distintas relações entre os indivíduos em uma época infinitamente anterior à 

geração presente.  
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Na sua obra conjunta com o filósofo Friedrich Engels intitulada “A Ideologia Alemã” 

Marx faz a seguinte análise sobre as afirmações supracitadas: 

 

Ao lado da propriedade comunitária desenvolve-se a propriedade privada 

móvel e, mais tarde, a imóvel, que se desenvolve como uma forma anormal e 

subordinada à propriedade comunitária. Apenas em coletividade os cidadãos 

exercem o seu poder sobre os escravos que trabalham para eles, estando, por 

isso, ligados à forma de propriedade comunitária. É a propriedade privada 

comum dos cidadãos que os obrigam a conservar esta forma natural de 

associação. Assim, toda a estrutura social que nela se baseia, e com ela o poder 

do povo, decai, à medida que se desenvolve, principalmente, a propriedade 

privada imobiliária. A divisão do trabalho está mais desenvolvida. 

Encontramos já a oposição entre cidade e campo, e mais tarde a oposição entre 

Estados que representam os interesses do campo e os que representam os 

interesses da cidade. Mesmo no interior das cidades encontramos oposição 

entre o comércio marítimo e a indústria. As relações de classe entre cidadãos 

e escravos atingem seu maior desenvolvimento (MARX, 2005, p. 20-21). 

 

Ao tratar do feudalismo - forma de propriedade posterior ao escravismo - Marx faz uma 

análise sobre a configuração da estrutura fundiária que se consubstanciou no período das 

conquistas dos bárbaros que culminou na depreciação do Império Romano. É nesse período que 

a concentração fundiária passa se solidificar junto com o desaparecimento do antigo escravo e 

trazendo no seu bojo uma nova classe de produtores diretos: os camponeses (Marx, 2005). Em 

tal estrutura econômico-social o Estado se encontra em mãos de monarcas que detêm o poder 

sobre os servos. Nesse período monarca o Estado governado à mão-de-ferro é predominante 

como bem elencou um rei do século XVII Luíz XIV "L'État c'est moi" ou "O Estado sou eu". 

Fundamenta-se assim que no feudalismo o Estado estava a serviço da classe dominadora: a 

monarquia. 

O interessante é notar que os camponeses detinham uma parcela da estrutura fundiária 

que servia para a extração dos meios de subsistência destinados a sua reprodução enquanto ser 

e enquanto classe - o que se entende como reprodução social. No entanto, com o advento do 

modo de produção capitalista a expulsão dos camponeses de suas terras se torna imprescindível 

para o desenvolvimento das forças produtivas do capital e para a formação de um fundamento 

mister para uma acumulação inicial, que Marx denomina de "Processo de Acumulação 

Primitiva”. Nesse contexto histórico a classe trabalhadora direta, o camponês, se encontra por 

inteiro desprovido de meios de produção capazes de o reproduzir socialmente. É aí que ocorre, 

principalmente nos territórios da Europa Ocidental, a expropriação da propriedade do 
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trabalhador: a separação entre o trabalhador e o seu fator de produção que culmina na 

transformação do primeiro em possuidor apenas da sua capacidade de trabalho, é a 

transformação do camponês em proletário. Quanto à riqueza, esta se concentra em sua 

totalidade nas mãos de uma classe dominante (Marx, 2005). 

Numa perspectiva histórica, o Brasil aparece como continuação desta concentração de 

riqueza. Foi como colônia portuguesa que foi decretado no reinado de Dom João III, a lei das 

capitanias hereditárias que destinaram toda a parte da terra do território brasileiro pertencente 

a Portugal previsto no Tratado de Tordesilhas a um grupo de pequenos nobres portugueses que 

se apossaram do fator terra de forma vitalícia e que passariam tais posses para as suas gerações 

futuras pelas vias da hereditariedade. Sobre a formação de uma classe produtora direta, essa foi 

constituída por aborígenes e escravos africanos que conseguiram a liberdade em meados do 

século XIX com a Lei Áurea e se tornaram trabalhadores rurais ou urbanos que, a partir de 

1950, devido à grande concentração fundiária e escassas condições de reprodução social, se 

organizaram para pleitear uma reforma agrária no Brasil que modificasse a estrutura fundiária 

do país. 

Nesse ínterim, o objetivo do presente trabalho é apresentar o desenvolvimento da 

discussão sobre reforma agrária no Brasil evidenciando os impasses desta e sua contingente 

eficiência no que se refere a modificação da estrutura fundiária e a melhoria das condições de 

reprodução social. 

A pesquisa é em sua totalidade de cunho bibliográfico. Bibliografia essa que traz luz 

sobre as condições históricas, sociais e materiais que fundamentam o procedimento da 

concentração do fator terra nos países do Velho e do Novo-Mundo. 

A bibliografia que evidencia com mais precisão a discussão sobre reforma agrária no 

Brasil é de produção acadêmica recente e está publicada em anais de eventos brasileiros que 

tratam com exclusividade o tema. Entre os autores que serão utilizados no presente trabalho 

podem ser citados o Mattei (2012) e Engelmann e Gil (2012). 
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A DIALÉTICA HISTÓRICA DA REFORMA AGRÁRIA BRASILEIRA 

 

Do fim do Estado Novo de Vargas ao governo FHC 

 

Antes de se discutir a questão agrária no Brasil é de primeira necessidade a apresentação 

do conceito de “Reforma Agrária” que em muito se diferencia das políticas de assentamentos 

que ganharam força no país a partir da segunda metade dos anos 1990. Em suma, reforma 

agrária significa uma mudança na estrutura fundiária de um país a partir da qual se conquista a 

democratização do uso da terra e a desconcentração desse fator por intermédio da 

desapropriação dos grandes latifundiários que possuem propriedades de grande dimensão. 

Sobre isso MATEI (2012) analisa: 

 

A reforma agrária significa uma modificação radical da estrutura agrária de 

um país, de tal modo que o acesso à terra seja democratizado e, 

consequentemente, contribua para melhorar o nível de distribuição da riqueza 

gerada pela população rural. Por isso, entende-se que a distribuição igualitária 

da propriedade da terra é um dos indicadores mais importantes para se medir 

o caráter democrático ou não de sociedades que se constituíram a partir de 

bases agrárias, como é o caso da sociedade brasileira. 

 

No Brasil a discussão sobre as problemáticas agrárias se inicia a partir dos anos 1950 

quando o país estava sob o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra que assume a 

presidência ainda em 1945 com a retirada de Vargas e o fim do período ditatorial conhecido 

como Estado Novo. Mas só é a partir de 1955, quando os movimentos sociais –especialmente, 

as Ligas Camponesas do Nordeste – começam a reivindicar a reforma agrária, que o movimento 

ganha corpo mais eminente. 

É nos anos 1960, que se inicia sob a presidência de Juscelino Kubitschek, que tais 

movimentos passam a ter maior apoio político por alguns representantes sociais junto ao corpo 

político brasileiro. Um desses momentos foi durante a campanha para presidente da república 

ainda nos anos 1960, quando o candidato apoiado pela UDN Jânio Quadros é eleito, mas não 

consegue eleger o seu vice, sendo o vice do governo eleito pelo povo o candidato João Goulart 

que recebeu apoio do então ex-presidente JK e das fileiras progressistas da sociedade brasileira. 

Logo após a renúncia de Quadros em 1961, Goulart assume a presidência e, por não representar 

os interesses das oligarquias latifundiárias e industriais, tem os poderes limitados por um regime 
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parlamentarista instituído antes de este assumir definitivamente o governo. Após convocar um 

plebiscito que colocaria o regime presidencialista em votação, este é obtido pelo voto da maioria 

da população. Instituído novamente o presidencialismo João Goulart tenta executar o Plano 

Trienal elaborado pelo então ministro do planejamento Celso Furtado. O Plano Trienal além de 

conter diagnósticos sobre a conjuntura econômica do país ainda propunha as chamadas 

Reformas de Base. Uma dessas reformas era a reforma agrária que pretendia modificar a 

estrutura fundiária do país e, com isso, reduzir o grau de desigualdade ampliando as condições 

de reprodução social dos trabalhadores rurais. Já nos primeiros meses de 1964 a reforma agrária 

foi anunciada e recebeu grande apoio da ala progressista, já a casta conservadora formada por 

grandes latifundiários, industriais e militares repudiaram com veemência esse comportamento. 

A ideia progressista aumentou ainda mais a insatisfação dos conservadores em relação ao 

governo Goulart, procedimento esse que alcançou seu ponto máximo na tomada do poder pelos 

militares em 31 de Abril de 1964. No governo militar, que durou aproximadamente 21 anos, 

foram negligenciadas reformas que viabilizavam maior bem-estar social para as classes menos 

favorecidas. Foi nesse período que houve a criminalização de movimentos que buscavam tais 

modificações na estrutura econômica do país. A forte repressão social na Ditadura Militar 

representou uma grande perda para os trabalhadores e ativistas rurais. 

Com a redemocratização do país em 1985 a discussão sobre reforma agrária volta à tona 

a partir das pressões sociais de grupos organizados como o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, o MST. Constituiu também para essa temática, a Constituição Federal de 

1988 que assegura a expropriação de terras por parte do Estado desde que a primeira não esteja 

realizando a sua obrigação social: produzir. Foi também nos primeiros anos pós-

redemocratização que foi elaborado o I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) durante o 

governo Sarney, programa que pretendia assentar em torno de 1,4 milhão de famílias. Sem 

embargo, as alianças que o governo possuía com os grandes latifundiários penalizaram 

significativamente o sonho agrário sendo assentadas nesse período pouco menos de 85 mil 

famílias (Mattei, 2012). O Estado brasileiro em todos nesses contextos supracitados cumpre 

com eficiência a manutenção dos interesses da classe dominante. 

O início dos anos 1990 foi marcado nos seus dois primeiros anos pelo governo de 

Fernando Collor. As políticas agrárias nessa época foram claramente negligenciadas. Uma 

prova disso foi a previsão de assentamento de apenas 500 mil famílias e a extinção do Ministério 
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da Reforma Agrária em seguida. Outro fato que favoreceu tais decisões foi a onda neoliberal 

que se perpetuou desde o início da década, o que deixou claro que a reforma agrária não faria 

parte do leque de prioridades do governo. Após o impedimento do governo Collor em fins de 

1992 o seu vice Itamar Franco assume a presidência da República, e anuncia um programa de 

reforma agrária que assentaria de início 80 mil famílias. No entanto, foram assentadas pouco 

menos de 23 mil famílias o que leva a conclusão de que no período que compreende os anos de 

1990 a 1994 pouca importância foi dada às políticas agrárias (Mattei, 2012), o que significa 

dizer que a melhoria das condições de subsistência das classes rurais foi negligenciada. 

Após a era Collor-Itamar Franco, assume a Presidência da República o candidato do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Fernando Henrique Cardoso. Desde o início 

do seu governo não esquadrinhava a reforma agrária apenas como uma forma de aumentar a 

produção agrícola, mas como um mecanismo de aumentar significativamente a produtividade 

dos trabalhadores rurais. Numa análise perfunctória, extrai-se que a política agrária proposta 

por Fernando Henrique Cardoso resultaria numa externalidade que proporcionaria melhores 

condições de subsistência para a classe formada pelos trabalhadores rurais. A avalição da 

estrutura da legislação sobre a desapropriação de terras também foi efetuada nessa 

administração junto com uma reconstrução dos impostos que tributavam propriedades 

fundiárias. Segundo Mattei (2012) essas modificações serviram como ferramentas que 

substituiriam a perspectiva antiga da discussão fundiária por uma visão mais moderna de 

políticas públicas direcionadas para a sociedade como um todo o que fez o governo assumir o 

compromisso de assentar 283 mil famílias. 

O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (1998-2002) foi marcado por uma 

espécie de desilusão social onde a política agrária proposta não possuía mais um viés de 

desapropriação, mas uma reforma que permitia “o fluir” do neoliberalismo para as questões 

estruturais das condições materiais de produção social. Nesse sentido as políticas do segundo 

mandato de FHC foram marcadas pelas saídas mercantis que abandonaram por completo o 

verdadeiro significado da reforma agrária. Ganharam notoriedade nesse período programas 

como o Banco da Terra e Cédula da Terra. Em síntese, o governo FHC como um todo não 

contribuiu eficientemente para a consubstanciação de uma reforma agrária plena dando 

continuidade às falhas tentativas já evidenciadas desde a redemocratização do país, tentativas 

essas que contribuíram para a tendência concentradora de terras existente no Brasil. Apesar da 
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continuidade de tal tendência deve-se evidenciar que as políticas de assentamentos dos 

governos FHC I e II foram as que mais assentaram famílias desde a redemocratização até o 

final do seu segundo mandato, em 2002. Mattei (2012) sintetiza: 

 
Em síntese, o período 1995-2002 foi marcado por grandes contradições sobre 

ações governamentais na esfera agrária. Enquanto o governo FHC afirmava 

estar fazendo a maior “reforma agrária do mundo”, dados do Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostraram que, na década de 1990, aproximadamente 450 mil propriedades 

rurais, em sua maioria com áreas inferiores a 10 hectares, haviam 

desaparecido, confirmando a continuidade de tendência de concentração da 

terra no país e mantendo o paradoxo do problema agrário brasileiro. 

 

A política agrária nos governos Lula e Dilma 

 

Foi no final das eleições de 2002 que os movimentos sociais dilataram suas esperanças 

no que se refere a um novo começo de conquistas sociais e novas condições de vida. A vitória 

da chapa progressista formada pelo sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos 

Trabalhadores (PT) como Presidente e por José Alencar do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) como vice, parecia assumir um compromisso de ganhos significativos para 

as pautas sociais e, por isso, contou com um amparo de sobremodo significativo das massas 

rurais durante o seu governo que se inicia no ano de 2003. 

Evidenciando os aspectos econômicos, o governo Lula I foi marcado por uma grande 

expansão na dinâmica comercial externa. A elevação dos preços das commodities garantiram 

ao Brasil ganhos reais significativos tanto no setor agrário exportador como na produção de 

petróleo que valorizou de sobremodo a estatal Petrobras. Por esses caminhos, entende-se que o 

primeiro mandato do presidente conta com a dinâmica do comércio internacional como aliada 

importante que irá influenciar as tomadas de decisões da administração pública. 

No que se refere à reforma agrária, objetiva-se no governo Lula que este não daria 

prioridade adequada ao programa agrário inicialmente proposto pelo Partido dos Trabalhadores, 

sendo enfatizada uma melhor estruturação dos assentamentos já criados durante os outros 

governos. Como resultado dessa conduta, poucas inversões foram feitas na ação de 

desapropriação de novas áreas. Ainda no que no primeiro mandato do presidente Lula tenha 

sido aprovado o II Programa Nacional de Reforma Agrária (II PNRA), não obstante esse plano 

foi mais usado no sentido de realização de novos assentamentos principalmente em áreas de 
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grandes conflitos agrários e não propiciou uma plena reestruturação agrária no país, o que deu 

continuidade à perpetuação da estrutura fundiária existente até o aquele momento. 

Uma explicação para essa modificação de postura pode ser esclarecida pela própria 

modificação do Programa Agrário do PT que mudou significativamente do primeiro programa 

elaborado em 1989, para o segundo arquitetado em 2002. Engelmann e Gil (2012) lançam luz 

sobre essa modificação na seguinte contribuição: 

 

Ao analisarmos o Programa Agrário do PT de 1989, percebe-se que este 

propõe a realização da reforma agrária para eliminação da concentração da 

terra e desenvolvimento da agricultura e da economia: “A reforma agrária é 

indispensável para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. 

Visa, (...), romper o monopólio da terra e lançar as bases de um padrão de 

desenvolvimento para a agricultura e toda a economia brasileira.” (Programa 

Agrário do PT, 1989, apud ENGELMANN, 2012, p. 05)  

Já no Programa Agrário de Campanha de 2002, o PT passa a considerar a 

reforma agrária como uma política para o desenvolvimento rural, baseada em 

desapropriação de terras improdutivas; conciliada a produção de alimentos 

para combate a pobreza e a recuperação dos assentamentos, com infra-

estrutura social, econômica, assistência técnica e créditos agrícolas. 

(Programa Agrário da Campanha Presidencial do PT, 2002, apud 

ENGELMANN, 2012, p. 05). 

 

Por essa perspectiva pode-se entender que o novo programa agrário do PT busca 

solucionar principalmente os problemas relacionados ao combate à pobreza e a fome, onde se 

pode citar como exemplo o programa Fome Zero. Sendo assim, a reforma agrária passa a ser 

vista como uma alternativa estruturante para assegurar o direito à alimentação da população 

brasileira, perdendo-se de vista o verdadeiro sentido da reforma: a democratização do fator terra 

que resulta numa redução das desigualdades sociais através da desconcentração da estrutura 

fundiária. A continuidade desse pensamento durante os oito anos do governo Lula fez com que 

a política agrária deste mantivesse uma estrutura agrária com grandes latifundiários e uma 

desigualdade social evidente a qualquer ótica. 

Segundo Fernandes (2012) a reforma agrária durante o governo Lula – entendido por 

alguns autores como pós-neoliberal – acontece, porém de forma parcial. A não totalidade da 

reforma agrária brasileira nesse período é impossibilitada por questões estruturais que, segundo 

o autor, foram negligenciadas pelo governo. São elas: a manutenção do campesinato em estado 

permanente de subalternidade ao capitalismo e a insuficiência de políticas públicas de 

desenvolvimento para a agricultura camponesa. Ao se tratar da subalternidade do campesinato 
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ao capitalismo, o autor chama a atenção para a hegemonia do agronegócio que, segundo ele, é 

derivado do modelo norte-americano denominado de agribusiness que é o trabalho em conjunto 

dos sistemas agrícolas, pecuário, industrial, financeiro e também tecnológico. Seguindo as 

veredas do agribusiness o agronegócio aparece como o a expressão capitalista da modernização 

agrícola que vem se apropriando dos latifúndios e das terras do campesinato. A despeito disso, 

o agronegócio é a principal força drenadora dos créditos destinados à produção agrícola (85%) 

suscitando a baixa disponibilidade de crédito para a agricultura familiar. Sendo assim, a 

hegemonia do agronegócio, o agribusiness à brasileira, é percebida como uma grande barreira 

à realização da reforma agrária, pois tal modelo não admite a democratização da terra já que 

esta ameaça os interesses dos grandes latifundiários que se empenham cada vez mais na 

radicalização do modelo agroexportador logrando ao campesinato uma vida de subalternidade 

ao capital (FERNANDES, 2013). Por essas vias de pensamento pode-se enxergar que a 

principal falha do governo Lula, no que diz respeito à reforma agrária, foi não ter declarado 

uma guerra institucional contra a hegemonia do agronegócio no território agrícola brasileiro. 

Ainda com esses descaminhos os governos Lula I e II conseguiram assentar um número 

considerável de famílias que se aproximou de 519 mil. Sem embargo, um dos grandes 

problemas desses assentamentos é a falta de estrutura existente nestes e os solos que muitas das 

vezes se encontram exauridos pelo intenso uso passado. Tais causas têm levado a um grande 

número de evasões dos assentamentos, expondo assim a despreocupação dos governos com a 

preparação das condições de reprodução social desses indivíduos que vivem à margem de uma 

vida digna por não possuírem uma parcela de terra capaz de produzir os meios de subsistência 

indispensáveis para lhes garantirem a sua perpetuação enquanto classe e enquanto seres 

emancipadores de si mesmos. A (Figura 01) apresenta a área desapropriada, as famílias 

beneficiadas e o número de assentamentos no período 2003-2015. 
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Figura 1: Números de assentados, famílias e área (2003-2015) 

 
Fonte: Elaboração própria com dados obtidos no INCRA (2016) 

 

Apesar dos avanços em relação a períodos anteriores, os governos Lula, mesmo sendo 

de viés progressista e tendo contribuído significativamente com a melhoria da educação do país 

junto com a retirada de muitas famílias da linha da pobreza, não conseguiu implantar uma 

reforma agrária plena com desapropriação de terras que não cumprem a sua função social. A 

última presidente do PT, Dilma Rousseff, também deu continuidade a essa política de 

assentamentos que não reestruturam a situação agrária apesar de ter mantido gastos públicos 

que garantiram a manutenção de programas sociais. Sendo assim – quanto ao comportamento 

do Estado – conclui-se que a estrutura estatal brasileira ainda teme o enfrentamento direto junto 

a classe dominante seja por razões de composição política ou razões econômicas, o que significa 

que o Estado atua como gestor dos interesses apenas da parte dirigente desse elenco coletivo 

denominado de sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As desigualdades sociais resultantes da má distribuição de fatores não necessariamente 

podem ser apontadas como causa do advento do capitalismo. Como foi observado no decorrer 

do trabalho, as antigas formas de propriedade já fomentavam certo grau de concentração de 

fatores, o que contribuiu para o surgimento para o futuro de uma classe desprovida de meios de 

produção. 

Os primeiros fatores que surgiram como propriedades privadas comunitárias foram a 

terra e o trabalho, sendo este último evidenciado na forma de propriedade conhecida por 

escravista. Com o contínuo desenvolvimento das forças produtivas que culminariam na forma 

da propriedade feudal a terra passa ser um fator de extrema importância para a reprodução social 

dos indivíduos daquele período. É nessa época onde o antigo escravo aparece na forma de 

camponês, produtor direto do modo de produção vigente, e que detém uma parcela de terra que 

produz os seus meios de subsistência. 

É com o advento do capitalismo que há a total separação entre o produtor direto e os 

seus meios de produção. Um exemplo analisado no texto foram as expropriações de terras 

camponesas na Europa que transformaram o camponês em um ser que possui apenas a sua 

capacidade de trabalho que pode ser comercializada no mercado como qualquer mercadoria. 

Esse processo ficou conhecido como Acumulação Primitiva, que lançou os fundamentos da 

produção propriamente capitalista e concentrou a estrutura fundiária europeias nas mãos de uma 

burguesia nascente. 

É com esse intuito concentrador e cumulativo, no que se refere a riqueza, que a coroa 

portuguesa passa a nomear os proprietários das terras brasileiras através da lei das capitanias 

hereditárias. Essa estruturação fundiária dar origem à concentração de terras que persiste até 

hoje no Brasil. 

A discussão agrária no Brasil só ganha forma e força no período que compreende entre 

os anos 1950-1960, momento em que o país passa por violentas modificações políticas e sociais. 

Como exemplo pode-se citar o golpe de 1964 que retirou Goulart da presidência e abandonou 

completamente a causa agrária do país e ainda criminalizou os movimentos sociais que 

divergiam do sistema. 
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Do período que vai da redemocratização do Brasil até o governo Dilma I percebe-se 

grandes desvios do que realmente se pode chamar de reforma agrária. Os assentamentos que se 

observam desde Sarney nunca modificaram verdadeiramente a estrutura fundiária do país 

apesar do PNRA elaborado no seu governo. Foi observado que, no que se refere as políticas de 

assentamentos, os governos FHC I, II e Lula I, II foram os mais significativos. Juntos, esses 

governos conseguiram assentar mais de 1,2 milhão de famílias. Tomando os governos do PTde 

Lula I até Dilma I observou-se mudanças nas propostas agrárias devido à modificação do 

Programa Agrário do partido. Para fins de análise, foi observado que todos os governos pós-

redemocratização, inclusive o período PT, foram incapazes de enfrentar a burguesia e garantir 

uma reforma agrária plena. Sejam por questões políticas ou econômicas, o comportamento do 

Estado contribuiu amplamente para a manutenção da estrutura agrária concentradora que o país 

possui hoje. 
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RESUMO 

 

A cidade contemporânea vem apresentando uma dinâmica urbana crescente, sendo que esta 

mudança tem no comércio uma das principais atividades responsáveis pelos novos traços do 

urbano em diversas escalas geográficas. A evolução da técnica, presente especialmente na 

indústria, associada à necessidade do consumo moderno. As tecnologias com forma de 

modernizar o negócio tem sido a “chave” para um bom investimento, impulsionando as pessoas 

a mudarem sua relação com espaço da cidade, promovendo movimentos mais dinâmicos e 

modelagens do espaço urbano cada vez mais veloz, tendo como agente principal o comércio e 

consumo urbanos. Desse modo, realizamos este exercício teórico acerca do comércio e 

consumo urbanos no âmbito da cidade, como uma das etapas de uma pesquisa ampliada 

vinculada ao Núcleo de Estudos em geografia Agrária e Regional (NuGAR). Este exercício se 

deu a partir de uma pesquisa e discussão de textos sobre o tema como Silva (2014); Pintaudi 

(2002), Cachinho (1999). E objetivamos aprofundar sobre o debate acerca do comércio e 

consumo urbanos na cidade hoje. Como resultado deste exercício, chegamos ao debate em que 

o mercado inova e as pessoas tornam-se escravas do consumo sem se dar conta disso. É nessa 

perspectiva que a cidade, como muitas vezes é conhecida na rede urbana, se transforma em uma 

cidade repleta de inovações, tecnologias, variedades de produtos e serviços prestados, para 

atender a demanda da população e conseguir atrair ainda mais consumidores para seus 

comércios. 

 

Palavras-chave: Comércio; consumo; cidade; modernização e capital.  
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INTRODUÇÃO 

 

O referente trabalho tem como objetivo realizar uma breve leitura sobre como o 

comércio moderno podem estar presente na mudança do espaço das cidades, as modificando e 

inserindo seus espaços em um sistema maior, com práticas novas de oferta e consumo de 

produtos. Esta lógica acompanha a sociedade em toda história na relação da gênese da cidade 

e sua relação com o comércio (SPOSITO, 1988). 

O crescimento da cidade, em seu quantitativo populacional se reflete em sua dimensão 

territorial, sendo que ambos os aspectos estão associados à cidade capitalista, que pode ser 

involuntariamente remetida no início da urbanização do território, fato importante 

impulsionado pela revolução industrial, que a mudança da população rural para o urbano, desde 

quando o homem é trocado pela máquina no campo e migra para as cidades como única saída 

para procurar trabalho e assim sobreviver. 

O comércio, sob a ótica capitalista, desde mais simples ao mais moderno, tem um 

objetivo em comum, o lucro. Deste modo, estes ensaios refletiram sobre as mudanças advindas 

da modernização do comércio, e sua modelagem nos espaços das cidades. O comércio e o 

consumo, ambos se completam e necessita um do outro para acontecer o que podemos chamar 

de “sociedade consumista”, a forma como a vida das pessoas muda por conta dessa 

modernização como instrumento de consumo não apenas das necessidades básicas de 

sobrevivência, mas em direção dos desejos individuais, muitas vezes fomentados pela indústria 

de diversos seguimentos, que modificam o rol de produtos necessários para a satisfação social 

na contemporaneidade. 

Para isso, buscamos nesse trabalho debater sobre o tema comércio e consumo urbanos 

na cidade contemporânea, apoiada na literatura da área, como apoio de uma pesquisa maior 

desenvolvida no Núcleo de Estudo em Geografia Agrária e Regional (NuGAR) que objetiva 

analisar as dinâmicas, funções e formas espaciais do comércio e consumo urbanos em Pau dos 

Ferros (RN), rediscutindo a configuração intra-urbana recente da cidade. 

Para a consecução desta pesquisa, este exercício teórico acerca do comércio e consumo 

urbanos no âmbito da cidade, como uma das etapas de uma pesquisa ampliada que se deu a 

partir de uma pesquisa e discussão de textos sobre o tema como Silva (2014); Pintaudi (2002), 

Cachinho (1999), entre outros. 
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O COMÉRCIO MODERNO E SUAS RAMIFICAÇÕES 

 

Segundo Silva (2014), problematizar o estudo sobre consumo e comércio ainda é visto 

por muitos dos estudantes de graduação em geografia, como algo muito banal, sem importância 

como pesquisa de um trabalho científico, justamente por se tratar de um assunto que está 

presente no dia- a-dia de qualquer pessoa. Entender como o mercado age na sociedade e o 

quanto ele faz parte do desenvolvimento da cidade é muito importante para entender sua 

organização e dinâmica interna. 

Assim, conhecer o senso comum para provocar no estudante curiosidade sobre o 

assunto, é crucial na leitura do espaço das cidades e sua relação com o comércio e consumo 

modernos hoje. 

 

As relações entre as formas do comércio e as cidades são vistas através da 

história como vinculadas a um mesmo processo de constituição da sociedade 

urbana. O comércio foi peça fundamental para o nascimento das cidades e 

estas, permitiram o desenvolvimento das formas do comércio (SILVA, 2014, 

p156). 

 

O comércio sempre esteve presente desde o início de uma sociedade, modificando o 

espaço, (re)construindo de forma rápida suas funções, passando de relações de mais simples 

empreendimento ao mais complexo e tecnológico comércio. 

O comércio tem se transformado muito para dar conta de uma mudança também na 

conjuntura da sociedade. Do comércio mais simples ao mais sofisticado, com uma tecnologia 

que permite o cliente sentir-se confortável enquanto faz suas compras, com imensas variedades 

de produtos, tecnologia, formas de comercializar, seja no atacado ou no varejo, todas essas 

opções existem hoje e podem ser encontradas até em um único supermercado. 

Assim como diz Silva (2014) é importante identificar o processo de reprodução do 

espaço urbano através das modernas formas de comércio e as práticas de consumo “Para melhor 

entendermos o modo de produção da vida urbana, nos impele permanentemente a aprofundar e 

sistematizar o estudo sobre as formas comerciais e de consumo de bens e serviços na sociedade 

atual”. (Id., p. 150). 

Três grandes estudiosos clássicos da área de comércio: George (1971 e 1978); Garnier 

e Delobez (1977) defendem como o a partir do comércio pode compreender as formas e as 
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práticas de comércio e do consumo, e como são importantes para entender como a circulação 

do capital faz parte do processo de reprodução do espaço. Ainda segundo Silva (2014), foi a 

partir dos estudos desses autores que a distribuição varejista como tema de pesquisa geográfica 

proporcionou transmitir a importância para a história do pensamento geográfico esse tema tão 

importante na atualidade. 

Foi na década de 1950 e 1960, que o estudioso Walter Christaller (1966) com o estudo 

sobre a “teoria dos lugares”, que tinha como pensamento na pesquisa na área de geografia se 

baseado somente na construção dos modelos e dos padrões espaciais, da qual distribuem os 

estabelecimentos da cidade voltados para explicar o porquê a localização de um comércio era 

o que permitia que o mesmo continuasse de portas abertas. 

A organização do espaço do comércio está atrelada à atuação dos três níveis de 

abordagem no setor: com as grandes empresas, cujos grupos econômicos e suas redes 

comandam de forma hegemônica todas as etapas de produção e consumo; as empresas 

intermediárias, representadas, em muitos casos, pelas franquias, respondem diretamente pelas 

grandes empresas em diversas escalas geográficas, e os empreendimentos de capital local que, 

mesmo pequenos, estão articulados a outros níveis de capitais (CACHINHO, 1999). 

Os estabelecimentos comerciais, além de oferecer variedade de produtos e serviços, 

necessitam também de estar bem localizado, isso em toda cidade, seja ela pequena ou não, 

contudo nas cidades menores a área central ainda é o espaço em que se concentram o maior 

número de estabelecimentos comerciais da cidade, espaço este preparado pelo capital, onde 

encontrará uma diversidade produtos e lojas e onde há a maior circulação de pessoas. 

 

O movimento de constituição das formas do comercio e da cidade é dialético, 

pois ao mesmo tempo em que o modo de produção da sociedade interferiu na 

criação das formas de troca e nos espaços comerciais, estes também 

interferiram na reprodução das relações sociais, criando novas formas que 

introduziram novos conteúdos sociais e culturais (SILVA, 2014, p. 157). 

 

Estabelecimentos atacadistas, supermercados, lojas de roupas e calçados, lanchonetes e 

entre outros, são usados como instrumentos de reprodução do capital, em que ocorrer disputas 

pelo espaço, de poder, onde os donos dos estabelecimentos adquire diversas estratégias para 

atrair pessoas e, consequentemente, usufruírem de seus produtos, sejam no formato de pseudo 

promoções ou outros atributos, tudo para garantir que as pessoas utilizem consumam o seu 
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produto e que tenha uma melhor qualidade de preço, de atendimento,. Tudo isso com um único 

objetivo em comum com os donos de meio de produção, o lucro, o capital. Quem tem mais, 

comanda aquela determinada área central da cidade. 

 

COMÉRCIO E UMA CULTURA CONSUMISTA 

 

A sociedade cresce e o mercado também. As opções de serviços prestados e produtos 

oferecidos são incontáveis. As pessoas veem ou não, suas vidas sendo modificadas de acordo 

com os dias que se passam, se transformam em pessoas sem controle próprio, consumistas que 

precisam a todo custo obter determinado produto, muitas vezes para conseguir se encaixar em 

uma classe que as mesmas não se reconhecem. Sociedade consumista e escrava do sistema 

capitalista. “O comércio e o consumo surge enquanto elementos primordiais para estudar as 

transformações na sociedade a partir da vida cotidiana e das praticas corriqueiras deum 

atividade banal, que é o fato de fazer compras” (SILVA, 2014, p. 159-160). 

A forma como o consumo interfere na vida humana é o fato como ele acontece, de forma 

discreta e com controle, já que incialmente as pessoas entram em uma determinada loja apenas 

com o pensamento de comprar o que se programou em casa, mas a forma como a própria loja 

organiza os seus produtos de forma pensada e organizada para que as roupas femininas adultas, 

por exemplo, fiquem perto da seção infantil, subjugando que as mulheres que já são mães, que 

vão comprar alguma peça de roupa, possam também comprar alguma peça infantil, ou que vão 

dispostas a comprar algo para seus filhos e acabem se interessando por uma roupa para elas. 

Essa forma planejada que as lojas utilizam para atrair pessoas sejam homens e mulheres, 

para adquirir ainda mais produtos que por muitas vezes não estavam pensando em comprar e 

nem tinha se programado para isso, mas que a loja por ser muito atrativa, permite que as pessoas 

saiam do controle e comprem cada vez mais, e que a loja, lucre cada vez mais. 

Santos (1993), na obra “A urbanização Brasileira”, destaca dois tipos de consumo na 

era da nova urbanização, que são: consumo consuntivo e consumo produtivo. O consumo 

consuntivo aquele que é mais voltado às necessidades básicas e de consumo imediato, da qual 

se refere desde consumir alimentos que é um consumo para a sobrevivência humana e que vai 

até o consumo que extrapola e que vai além das necessidades básicas, um consumo mais voltado 

para o luxo. “O consumo produtivo cria uma demanda heterogenia segundo os subespaços. Os 
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equipamentos mercantis tendem a ser diferentes. O consumo produtivo rural não se adapta as 

cidades, mas ao contrário, as adaptas” (SANTOS, 1993, p. 50). 

O consumo produtivo refere-se aquele que são consumos indispensáveis, como, por 

exemplo, consumo de energia, de estradas, escolas, hospitais, que existem através da força de 

trabalho, é um tipo de consumo que é colocado pelo capital. 

É na forma de comércio que o homem os utiliza para garantir o seu lucro. É no comércio 

que vai existir a reprodução do capital, essa busca descontrolada de obter lucro. O comércio e 

a cidade faz parte do mesmo processo de desenvolvimento, assim como dizemos, a cidade 

cresce e o comércio se moderniza para atender as demandas dessa população que cresce também 

e mudam suas prioridades. O comércio e o consumo transformam a cidade e junto com ela se 

desenvolve, inova e se modifica se tornando um instrumento de reprodução do capital. A 

modernização do comércio como instrumento de reprodução do capital. 

O homem destrói para construir, e desconstrói para reconstruí, e é nesse ciclo que ele 

busca alternativas para produzir e consumir e para satisfazer seus desejos, o desejo de lucrar. 

Hoje para um comércio se dá bem nessa guerra de mercado, precisa-se estar aptos a 

proporcionar a população da cidade todos os requisitos primordiais de um bom estabelecimento. 

O comércio precisa se adaptar as gerações, a uma nova realidade, onde a população está 

crescendo e os serviços inovando, bem como os produtos variando ainda mais de acordo com 

incontáveis gostos e necedades. Comércio que não tiver utilização de tecnologias como caixas 

eletrônicos, acessibilidades, área de estacionamento, área para lazer, ponto de internet, boa 

comunicação e propaganda, bom atendimento e serviços, boa localização, ambiente 

climatizado, seguranças para permitir que o cliente se sinta- se seguro quando fizer suas 

compras, e entre outros, o comércio que não tiver montado com esses “adereços” está ainda 

mais longe de garantir sucesso, e mais perto de fechar suas portas. 

Outros meios bastante conhecidos hoje em dia e que muita gente utiliza é a internet. 

Sobre esse aspecto, Bezerra (2016) coloca que é bastante comum encontrar algumas cidades da 

região na lista de destino de entrega de produtos comercializados pelas principais empresas e-

commerce1do país. Com isso, praticamente todos estão inseridos no sistema comercial maior, 

com acesso a uma grande variedade de opções de lojas virtuais disponíveis para qualquer facha 

etária, nível de renda e tipo de seguimento, tudo bastante facilitado, apertando alguns botões se 

conseguem usufruir determinado produto sem sair de casa (Figura 01). 
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Figura 1: Simulação de busca simples de lojas virtuais disponíveis. 

 
Fonte: 15 de novembro de 2017, Google. 

 

Com uma rápida consulta podemos alcançar uma variedade de lojas virtuais, que 

comercializam qualquer produto desejado. Desde roupas até moveis e eletrodomésticos. Com 

uma grande disponibilidade de recursos para pagamento, seja cartão de crédito e/ou boleto, tudo 

com bastante facilidade para atender a todos os públicos. 

 

Figura 2: variedades de redes de lojas disponíveis na internet. 

 
Fonte: 15 de novembro de 2017, Google. 

 

Na figura 02, encontramos uma simulação de busca de rede de lojas de diversos ramos 

de produto partindo deda venda de roupas e calçados, até os materiais de construção, o que 

denota que comprar pela internet se mostra muito comum ao consumidor que não quer perder 

tempo no deslocamento ao espaço físico da loja. Todavia, também nos remete a pessoas que 

moram em cidades que não possuem muitas opções de produtos e serviços próximos a suas 

casas. 
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A produção em larga escala, a distribuição mais rápida e eficiente, contando 

com meios de transporte mais velozes e eficazes, contribuíram para um 

aumentar o ritmo de circulação do capital no espaço geográfico. Dessa forma, 

o consumo passou a se estabelecer como meio de reprodução social, onde as 

mercadorias se constituíram como pivôs na discussão do processo de 

reprodução do modo capitalista de produção (SILVA, 2014, p. 158). 

 

A forma como o estabelecimento vai interagir diretamente na vida das pessoas é algo 

que é bastante perceptível, já que relações sociais fazem parte desse meio do processo de 

reproduzir o capital, no qual as relações de pessoas estão inseridas nesse processo e como elas 

também afetam o espaço, já que quando se fala em relações sociais, não se pode esquecer-se 

das relações de poder. A sociedade consumista está junto com o comércio modificando o meio, 

já que um não existiria sem o outro. O comércio e o consumo necessitam de pessoas para se 

utilizar os mesmos, e as pessoas automaticamente necessitam de produzir, destruir, destruir e 

construir os espaços, modificando-os a sua maneira. 

Segundo Pintaudi (1981), que a própria história da cidade sobre o capitalismo vem 

sofrendo modificações desde que se estabeleceram as indústrias, transformando essas cidades 

em locais de grande concentração de atividades fabris. 

 

O supermercado significou concentração financeira e territorial, porque 

passou a concentrar, sob a propriedade de um único empresário ou grupo e em 

um único local, a comercialização de produtos anteriormente dispersos no 

espaço, que se constituíam em comércios especializados de pequenos capitais, 

tais como a padaria, o açougue, a peixaria, o bazar, a quitanda (frutas, verduras 

legumes) e a mercearia (produtos de limpeza e gêneros alimentícios não 

perecíveis) (PINTAUDI, 2002, p. 151). 

 

O supermercado mudou muito, e com ele trouxe muito mais que produtos de 

alimentação primários, junto com ele surgiram uma variedade de marcas de alimentos, de 

materiais de limpeza, de produtos de casa, mesa e banho, todos organizados em grandes áreas, 

seguros e confortáveis proporcionados um simples ato de fazer compras (a feira) a um passeio 

em um ambiente que se pode levar a família, já que o supermercado, por exemplo, disponibiliza 

área de lazer acompanhado com lanchonetes e padarias em um único estabelecimento. 

Com a população crescendo e os comércios se desenvolvendo, surgiu outro 

estabelecimento muito maior que reuniria em um único espaço um conjunto de lojas e 

atratividades que atrairia cada vez mais o maior número de consumidores; o shopping center. 
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Para Pintaudi (2002, p. 154) “Os shoppings Centers promoveram a valorização das áreas 

próximas, ou melhor, das áreas da vizinhança que ganharam um novo valor”. 

Certamente os donos de imóveis se utilizaram desse meio comercial para lucrar, e os 

seus imóveis foram subindo ainda mais o valor, e novos condôminos, casas e edifícios foram 

sendo construído próximo ao shopping, um lugar que antes se localizava longe dos centros das 

cidades, trouxe a cidade para mais próximo ainda dele. O shopping não existe somente em 

grandes metrópoles, hoje ele pode ser encontrado em cidade menor, modificando a cidade e 

atraindo ainda mais pessoas para os seus serviços, desenvolvendo a cidade e a tornando um 

espaço moldado para a utilização e a reprodução do capital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao refletir como o comércio se o moderniza, e a partir disso, também modela a cidade, 

temos esta atividade na contemporaneidade um dos principais agentes produtores do espaço. O 

homem destrói para construir, e sem controle de suas escolhas interfere seriamente no meio. A 

cidade se desenvolve com as formas de serviços disponíveis, e, com isso, o crescimento 

populacional acontece, atraindo pessoas de todos os lugares, atrás de um emprego, por melhores 

condições de vida e outros. O comércio e o ato de consumir são instrumentos de reprodução de 

capital, e a busca pelo lucro parece nunca ter fim, já que a cada dia que passa mais inovações 

acorrem e mais a cidade modifica, trazendo benefícios e malefícios para a cidade. 
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RESUMO 

 
As dinâmicas territoriais das cidades médias passaram por grandes modificações ao passo que 

ganham destaque na rede urbana local, como também participam, em diferentes intensidades, 

do processo de globalização. Em contrapartida, surgem nessas cidades diferentes 

problemáticas que são consideradas como sendo características de metrópoles. Dentre elas está 

a fragmentação socioespacial, na qual espaços desiguais ao longo desses territórios 

diferenciam os modos de ocupação e consumo do solo urbano bem como favorecem a 

marginalização de grande parte da população aos recursos e serviços oferecidos pelas cidades. 

Nesse sentido essa pesquisa tem como objetivo investigar a problemática da fragmentação 

socioespacial pertinente as cidades médias do semiárido. A partir de então, pode-se notar que 

a presença dessa problemática evidencia a existência desigualdades sociais que prejudicam o 

desenvolvimento social.  

 

Palavras-chave: Fragmentação socioespacial; cidades médias; semiárido.   
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INTRODUÇÃO  

 

A formação urbana está permeada pela heterogeneidade, isso porque houve uma 

considerável construção de aglomerações urbanas metropolitanas e não metropolitanas. Na 

segunda metade do século XX, as áreas metropolitanas situadas no Sudeste recebiam a grande 

maioria do fluxo de migrações do país. Nesse momento, essas grandes cidades concentravam 

majoritariamente os investimentos estatais e privados, e por isso detinham a representatividades 

no contexto da divisão de trabalho nas redes urbanas quando comparadas com as médias e 

pequenas cidades.  

Paralelamente a isso, surgem no país preocupações ligadas a promoção do 

desenvolvimento regional, dado que as grandes cidades possuíam problemas para comportar a 

população, em virtude da insuficiência de recursos, serviços e infraestrutura, o que provoca 

conflitos e prejudica os interesses capitalistas. Desse modo, a partir do final do século XX é 

possível notar modificações na direção dos fluxos migratórios para as cidades médias, apesar 

de grande parcela ainda se dirigirem para as metrópoles (CALVETE,2011).  

A emergência das cidades médias nesse contexto provoca uma série de mudanças no 

espaço urbano bem como nas relações existentes em uma rede urbana. De tal modo que há 

também uma reformulação nas dinâmicas das relações entre os agentes produtores espaço 

influenciando diretamente na forma como se apropriam deste e o modelam, deixando-o 

fragmentado.  

Porém, problemáticas urbanas semelhantes aquelas existentes em cidades grandes estão 

presentes também nas cidades médias, como: poucos instrumentos de planejamento urbana, 

ocupação desordenada, carência de infraestrutura, deficiência na prestação de serviços, 

impactos ambientais e a irregularidade fundiária. Além disso está a fragmentação socioespacial, 

a qual evidencia a separação social e espacial, principalmente, entre os segmentos de alto e 

baixo poder aquisitivo (BEZERRA, LIMA; 2011).  

No semiárido nordestino, onde o papel da cidade médias nas redes urbanas protagoniza 

a dinâmica urbana regional, o estudo a acerca das problemáticas urbanas desses espaços sob o 

enfoque da fragmentação social é importante para o entendimento dos aspectos que contribuem 

para a formação urbana caracterizada pelas desigualdades e, consequentemente identificar os 
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efeitos dessa realidade. Para tanto, essa pesquisa tem como objetivo investigar a problemática 

da fragmentação socioespacial pertinente as cidades médias do semiárido.  

 

ENTENDO AS CIDADES MÉDIAS NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO  

 

A interiorização do processo de urbanização do país e a considerável emergência das 

cidades médias no cenário nacional favorece o fato delas terem se tornado, em números 

crescentes, o alvo de pesquisa de diferentes estudiosos. A discussão acerca da cidade média, 

comumente, temáticas como a renda fundiária urbana, a redefinição do uso do solo urbano, o 

centro e a centralidade urbana, a verticalização do espaço bem como os respectivos papéis 

exercidos por essas cidades em suas regiões. Porém, no que se refere a definição do conceito 

de cidade média, ainda há divergências entre os pesquisadores da área.  

Isso acontece em virtude da diversidade e heterogeneidade vivenciada pelo Brasil no 

tocante as características de suas aglomerações urbanas ao longo de todo o território, bem como 

a temporalidade dessas pesquisas que dificultam a implementação de uma única proposta 

teórico-metodológica que seja suficiente para abordar todas as situações existentes no país 

(BEZERRA, 2011).  

A caracterização das cidades com os adjetivos “pequena”, “média” e “grande” faz uma 

alusão a escala de grandeza, o que direciona o estudo para as redes e hierarquias urbanas. Essa 

nomenclatura leva uma tendência de classificação das cidades a partir das densidades 

demográficas. Segundo Silva (2013), as primeiras abordagens teóricas sobre a cidade média 

surgiram em 1970 e faziam alusão ao seu tamanho, a partir do contingente populacional. Isso 

torna a cidade média como sendo uma intermediária entre a grande e a pequena (MAIA, 2010).  

Porém, no contexto das cidades médias e pequenas, a pluralidade é tão expressiva que 

uma cidade com 100 mil habitantes no interior da Bahia não é semelhante a uma cidade de 

mesmo contingente populacional no estado de São Paulo (MAIA, 2010). A partir de então, 

Doralice Maia (2010), ressalta a importância de se analisar outras condições para a definição 

de cidade média e pequena como a função nas relações interurbana e intraurbana. Logo, 

tomando como base a definição da autora a partir da dimensão populacional, cidade média seria 

aquela com uma população maior que 20 mil habitantes e inferior a 500 mil habitantes.  
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É nesse sentido que o entendimento da cidade média ultrapassa os limites de apenas 

uma variável quantitativa e ganha espaço na análise quantitativa da função urbana. Rocha 

(2012) afirma que esta não é definida somente com a dinâmica e organização interna, mas 

também a partir da relação e da interação que se estabeleceu com as demais, de forma que não 

figura apenas as metrópoles e sim a rede de interação espacial entre as pequenas, médias e 

grandes cidades dentro de suas respectivas escalas de articulação.  

Dessa forma, a função principal das cidades médias, de acordo com Ione Rocha (2012) 

é a de dar suporte as necessidades das cidades menores no tocante as suas demandas de 

consumo, mediante a dificuldade de articulação direta com as capitais e metrópoles. Além disso, 

a autora ressalta ainda que as cidades médias têm apresentado cada vez mais concentração de 

atividades políticas, administrativas e econômicas, que exercem significativos efeitos sobre a 

valorização do espaço urbano.  

É partir de então que as cidades médias ganham novas capacidades de atrair a população 

migrante. Mediante a isso, o Nordeste vivencia uma importante modificação no sentido de 

fluxos migratórios. Pois, o que antes tinha um padrão de alta emigração, entre as décadas de 

1950 e 1980, hoje possui taxas negativas de migração.  

Nesse contexto é importante ressaltar que o semiárido teve um processo de urbanização 

mais lento que os grandes centros urbanos do país, de modo que foi estimulado pelas relações 

de produção desigual. Assim, por meio das migrações no sentido do campo para a cidade, os 

municípios que obtiveram maiores taxas de crescimento no país foram as cidades de menor 

porte, com destaque para as cidades médias, que exercem uma importante função no 

desenvolvimento econômico da localidade (Nascimento, Oliveira; 2015).  

É válido ressaltar que no semiárido o aumento do poder de atração populacional, não 

implica necessariamente na efetivação de migrações permanentes, de tal modo que as cidades 

médias recebem um grande fluxo de população temporária. Além disso, Nascimento e Oliveira 

(2015) destacam que outro tipo de mobilidade muito recorrente a essa realidade é a migração 

de retorno, na qual a população que anteriormente migrou para outras regiões ou para as capitais 

e metrópoles, retorna para essas cidades no intuito de se reaproximar de parentes e familiares.   

O Nordeste é uma região onde se tem uma grande quantidade de cidades pequenas e 

médias em detrimento das cidades grandes. De acordo com os dados do Sidra (IBGE, 2000) 

existiam 88 cidades com uma população inferior a 1000 habitantes, porém a estimativa da 
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população para o ano de 2016 (IBGE, 2016) é que atualmente a região não possui nenhuma 

cidade com esse quantitativo. Enquanto isso, no outro extremo, existiam oito cidades com um 

contingente populacional superior a 500.000, sendo que destas 7 são capitais. Para o ano de 

2016 a estimativa aponta que houve um pequeno aumento nesse número, chegando a um total 

de 11 cidades. Isso evidencia que houve um significativo crescimento das cidades pequenas.   

Isso evidencia a maior disposição de cidades médias ao longo do território da região 

nordeste, as quais também diminuem ao passo que aumentam o número de habitantes, a Figura 

01 mostra esse decréscimo:  

 

Figura 1: Cidades médias no Nordeste 

 
Fonte: Adaptado de Maia (2010) 

 

O total de cidades com população entre 20.001 e 50 mil habitantes é de 156; já, na faixa seguinte, 

compreendida entre 50.001 e 100 mil, observa-se uma redução para 38 sedes municipais. Enquanto que 

no último grupo, entre 100.001 e 500 mil (MAIA, 2010) o número totaliza para 31. Para a estimativa 

populacional de 2016, a figura 02 traz as especificações.  
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Figura 2: Estimativa populacional das cidades médias em 2016 

 
Fonte: IBGE (2016)  

 

Isso mostra que houve um crescimento considerável de cidades tidas como medias, pois 

o total passou de 225 para 621. Além disso pode-se observar que a faixa de 50.001 a 100 mil 

habitantes obteve entre 2000 e 2016 uma maior proporção de sua taxa de crescimento, seguida 

pela faixa de 20 mil a 50 mil habitantes.  

A inserção de melhores infraestruturas, disponibilidade de serviços, menos insegurança, 

crescimento econômico associados a um melhor custo benefício, torna a cidade média mais 

atrativa para se morar do que as grandes cidades, que demandam de altos custo de 

sobrevivência. Isso contribui tanto para atrair novos habitantes, como também para influenciar 

no retorno daqueles que migraram anteriormente para outras áreas e até para fixar a população 

local. Assim, as cidades médias assumem um importante papel no contexto do semiárido, pois 

são responsáveis pela melhoria da dinâmica urbana da região ao passo que se articulam e 

interagem com as cidades de sua rede.  

 

CIDADES MÉDIAS E FRAGMENTAÇÃO SOCIOESPACIAL  

 

As discussões e conceitos que englobam o espaço urbano estão diretamente associados 

às cidades, uma vez que ambos são constituídos basicamente pelos mesmos agentes 

formadores, que de acordo com Corrêa (2000) podem ser divididos em cinco grupos distintos, 

sendo estes: os proprietários dos meios de produção, onde os responsáveis pelo setor industrial 

ganham um maior destaque; os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o estado; 

e os grupos sociais excluídos.  

O setor industrial, dentre os meios de produção é o que apresenta maiores impactos para 

a formação e ocupação do espaço urbano. Nos grandes centros urbanos, onde as atividades 
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industriais se apresentam de forma expressiva, a ação de ocupação espacial leva a formação de 

grandes centros industriais e nos entornos destes ambientes ocorre a ocupação por um público 

que se caracteriza pelo baixo poder aquisitivo e pela dependência direta desse sistema de 

produção, para manter os padrões mínimos de bem-estar social. Assim, as indústrias e suas 

periferias, apresentam contribuições imensuráveis diante da formação das cidades, visto que de 

acordo com Biasotto (2013), a ação do setor industrial modela a cidade, produzindo seu próprio 

espaço e interferindo decisivamente na localização de outros usos da terra.  

Trazendo a discussão para o cenário das cidades médias situadas no semiárido 

nordestino, percebe-se que há uma heterogeneidade no tocante as relações da indústria com a 

formação do espaço urbano, tendo em vista que muitas dessas cidades se destacam devido a 

ação dos mais diversos setores, como o comércio e a prestação de serviços. Além disso, as 

cidades médias podem apresentar tamanhos muito distintos, o que também influencia essa 

heterogeneidade. Logo, a indústria pode se mostrar com diferentes níveis de importância frente 

à realidade desses centros urbanos, uma vez que não necessariamente ocorre a formação de 

setores bem definidos, com uma ocupação periférica. No entanto, trata-se de um setor presente, 

mesmo que em pequenas magnitudes e distribuído de forma fragmentada. 

Quanto a ação dos proprietários fundiários, Costa (2014) enfoca que estes atuam no 

sentido de obterem a maior renda fundiária a partir de suas propriedades, buscando que estas 

tenham o uso mais remunerador possível, especialmente o uso comercial ou residencial. 

Ressalta-se ainda que alguns proprietários fundiários podem ter suas terras valorizadas através 

do investimento público em infraestrutura, especialmente no que tange ao sistema viário. 

Nessa perspectiva a lógica de acumulação do capital recai sobre a ação dos proprietários 

fundiários, que propiciam a formação de subespaços com características socioespaciais distintas 

na malha urbana. Dessa forma, surgem as desigualdades frente a ocupação e à formação do 

espaço e consigo os movimentos de segregação. 

Já os agentes imobiliários, são responsáveis parcialmente ou totalmente pela 

incorporação, financiamento, estudo técnico, construção ou produção física do imóvel. Silva 

(2010) pontua que tais aspectos contribuem diretamente para a ocorrência da especulação 

imobiliária, que por sua vez é muito presente no contexto urbano e interfere diretamente na 

forma como as mais variadas camadas sociais ocupam o espaço. 
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A atuação dos agentes imobiliários também contribui para a segregação socioespacial. 

Diante disso, Maricato (2013) afirma que a cidade constitui um grande patrimônio histórico e 

social, mas sua apropriação é desigual em decorrência da renda imobiliária ou localização, pois 

esses fatores possuem um preço devido aos seus atributos. Já Pozzo (2008) pontua que as 

últimas décadas foram marcadas pela produção de níveis elevados de segregação socioespacial 

em cidades brasileiras, o que promove uma separação explicita diante da ocupação do espaço 

frente às esferas de alto e baixo poder aquisitivo. 

Outro aspecto que ganha ênfase nesse meio é a altossegregação, que de acordo com 

Pozzo (2008) promove uma descontinuidade territorial. O processo de altossegregação se dá a 

partir da formação de novos habitats, que se caracterizam como sendo loteamentos fechados e 

condomínios voltados aos segmentos de alto poder aquisitivo. Nesse sentido, torna-se explicito 

o fato de que as camadas mais elevadas da sociedade se altossegregam o restante do meio social 

e tal fator vem a impactar diretamente na mobilidade e distribuição de equipamentos urbanos, 

intensificando a fragmentação do espaço.  

Diante desses aspectos, Carlos (2013) aponta que a produção do espaço urbano é 

transformada em produção de mercadoria, dado que ela acontece sob a lógica de valorização 

do capital, na qual o espaço se tona mercadoria de forma que o seu valor de uso se redefine em 

valor de troca. A partir de então, a produção do espaço se dá socialmente, porém a apropriação 

é privada, ou seja, o acesso a diferentes lugares da cidade é feito por meio da mediação do 

mercado imobiliário. Isso permite a acentuação da fragmentação socioespacial, dado que 

apenas parcela da população poderão custear esse acesso.  

Vale ressaltar ainda, que apesar de Carlos (2013) fazer um estudo voltado para cidades 

grandes, os problemas urbanos são de ordem do capital e variam nas demais cidades somente 

em grau de intensidades, estando portando presentes também em cidades médias. Assim, a 

partir do aumento da dinâmica urbana da cidade pela inserção de fatores econômicos é comum 

o surgimento crescente de espaços de fragmentação ao longo do processo de expansão urbana, 

mediante o aumento da especulação imobiliária.  

A ação do estado como agente formador do espaço urbano se mostra de forma muito 

complexa e reflete diretamente na dinâmica social da qual é parte constituinte. Assim, muitos 

instrumentos são adotados para moldar as características do espaço, onde pode-se citar a 

regulação da ocupação do solo, mobilização de reservas fundiárias públicas e o investimento 
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público na formação do espaço. Silva et al (2010) afirma que tais instrumentos orientam a 

ocupação do espaço, e mostra ainda que este aspecto pode propiciar danos a longo prazo quanto 

ao desenvolvimento de determinadas regiões.  

O último agente formador do espaço urbano é constituído pela parcela populacional que 

não possui condições de residir em ambientes com condições salubres. Corrrêa (2000) afirma 

que este é um dos fatores, que juntamente ao desemprego, doenças e subnutrição, delineiam a 

situação social dos grupos excluídos. A estas pessoas restam como moradia: cortiços, sistemas 

de autoconstrução, conjuntos habitacionais fornecidos pelo agente estatal e as favelas. Tais 

aspectos possuem uma ligação direta com os demais agentes formadores do espaço urbano já 

citados, visto que a ocupação de áreas menos favorecidas se caracteriza como uma forma de 

resistência à segregação social e sobrevivência frente a absoluta falta de outros meios 

habitacionais. 

Sob a perspectiva da reprodução das desigualdades sociais ao longo do processo de 

formação urbana se dão formas diferenciadas de uso e ocupação do solo, as quais além de 

fragmentar a cidade, contribuem para a promoção de diferentes outras problemáticas inerentes 

ao contexto urbano. Dentre elas, pode-se citar a crise ambiental gerada pela carência de acesso 

aos serviços e infraestruturas, disponibilizadas somente em determinadas áreas, as quais são 

normalmente habitadas por uma população de alto e médio poder aquisitivo. Além disso, ao 

passo em que se acentua a fragmentação do espaço aumentam as áreas de irregularidade 

fundiária urbana, onde a exclusão se dá como um todo, pois acontece na esfera social, 

econômica, ambiental, jurídica e cultural (MARICATO, 2003).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As cidades médias do semiárido representam importantes funções em suas redes 

urbanas, se articulando e interagindo com as demais cidades. O crescimento dessas cidades 

influencia na modificação da dinâmica territorial do seu entorno, gerando portanto impacto sob 

a rede urbana. No entanto, a reprodução dos valores capitalista na produção do espaço urbano, 

permite que o valor de troca do solo substitua o seu valor de uso. Isso tem forte contribuição 

para a geração da fragmentação socioespacial na cidade, a qual contribui a acentuação de 

diferentes problemáticas urbanas. Nesse sentido, é importante ressaltar que a segregação pode 
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acontecer para os grupos sociais excluídos sem que estes contribuam diretamente para tal 

condição, como também podem pode se dá através da altossegregação, no qual determinados 

grupos, no geral de classes dominantes, se isolam das demais camadas sociais.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva discutir a respeito da estrutura produtiva do Nordeste e do 

semiárido brasileiro nos anos 2000, buscando evidenciar os setores da agropecuária, indústria 

e serviços conformada em seus espaços no presente século. Para tanto, foi identificado as 

concentrações produtivas das empresas através do ICN (Índice de Concentração Normalizado) 

para a região Nordeste, utilizando os grupos CNAE 2.0 de atividades econômicas e para o 

semiárido destacou-se a elaboração de mapas temáticos, ambos utilizando dados extraídos do 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O ICN fora construído com a junção de 

três indicadores locacionais usados na literatura econômica regional: O QL (Quociente 

Locacional), IHH (índice de Hirschmann-Herfindahl) e o PR (Participação Relativa). Os mapas 

foram construídos com o software livre QGIS versão 2.18.10, além da utilização de 

bibliografias sobre o ordenamento espacial das estruturas políticas e econômicas no mundo e 

no Brasil. Para isso, esta pesquisa valeu-se de instrumentos estatísticos que apresenta alguns de 

seus resultados. Portanto, pode-se inferir que há uma predominância de empresas no setor de 

serviços em boa parte dos municípios semiárido brasileiro e que na região do Nordeste a alta 

concentração desse setor segue a tendência nacional, ou seja, potenciais não faltam para 

aproveitar o espaço sem perder as características centrais. 

 

Palavras-chave: Estrutura Produtiva; Nordeste; Semiárido brasileiro; ICN; Setor de Serviços.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo primário desta abordagem é trazer a discussão de como se situa a 

concentração da estrutura produtiva no Nordeste neste início de século XXI, bem como 

apresentar um quadro sucinto da localização espacial dos três grandes setores nos municípios 

semiáridos brasileiros: Agropecuária, indústria e serviços.  

A hipótese que norteia esta pesquisa é a de que o Brasil vem procurando se posicionar 

frente ao mercado internacional como um pais produtor de manufaturas, iniciado na década de 

30, incitado durante o século XX e início do XXI, porém nunca saiu da condição de 

dependência, ainda corre grande risco de desindustrialização nos centros nacionais e de 

reprimarização da economia, com a produção exportadora voltada para bens agrícolas ou do 

extrativismo. Esse quadro desfavorece ainda mais regiões como o Nordeste, tendo em vista que 

as propostas de desenvolvimento regional estão voltadas para pequenos núcleos já consolidados 

nacionalmente e as regiões que sequer conseguiram promover-se, a exemplo de boa parte do 

território semiárido, ficarão à mercê de uma estrutura produtiva incapaz de gerar um excedente 

que o retire da condição de subdesenvolvimento.  

Algumas generalizações históricas acerca das mudanças do epicentro comandante da 

economia mundial são apontadas por Fiori (2007) e serão adotadas neste texto, que as subdivide 

em 11 tópicos, resumidos a seguir em quatro: 

 A criação de poder que fortaleceu o atual sistema político mundial dos últimos 500 anos, 

não foi obra pura e simples do mercado e do capital em geral. Seria também subproduto da 

expansão internacional de algumas nações europeias que culminaram com a criação dos 

impérios coloniais.  

 A articulação entre os estados territoriais que promoveram nesse período a maior máquina 

de acumulação já vista na história da civilização, promovida em certa parte pelas guerras 

conhecidas como uma estratégia de “integração destrutiva”.  

 Expandir para sobreviver era o lema dos países centrais. Essa expansão promoveria a 

conquista de um poder global até a monopolização absoluta, no surgimento do que Fiori 

(2007) chama de “império político e econômico” de abrangência mundial. Só que ela nunca 

se deu plenamente, tendo em vista que há uma dicotomia entre monopolizar e fortalecer o 

poder dos capitais nacionais, já que esta significaria a dominação de alguma dessas nações 

sobre outras.  
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 Ainda assim surgiram as potências mundiais, que são um grupo restrito de países sócios que 

comandam as relações. Mesmo existindo conflito de interesses, os capitais nacionais e os 

estados se unem em prol de um benefício comum que segundo Fiori (2007) no limite, 

fortalecido no enfrentamento das guerras. 

Fiori (2007) compara as posições dos países dos BRICS e aponta um diferencial para o 

Brasil e para a África do Sul: permanecerem frente ao núcleo central desenvolvido na condição 

de “relevantes”, diferentemente da posição de conivente adotada pela China e a da Rússia, que 

garantiu após a dissolução da União Soviética seu arsenal militar e uma cadeira no G8.  

Essas transformações internacionais do centro do poder relegaram aos países latino-

americanos uma condição de subserviência, aguardando a definição do seu papel – feito pelas 

grandes potências – na divisão internacional do trabalho para começar o processo de produção. 

Seria talvez na visão de Furtado “a ausência de uma teoria do subdesenvolvimento”(MARIANI, 

2004) que fosse capaz de explicar esse retrato e apontar os caminhos de seu melhoramento. 

O desenvolvimento brasileiro ficou condicionado então a um segundo plano ao passo 

que contribuía com o desenvolvimento de outros países. Os espaços nacionais quando não 

foram por séculos explorados, viraram instrumento na construção e consolidação hegemônica 

de outras nações, enquanto reclamava um lugar ao sol e produzia para retroalimentar sua 

decadência (FIORI, 2007). Desde sua formação histórica, o processo de ocupação do território 

não foi muito convidativo no projeto de construção de nação e não há indícios de que esse 

projeto tenha sido pensado nos primeiros dois séculos pelos colonos. A maneira mais trágica 

de fixação da população, através de doação de grandes áreas territoriais, trabalho escravo e 

monocultura fez insurgir o atual quadro produtivo brasileiro. 

O Estado durante a maior parte de século XX foi desenvolvimentista e conservador, 

patrocinou o desenvolvimento econômico em detrimento de políticas sociais como saúde e 

educação, por exemplo, as crises enfrentadas são resultado das decisões políticas e não técnicas 

como dizem em discursos tecnocráticos (BACELAR, 2003). 

Os polos dinâmicos da economia Nordestina representam concentrações de avanços e 

de transformações concretas em termos de nível de emprego e renda e da diversificação da 

economia nestes subespaços. Porém mesmo considerando tais avanços, ao Nordeste vem 

cabendo o papel de produção de bens intermediários, a expansão industrial identificada se dar 
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principalmente a partir do fornecimento de matéria prima e atuando de forma a complementar 

a estrutura produtiva nacional (LIMA, 1994). 

É inquestionável a necessidade de inserção das economias locais no processo de 

conexão global, intercalando as inter escalas nacionais, estaduais e municipais (BRANDÃO, 

2012) num processo colaborativo e conectando os projetos de nação e regionalização para um 

único caminho de interesses compartilhados, mas isto não é aplicado ao caso do Brasil em todos 

os espaços, em particular, no Nordeste. Vê-se uma limitada área territorial que produz mais da 

metade da produção da região enquanto que o subespaço semiárido abriga pequenos núcleos 

sobreviventes, na corrida pela inserção no processo produtivo mundial.  

O projeto de planejamento encabeçado pelo Grupo de Trabalho para Desenvolvimento 

do Nordeste – GTDN passou por profundas transformações no decurso de sua implementação  

e “[...] no início da Sudene, modificações relevantes foram realizadas no embate ocorrido no 

interior do Conselho Deliberativo, no qual pontificavam os governadores das mais diferentes 

tendências políticas” (GUIMARÃES NETO, 2004). 

De acordo com Lima (2012), o Nordeste brasileiro ainda persiste em condições de 

estagnação e miséria, com grandes desigualdades quando visto no cenário nacional, porém 

apresenta o que o autor chama de “manchas de expansão” que são subespaços de produção a 

exemplo do Complexo Petroquímico de Camaçari, o polo têxtil/confecções de Fortaleza entre 

outros, localizados em regiões polarizadas, que são fenômenos em andamento que representam 

um dinamismo da economia regional com tendência de homogeneização do processo de 

reprodução do Capital. 

Estudos acerca da desindustrialização apontam para um processo de reprimarização da 

economia brasileira. No caso do semiárido, as políticas nacionais e de cunho estaduais tem 

apontado para um aumento da taxa de industrialização no seu território, bem como o aumento 

no número de estabelecimentos industriais como será visto mais adiante. Porém, a realidade 

ainda não aponta para um crescimento partindo desse setor, que predomina no território uma 

característica do setor de serviços e dos micro e pequenos empreendimentos.  

Esse método do ICN foi sugerido por Crocco et al (2003) e Crocco et al  (2006) e 

utilizado em trabalhos como o de Rodrigues et al (2004), Dallemole (2010), Silva et. al. (2015), 

Santos e Alves (2016) e de Rosa e Raiher (2017) e auxilia na identificação de concentrações e 
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especializações. Concentrada é a atividade produtiva que possui um número acentuado de 

empresas localizadas em um determinado espaço se comparado a uma macrorregião.  

Neste caso especifico, a região analisada é o Nordeste em relação ao Brasil. As 

atividades consideradas aqui concentradas serão aquelas de maior representação no Nordeste a 

nível Brasil. Concentração também vale destacar que não significa o maior número de empresas 

no setor.  

 

METODOLOGIA 

 

Partindo de uma abordagem com o Nordeste, utilizou-se o Índice de Concentração 

Normalizado ICN, identificando as atividades concentradoras de empresas na região Nordeste. 

Os resultados encontrados são de uma estrutura de participação dos três setores, mas a 

concentração maciça do setor de serviços tanto em um quanto em outro território é alarmante, 

que será explicado detalhadamente em tópico apropriado.  

Para entender a distribuição espacial das estruturas produtivas nos municípios 

semiáridos, foram construídos mapas que mostram a localização do grupamento das empresas 

de ambos os setores e onde essas concentrações de cada grupo são mais fortes, evidenciando a 

forte participação de umas regiões para determinado setor. 

Uma hipótese a ser trabalhada para facilitar o entendimento sobre concentração está no 

fato de que um determinado setor Z possui 10 empresas na sub-região A, e na macrorregião 

essa mesma atividade possui 11 empresas. Nota-se uma forte participação desse setor nessa 

região A. Outra hipótese seria compará-la com outro setor Y desse mesma sub-região A, caso 

ele possuir 100 empresas, mas a macrorregião possui 2000, apesar de o número de empresas 

aqui ser absolutamente maior, elas estão dispersamente distribuídas entre outras sub-regiões o 

que descaracteriza concentração, mesmo que a quantidade de empresa seja maior do que da 

primeira. 

Para efeitos de conhecer o índice, a formula que ele abriga é dada pela equação 1. Os 

trabalhos elencados contribuirão na construção do índice. 

ICN = QLn + IHHn e PRn (1) 

Feita essa definição, o ICN foi utilizado com vistas a identificar as concentrações de 

grupos de atividade econômica segundo a CNAE 2.0 que tiverem alocadas na macrorregião 
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Nordeste. Ele é o agrupamento de três indicadores regionais, o QL que é o Quociente 

Locacional que mensura aglomerações de empresas ou de empregos de determinado setor, o 

IHH que é o Índice de Hirchmann Herfindahl e contempla a mensuração do conhecido Market 

Share e o PR, que é a participação relativa de um setor em relação ao conjunto de regiões 

estudadas. Combinados através de Analise de Componente Principal - ACP através de seus 

respectivos pesos, bem como sua normalização, encontra-se o índice. A literatura orienta que 

para se determinar uma concentração, o ICN deve ser igual ou maior que 1. Os mapas foram 

elaborados com o software livre QGIS versão 2.18.10, com malhas municipais da base 

cartográfica do IBGE (IBGE, 2015) . Na construção do recorte semiárido, foram selecionados 

os 1133 municípios listados pelo Ministério da Integração Nacional (MI, 2005).  

Para cada município foi atribuído a quantidade de empresas atuantes dos setores no ano 

de 2015 de acordo com a CNAE 2.0 e especializado de acordo com suas referências de 

coordenadas cartesianas (X,Y). O apoio na elaboração desse material seguiu os manuais 

disponibilizados pela processamento digital (SANTOS, 2017). 

 

CONCENTRAÇÕES PRODUTIVAS DO NORDESTE 

 

Os apontamentos elencados a seguir foram extraídos dos resultados das identificações 

das concentrações produtivas do Nordeste. Nota-se a priori que a indústria não foi capaz de 

derrubar antigas estruturas de dependência da região, relegando a ela um papel secundário nas 

estruturas produtivas nacionais. 

Dos 282 grupos que registram empresas e empregos no Nordeste, apenas 13 

apresentaram concentração e especialização, de acordo com a metodologia. Os demais são 

atividades dispersas e mais heterogêneas, que não apresentam concentração de acordo com o 

método. 

 

Tabela 1: Grupo de Atividades Econômicas de acordo com a CNAE 2.0 que apresentaram 

ICN a partir de 1 na região Nordeste do Brasil 

CNAE 2.0 grupo ICN* 

Comércio Varejista Não-Especializado 6,5 

Comércio Varejista de Equipamentos de Informática e Comunicação 3,7 

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Perfumaria e Cosméticos e Artigos 

Médicos, ópticos e ortopédicos 3,5 

Pecuária 3,3 
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Comércio Varejista de Produtos Novos não Especificados Anteriormente e de Produtos 

Usados 3,2 

Fundos de Investimento 2,3 

Comércio Varejista de Material de Construção 1,9 

Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas 1,6 

Construção de Edifícios 1,6 

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo 1,3 

Serviços Combinados para Apoio a Edifícios 1,0 

Aquicultura 1,0 

Transporte Rodoviário de Carga 1,0 

* Valores arredondados 

Fonte: Extraídos a partir dos dados da pesquisa 

 

Há uma alta predominância de grupos de atividades econômicas relacionadas ao setor 

de serviços, um setor que vem ampliando sua participação nas atividades econômicas nacionais 

de forma bastante expressiva. No ano de 1970, existiam no setor de serviços do Nordeste, 

267.179 estabelecimentos segundo o IPEA (2017), chegando em 1995 a registrar 350.461. Esse 

setor teve uma alavancagem média anual do número de estabelecimentos da ordem de 2,08%, 

fechando um crescimento nesse período de 31,17% no setor. 

Algumas inferências podem ser destacadas: em primeiro lugar, a indústria no Nordeste 

não é e nunca foi forte o suficiente para alavancar quadros de desenvolvimento puxados por 

círculos virtuosos. A nova lógica mundial do século XXI de demanda por serviços cada vez 

mais diferenciados e apoiados em tecnologia tem afastado do setor produtivo os interesses 

capitalistas, que correm em busca de negócios cada dia mais rentáveis e voláteis.  

Outra pincelada a se debater seria que o Brasil vem perdendo espaço na manufatura 

internacional, antes mesmo de se projetar na economia global como forte produtor industrial. 

Reestruturação produtiva saindo do epicentro manufatureiro – que não foi alcançado – para o 

setor mais amortecedor de impactos, que é o de serviços. Junto a essa lógica está atrelada a 

reprimarização da economia brasileira, que migra sua força tecnológica para desenvolvimento 

de produtos da pauta exportadora – soja e milho, por exemplo.  

No caso do Nordeste, não há como analisar um processo de desindustrialização sem que 

este tenha alcançado plenamente essa composição setorial em seu território. Ademais, a fraca 

expressividade do setor só permite inferir que mesmo com o dinamismo empregado no período 

de JK, a indústria não adentrou em todos os espaços no Nordeste de forma a transformá-los 

rumo ao crescimento. 
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Tabela 2: Divisão dos grupos de atividade econômica que apresentaram concentração no 

Nordeste por grandes setores econômicos, número de empregos e empresas e sua 

representação em percentual em 2015 

Setor 
Quantidade de 

grupos CNAE 

(empresas) 

Empregos 

ativos em 

31/12 (NE) 

Empregos 

ativos em 

31/12 (BR) 

% 

empregos 

NE/BR 
Empresas 

(NE) 
Empresas 

(BR) 
% 

empresas 

NE/BR 

Indústria 1 267878 955053 28,05% 20327 96491 21,07% 

Agropecuária 2 73341 537770 13,64% 15116 173649 8,70% 

Serviços 10 1543135 9210258 16,75% 279589 1541288 18,14% 

Subtotal setores 13 1884354 10703081 17,61% 315032 1811428 17,39% 

Total 13 8899279 48060807 18,52% 637614 3971108 16,06% 

 

Analisando a tabela 2, verifica-se que o grupo de atividades econômicas do setor de 

serviços foi responsável por 16,75% dos empregos do mesmo grupo a nível nacional, mostrando 

uma forte participação na composição do emprego nacional e regional. As investigações 

impetradas pelo GTDN não foram de todo atendidas, uma vez que se percebe uma lacuna a ser 

preenchida com o setor industrial na região Nordeste. Ainda que exista, os espaços ocupados 

limitaram-se as regiões metropolitanas no litoral e alguns micros polos nas capitais regionais 

do interior. 

A nível de empreendimentos, o setor de serviços dos grupos de atividades observados 

registrou em 2015, 279.589 empresas, 18,14% do total de instituições dos mesmos setores a 

nível nacional.  Esses números leva a inferência de que o setor de serviços não só está crescendo 

no Nordeste do Brasil, como gerando especialização em alguns setores. As políticas públicas 

de desenvolvimento regional podem voltar seus olhares para esse setor com vistas a promover 

seu crescimento de forma organizada e estruturada, contemplando assim os nichos informais 

poucos capitalizados e reestruturando as atividades produtivas que possuem características mais 

parecidas com o local. 

Em relação ao setor agropecuário, nota-se uma especialização superior a indústria, com 

dois grupos de atividade. A pecuária e a aquicultura são atividades ainda predominantes no 

contexto regional, a primeira enraizada desde o Brasil colônia, a outra inserida nos novos 

moldes de aproveitamento dos potenciais endógenos das regiões, o fato é que são atividades 

que despontam no ano de 2012 forte concentração no nordeste brasileiro. 
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Dentro da atividade da aquicultura, pode-se destacar a produção de camarão no Ceará e 

no Rio Grande do Norte. Juntos, esses estados foram responsáveis em 2012 por mais de noventa 

por cento da produção nacional, evidenciando sua ampla especialização. A pecuária, atividade 

que não requer muita mão de obra no manejo, ainda se apresenta como atividade concentrada 

na região Nordeste e o semiárido é uma das principais localidades que retém os núcleos 

produtivos.  

O projeto de industrialização do GTDN, no relatório “uma política de desenvolvimento 

econômico para o Nordeste” foi uma das poucas ações implementadas daquele relatório. Ainda 

assim foi um projeto que não surtiu o impacto que se almejada, de inserção econômica da região 

frente ao país. Uma das possíveis razões é que ao passo que o Nordeste foi se industrializando, 

as demais regiões aumentaram também sua participação na indústria nacional e sua 

produtividade, o que em termos relativos não consegue destacar o crescimento em relação ao 

Sudeste.  

Claro que é inegável o aumento da participação do Nordeste graças as grandes inversões 

promulgadas no período militar para o seu desenvolvimento, porem as demais regiões 

permaneceram também em um ritmo acelerado de crescimento que não permitiu a igualdade 

ou aproximação do Nordeste e os indicadores das regiões mais desenvolvidas. 

Um quadro comparativo da industrialização no Nordeste e no semiárido pode ser 

detectado no mapa a seguir. A taxa de industrialização dos municípios semiáridos tem uma 

forte relação com os municípios que representam capitais sub-regionais segundo a Região de 

Influência das cidades – REGIC, de 2007. Essa relação mostra que os municípios tendem a 

crescer industrialmente em regiões que já apresentam indicadores de um desenvolvimento 

maior que seu entorno, bem como, apresenta um distanciamento de regiões que não 

conseguiram sequer promover algo no setor industrial, os tornando ainda foco menor de 

políticas que caminhem nesse sentido.  

Nota-se uma forte taxa de industrialização, que é a razão entre o número de indústrias e 

o número de estabelecimentos, nas regiões que concentram um maior número de capitais sub-

regionais, destacando-se os municípios do Ceará, rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. 

A Bahia, apesar de possuir um território maior, tem poucos municípios que tem uma 

taxa de industrialização que ultrapassa os 10%. 
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Percebe-se também uma concentração da taxa de industrialização de pequenos 

municípios. Isso pode se dar principalmente pela inexpressiva força produtiva empresarial dos 

lugares, que formaliza apenas as empresas que necessitam desse registro empresarial. Ou seja, 

pode estar atrelado também a informalidade das demais empresas a alta taxa de industrialização. 

Municípios como Toritama PE que possuem mais da metade das empresas industriais, mostra 

um pouco desse quadro que precisaria de estudos mais detalhados, cujos não são objeto deste 

trabalho. 

Com o advento das mega construções para abarcar os eventos de copa do mundo e 

olimpíadas, o Brasil se inseriu num quadro de construção de boulevard como dirá David 

Harvey, no intuito de atender essas demandas. Inúmeras foram as obras de prédios, campos de 

futebol e ginásios para abarcar as exigências que os eventos necessitaram na época.  

Porem a priori, quando se pensa em atividades industriais, a construção civil não é a 

ideia central que encaminha os projetos no curso do desenvolvimento das regiões, apesar de ser 

uma mola propulsora muito utilizada nos momentos de crise por países como China, Estados 

Unidos e a Itália, como se pode ver em vários seminários apresentados por David Harvey e em 

seu livro: “O enigma do Capital” (HARVEY, 2011). O enquadramento preconizado para a 

industrialização no Brasil teria sido aquele cujo aprofundamento da especialização se 

concentrasse na produção de bens duráveis ou artefatos dessa natureza. 
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Figura 1: Mapa da espacialização da Taxa de industrialização nos municípios semiáridos – 

2014 

 
Fonte: SIDRA IBGE (2017) 

 

A nível Brasil, o setor de construção de edifícios foi responsável por mais de 131 mil 

empresas só no ano de 2015 segundo a Pesquisa Anual da Industria da construção. O SEBRAE 

classifica a indústria pelo porte de acordo com a quantidade de funcionários. Para o setor 

industrial, as empresas com menos de 20 são consideradas Microempresas. No Brasil, essa 

configuração empresarial predomina e no Nordeste principalmente, pois somente em 2015 

foram registradas 19157 empresas na região e delas, 16644 (86,88%) são microempresas 

segundo a classificação referida. No Brasil esse percentual ultrapassa os 90% do setor. 

A pesquisa realizada aponta que indústria da construção de edifícios registrou no 

Nordeste uma alta concentração da atividade com ICN de 1,6, e foi responsável por pouco mais 

de 28% do emprego no grupo em nível nacional. A taxa de empregabilidade do setor na região, 

dividindo-se o número de empregos ativos pelo número de empresas foi da faixa de 13,18%, 
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superior a do Brasil, de 9,9%. Ou seja, cada empresa registrada no Nordeste deste setor, tem 

uma média de 13 empregados, quatro a mais que o restante do país. 

 

Figura 2: Distribuição dos empreendimentos nos municípios do semiárido brasileiro, segundo 

grandes setores em 2015. 

 

 

Diante dessa configuração, é possível destacar que uma dinâmica produtiva no 

semiárido brasileiro se retroalimenta nos espaços onde já existia previamente um espaço de 

atividades econômicas de maior valor agregado, como também os efeitos dos polos de 

crescimento neste subespaço emergem da zona litorânea e adentram a hinterlândia do Nordeste. 

A figura 2 apresenta o quadro atual da localização dos três setores da economia. Em 

serviços, verifica-se sua presença em todos os municípios semiáridos. É uma corrente que 

acompanha a tendência mundias da terciarização das economias, e principalmente nos países 

da América latina. Já o setor industrial, confina-se a pequenos núcleos pontuais e dinâmicos, 

cujos tem elevada participação no PIB das regiões que representam, tais como o polo das 

RIDES de Juazeiro-Petrolina, a cidade de Caucaia no Ceará, localizada em uma das regiões 

metropolitanas mais dinâmicas do Nordeste brasileiro em termos industriais.  

No setor agropecuário, somente o polo Juazeiro-Petrolina concentra a maior parte dos 

estabelecimentos em 2015, tendo em vista sua alta performance no setor de agronegócios do 

Nordeste. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dependência internacional do Brasil, fruto mais de um rearranjo de grandes nações e 

capitais do que propriamente má qualificação do pais para a produção, requer apresentação de 

novos números e nova roupagem da estrutura produtiva nacional. 

Ainda que contrários a essa dependência no jogo de definição de protagonistas e 

coadjuvantes no mercado internacional, além de ver se reproduzirem essas forças dentro das 

regiões no Brasil, é notório que uma reestruturação produtiva no pais está longe de ser 

implementada, por diversos fatores que não serão expostos aqui mas cabe estudo posterior para 

revelá-los.  

De acordo com os dados apontados, a Região Nordeste ainda apresenta uma enorme 

dependência do setor de serviços e caminha para a especialização em alguns setores. A 

agropecuária permanece numa condição de dependência, relegado a atividades de pouco valor 

agregado ou de produção restrita a pequenos espaços, concentrando as de maior dinamismo no 

litoral e as de menor valor agregado destinado ao subespaço semiárido. Não seria surpresa 

verificar que o setor de serviços domina a estrutura produtiva no Nordeste e no semiárido, 

ressignificando o projeto do Nordeste alavancado pelo Relatório do GTDN, que não foi de todo 

utilizado nessa empreitada. 

Se existe então uma tendência a setorização para o serviço, seria uma medida a se 

estudar os serviços que alavanquem o desenvolvimento com melhorias mais aceleradas, como 

exemplo, os investimentos em P&D e em tecnologia e inovação. São ramificações que podem 

ser alternativas ao processo de desenvolvimento de uma região como o Nordeste, já que seu 

espaço é tão diversificado espacialmente, distante das zonas de exportação de manufaturas. 

Investimentos nesse setor bem como pesquisas no intento de desenvolver essas atividades 

poderiam nortear as políticas públicas. 

Em relação à indústria, não houve alterações que assegurassem uma reestruturação 

produtiva a níveis significativos na região Nordeste, destinando aos espaços do litoral uma  

indústria concentrada e voltada para a exportação, enquanto no interior do Nordeste, há uma 

polarização ainda mais pontual, onde germina-se somente os lugares onde já existe alguma 

industrialização. Um caso a ser discutido seria talvez a reinvenção dessa indústria no ramo de 

bens de consumo não duráveis por exemplo, desenvolvida na hinterlândia e que atendesse ao 



 
 

 

 

114 

 
 

mercado interno, já atendido por bens importados, principalmente da China. Essa roupagem 

seria uma nova estrutura talvez para estimular o crescimento através da produção e do consumo 

internos e retirando esse setor da condição de luta pela sobrevivência, na geopolítica de 

dependência externa e que também é voltada ao atendimento do mercado externo, quando ela 

é mais especializada e tecnologicamente mais estruturada. 

Há quem diga que essa visão voltada para fora vem do valor agregado alto dos produtos 

vendidos lá fora, diferentemente dos preços praticados no mercado nacional. A indústria 

manufatureira não tem participação ativa na composição empresarial no Nordeste nem no 

semiárido, pois em números absolutos e em geração de emprego, são ínfimas suas participações 

em relação ao Brasil. Potenciais não faltam para aproveitar este espaço sem perder as 

características centrais ou afetar ambientalmente a região. Portanto, os setores industriais que 

não utilizem de recursos naturais com abundância poderiam ser pensados para se instalar no 

interior do Nordeste, promovendo o crescimento com mais espacialidade e contemplando as 

regiões diversas, com uma prática de maior homogeneidade na absorção de políticas públicas. 
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RESUMO 

 

A configuração da expansão urbana brasileira reflete as disparidades existentes no espaço que 

estão diretamente relacionas à fragmentação social, com divisões nítidas entre ambientes ideais 

de habitabilidade e aqueles com severas fragilidades. Neste sentido, citamos a organização e a 

especulação imobiliária como elementos intrínsecos à fragmentação e à articulação 

socioespacial, associadas a dois grandes grupos: os donos do capital e a massa com poder 

aquisitivo reduzido. O objetivo deste trabalho é estudar a organização imobiliária dos 

municípios de São Miguel/RN e Pau dos Ferros/RN, considerando as dinâmicas territoriais a 

eles associadas. Para tanto, executou-se a busca das imobiliárias existentes, e a verificação da 

expansão urbana nestes municípios a partir de imagens de satélite, com atenção às áreas 

próximas às unidades educacionais para o município de Pau dos Ferros/RN. Constata-se que a 

organização imobiliária de uma cidade varia de acordo com as dinâmicas territoriais presentes 

nela: o clima, a taxa de serviço, de comércio e de trabalho são elementos preponderantes na 

diferenciação do arranjo comercial imobiliário de São Miguel/RN e Pau dos Ferros/RN. No 

tocante à especulação imobiliária, os detentores do capital atuam das mais diversas formas: na 

aquisição de imóveis para valorização e posterior rentabilidade, seja através de venda com valor 

superior, seja por meio de investimentos que tenham a função de gerar lucro pela locação. 

 

Palavras-chave: Formação urbana; organização imobiliária; segregação socioespacial.  
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INTRODUÇÃO 

 

A intensificação da ocupação urbana a partir século XX, impulsionada pela reprodução 

capitalista, contribuiu para a segregação socioespacial percebida claramente através da 

formação de espaços diferenciados atribuídos forçadamente aos distintos níveis sociais. 

O espaço urbano é formado pelos donos dos meios de produção, proprietários 

fundiários, promotores imobiliários, o Estado, e os grupos sociais excluídos. A cidade é o lugar 

de concentração de investimentos e conflitos sociais (CORRÊA, 1989). 

Logo, podemos afirmar que a especulação e organização imobiliária estão associadas a 

dois grandes grupos: os detentores do poder aquisitivo; e os sem poderio monetário, que fazem 

uso dos imóveis do primeiro grupo, gerando mais riqueza para este. Entretanto, as formas de 

articulação da especulação imobiliária são diferentes de acordo com o público alvo. A 

organização do mercado imobiliário está atrelada aos fatores demanda e oferta, apresentando 

patamares diferenciados de acordo com o tipo de foco: venda e locação. 

Dessa forma, indaga-se: como ocorre a organização do mercado imobiliário nos 

municípios de São Miguel/RN e Pau dos Ferros/RN, considerando as dinâmicas territoriais 

peculiares de cada um deles?   

Avaliando que São Miguel/RN localiza-se em altitudes superiores às de Pau dos 

Ferros/RN e, consequentemente apresenta clima agradável, a especulação imobiliária poderá 

está associada a esta característica, enquanto Pau dos Ferros/RN, com a elevada oferta de 

serviços e comércios poderá apresentar demanda superior diferenciada tanto em tipo quanto em 

nível de organização.   

O objetivo deste trabalho é estudar a organização imobiliária dos municípios de São 

Miguel/RN e Pau dos Ferros/RN mediante as dinâmicas territoriais a eles associadas. Para tanto, 

realizou-se busca das imobiliárias existentes nos municípios de Pau dos Ferros/RN e São 

Miguel/RN e a verificação da expansão urbana deste a partir de imagens de satélite, com 

atenção às áreas próximas às unidades educacionais para o município Pau dos Ferros/RN.  

A discussão ocorrerá em duas seções: formação e disparidades do espaço urbano, que 

apresentará a urbanização brasileira e aspectos inerentes a esta; organização imobiliária como 

agente da expansão urbana, em que abordará as formas de articulação imobiliária com foco nos 

municípios de São Miguel/RN e Pau dos Ferros/RN. 
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FORMAÇÃO E DISPARIDADES DO ESPAÇO URBANO 

 

A expansão urbana brasileira expressiva a partir da década de 1960 ocorreu de forma 

concomitante à industrialização, resultante dos interesses capitalistas, e foi condicionada pela 

migração-urbano rural associada à busca de melhores condições pela população com 

alternativas de trabalho limitadas, o que gerou uma inversão no quantitativo de habitantes da 

área urbana e da área rural. Esse aspecto é amplamente confirmado ao observarmos os números 

apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011), que mostram que nos anos 

de 1960 a população urbana brasileira representava 45,08% e a rural 64,92%. Em 2010, o 

cenário apresentava-se amplamente modificado: a população urbana correspondia a 84,36% do 

total. 

Com a expansão não planejada, as cidades foram sendo modeladas à medida que eram 

demandadas, o que implicou na ocupação inadequada e irregular em contraste com a utilização 

de áreas propícias.  

Lefvbre (2011) afirma que o processo de industrialização é o que move as 

transformações da sociedade. Ele é o indutor que caracteriza a sociedade moderna e induz 

urbanização e a realidade social, estando inclusos os problemas de crescimento e planificação, 

ou seja, a problemática urbana. 

A globalização e a guinada em direção ao neoliberalismo enfatizaram, ao invés de 

diminuir, as desigualdades sociais. [...] Os resultados foram indelevelmente gravados nas 

formas espaciais de nossas cidades, que cada vez mais tornam-se cidades “de fragmentos 

fortificados”. (HARVEY, D. et al., 2013, p. 28-29) 

As cidades foram divididas em ambientes com condições infraestruturais ideais 

(saneamento básico, saúde, educação) e com localização estratégica para a parcela menor da 

população que detém a maior parte da renda, enquanto as áreas com déficits estruturais foram 

reservadas para a massa igualmente fragilizada, com poder aquisitivo reduzido. 

O surgimento das grandes cidades e a urbanização acelerada incidiram na dominação 

do campo pela cidade, transformando o campesinato a uma classe subalterna, além de 

elaborarem populações dispersas e sistemas descentralizados de direitos de propriedade em 

massivas concentrações de poder político e econômico através da concentração de forças 

produtivas e força de trabalho no espaço.  (HARVEY, 2005) 
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O espaço urbano é fragmentado e articulado, embora esta articulação varie nos mais 

diversos níveis. Esta relação se dá por meio das relações de deslocamentos e de trabalho. O 

capitalismo é o agente propulsor desta articulação, uma vez que está presente na circulação de 

decisões e investimentos de capital, mais-valia, salários, juros, renda, poder e ideologia. 

(CORRÊA, 1989) 

Neste sentido, podemos citar a organização e especulação imobiliária como elementos 

intrínsecos à fragmentação e articulação: os donos do capital adquirem os bancos de terra e 

empreendimentos, que garantirão a ampliação de sua riqueza através da valorização imobiliária, 

possibilitando locações e financiamentos à massa com poder aquisitivo reduzido, que ocupará 

os espaços com respectivo pagamento mensal de aluguel e são sujeitos a adquirirem terra ou 

moradia em localidades que não são cômodos ou idealizados por estes devido à disponibilidade 

financeira limitada. 

Em se tratando do Brasil, a urbanização é marcada por disparidades regionais, 

considerando a existência de vastas áreas não urbanizadas, dispersas e, por vezes, 

desarticuladas.  

De acordo com Dantas (2014), essas desigualdades são perceptíveis na organização da 

rede urbana brasileira, em especial na Região Nordeste, que possui diferenciações em duas 

dinâmicas: uma mais organizada no litoral onde se localizam as capitais dos estados, à exceção 

de Teresina, e se concentram também os principais serviços; e outra dispersa e esgarçada no 

interior, onde existem poucos centros médios, as capitais regionais, e diversos centros sub-

regionais que atuam como cidades intermediárias e centros de zona que tem influência além do 

seu perímetro municipal, como é o caso de Pau dos Ferros/RN e São Miguel/RN, municípios 

localizados no Alto Oeste Potiguar.  

Dantas & Silva (2011) apontam que as disparidades no Rio Grande do Norte podem ser 

observadas através da concentração dos investimentos em determinadas cidades. O Alto Oeste 

Potiguar, por exemplo, é uma das regiões menos favorecidas no âmbito econômico, visto 

poucos recursos são destinados a esta região que não sejam decorrentes de transferências 

públicas, o que gera desequilíbrio socioeconômico e populacional, implicando na ausência de 

sustentação econômica e de qualidade de vida para os integrantes de seu espaço.  

Santos (2001) ratifica a fragmentação do espaço: 
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No mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos contornos, 

novas características, novas definições. E, também, uma nova importância, 

porque a eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua 

localização. Os atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do 

território e deixam o resto para os outros. (SANTOS, 2001, p. 79) 

 

Como agente potencializador das desigualdades podemos citar a Irregularidade 

Fundiária, presente nas cidades em escala global, e que é responsável pela insegurança jurídica 

da moradia vivenciada pelas famílias que habitam localidades sem registro cartorário, aspecto 

que caracteriza a fragmentação espacial existe nas cidades: enquanto uns dispõem de uma ampla 

estruturação jurídica, ambiental e social, outros têm até mesmo o direito à moradia ameaçado. 

Fernandes (2011) expõe que a informalidade das habitações gera custos muito altos para 

os residentes e governos locais. A insegurança da posse, a falta de serviços públicos, a 

discriminação por terceiros, perigos ambientais e para a saúde, e desigualdade de direitos civis 

são os custos aplicáveis aos moradores. Já realização de programas de melhoria, quando 

realizados, e custos indiretos decorrentes da informalidade, como problemas da saúde pública, 

violência e outros de cunho social estão associados ao Governo. 

Para o Ministério das Cidades (2014), cerca de 18 milhões de domicílios brasileiros 

urbanos são irregulares. Isso significa que 31,7% dos domicílios urbanos brasileiros são 

irregulares e a região Nordeste concentra 33% destes, liderando o quadro de irregularidade 

urbana em relação às demais regiões. Esse quantitativo mostra a necessidade da reformulação 

das cidades, pois enquanto alguns estão em uma situação de estabilidade jurídica sobre suas 

moradias, grande parte da população vive a insegurança de não possuir um documento que 

garanta o seu domínio sobre seu ambiente de vivência.  

Como instrumento regulador da cidade, cita-se o Plano Diretor Participativo, regido pela 

lei 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que tem a finalidade de orientar o 

crescimento da cidade, sendo imprescindível para o planejamento territorial. Esta lei afirma em 

seu Art. 40 que o Plano Diretor Participativo é um instrumento básico da política do 

desenvolvimento e expansão urbana. Enfatiza também em seu § 1o do mesmo art. que ele é 

parte integrante do planejamento municipal e em seu § 2o  do referido art. que deve englobar o 

território do município como um todo. Ou seja, as implicações do Plano Diretor Participativo 

estão diretamente relacionadas à organização imobiliária, objeto de estudo deste trabalho. 
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ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA COMO AGENTE DA EXPANSÃO URBANA 

 

Os municípios de Pau dos Ferros/RN e São Miguel/RN estão inseridos no Alto Oeste 

Potiguar, com população registrada pelo censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 27.745 habitantes e de 22.157 habitantes, respectivamente, configurando-

se como as duas maiores cidades tem termos populacionais do Alto Oeste Potiguar, mas com 

dinâmicas territoriais amplamente diferenciadas: enquanto Pau dos Ferros/RN é considerado 

um pólo universitário por concentrar em seu território a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), a Faculdade 

Evolução Alto Oeste Potiguar (FACEP), o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e 

a Universidade Anhanguera, além de oferecer serviços de saúde e quadro empregatício que 

abrange cidades circunvizinhas, exercendo influência sobre elas e obtendo um elevado índice 

de população flutuante, São Miguel/RN destaca-se pelo comércio aquecido e prestação de 

serviços. 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2004) as 

cidades podem ser classificadas através do quantitativo populacional pelos portes: Pequeno I 

(até 20.000 habitantes), Pequeno II (de 20.001 a 50.000 habitantes), Médio (de 50.001 a 100.000 

habitantes), Grande (de 100.001 a 900.00 habitantes) e Metrópole (a partir de 900.001 

habitantes). 

Dantas, Clementino e França (2015) apontam que apesar do contingente populacional 

inferior à classificação tida como cidade média em diversos estudos nacionais, Pau dos 

Ferros/RN pode ser tratada como cidade (inter) média devido suas funções de intermediação 

desempenhadas 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. 

Para Lopes e Henrique (2010), embora o tamanho demográfico seja um dado 

importante, ele por si só não caracteriza as cidades. Não se pode deixar de considerar a 

contagem populacional quando se quer pensar sobre o que se denomina de pequenas e médias 

cidades, mas o que se afirma é que este dado não traduz a dinâmica do conjunto de cidades 

estudadas ou mesmo não é sinônimo de uma dada realidade. Faz-se necessário analisar seu 

contexto econômico, político e os agentes sociais nelas inseridos.  
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O espaço urbano capitalista é desigual e fragmentado tendo mutabilidade complexa e 

diferenciada que divide áreas residenciais de acordo com as classes. Os bairros são reprodução 

dos diversos grupos sociais onde prevalece os interesses de um dos agentes reprodutores do 

espaço. (CORREA, 1989). 

Nesta perspectiva, a organização imobiliária das cidades é variante com as dinâmicas 

territoriais a elas associadas. Discutimos aqui esta diferenciação com foco nos municípios de 

São Miguel/RN e Pau dos Ferros/RN. 

A questão imobiliária expressa a desigualdade e fragmentação espacial. Por exemplo: a 

cidade do Rio de Janeiro detém o preço mais caro do metro quadrado residencial do Brasil, 

segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe (2017). Entretanto, esse aspecto 

é aplicado para bairros nobres, enquanto as favelas como Rocinha e Cidade de Deus não 

possuem nenhum tipo de reconhecimento imobiliário, pois são destituídas de condições 

urbanísticas e sociais favoráveis a este mercado. 

Para Pau dos Ferros/RN, com demanda de prestadores de serviços e usuários do sistema 

de ensino superior, o mercado imobiliário apresenta-se como organizado e desenvolvido para 

atendimento das demandas de locação e comercialização de imóveis, com imobiliárias com 

profissionais capacitados e corretores autônomos, que ampliam seu patrimônio através da 

especulação imobiliária. 

Dantas & Silva (2011) ratificam que a ampliação da oferta do ensino superior e técnico 

público e privado em Pau dos Ferros/RN contribui para a dinamização da economia com 

destaque para o aumento dos serviços de hospedagem e alimentação e crescimento do setor 

imobiliário. As duas Instituições públicas (UERN e IFRN) juntas tem mais de 300 servidores 

entre docentes e técnicos cuja maioria passou a residir na cidade e recebem hoje mais de 2000 

alunos provenientes de mais de 40 municípios do RN e de uns 15 municípios dos vizinhos 

estados do Ceará e da Paraíba. 

Através das pesquisas sobre imobiliárias em Pau dos Ferros/RN, foram detectadas duas 

imobiliárias com atendimento ao público de forma estratégica: estabelecimentos fixos de 

negociação e páginas online que facilitam a busca pelos interessados em negociações associadas 

à imóveis. Essas estão credenciadas ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio 

Grande do Norte (Creci-RN) e, dessa forma, têm profissionais que atendem aos critérios de 

qualificação exigidos por este órgão: Formação escolar de Nível Médio (Antigo 2º grau), 
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Formação no curso de Técnico em Transações Imobiliárias, Opção pelo curso de Ciências 

Imobiliárias ou Gestão Imobiliária, Inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. 

Além dessas, empreendedores autônomos apresentam fan pages e contatos acessíveis para a 

disponibilização de cotação de imóveis para os fins de interesse.  

Ressalta-se que a localização próxima às unidades de ensino superior em Pau dos 

Ferros/RN se mostra como potencial atrativo à organização imobiliária, pois ao possuir imóveis 

com pequenas distâncias às universidades, esta configuração é exposta em destaque nos meios 

de divulgação dos comercializadores imobiliários, como pode ser percebido na página inicial 

de site apresentada na (figura 01). 

 

Figura 1: Página de Site de Imobiliária 

 
Fonte: Esmeraldo Imóveis (2017). Disponível em: <http://www.esmeraldoimoveis.com.br/default.asp>. Acesso 

em: 16 jul. 2017 
 

Tal divulgação pode ser resultado do sucesso garantido nas localidades próximas às 

instituições de ensino superior que apresentam expressiva elevação da densidade construtiva 

entre os anos de 2007 e 2017, como é o caso da área próxima à UERN e ao IFRN, que podem 

ser visualizados pelas (figuras 02 e 03). 
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Figura 2: Área Próxima à UERN e IFRN no ano de 2007 

 
Fonte: Google Earth Pro.  

 

Figura 3: Área Próxima à UERN e IFRN no ano de 2017. 

 
Fonte: Google Earth Pro.  

 

O tempo e o espaço são componentes da continuidade da reprodução do capital. Assim, 

o crédito facilita a expansão geográfica do mercado estabelecendo continuidade onde antes não 

existia continuidade alguma, ou seja, o crédito pode compensar a necessidade de anular o 

espaço pelo tempo. (HARVEY, 2005) 

Os polígonos em destaque mostram áreas expandidas, com ampliação da malha 

construtiva em localidades com distâncias reduzidas em relação aos centros de ensino UERN e 

IFRN, que podem ter sido fomentados pelo crédito imobiliário fornecido através do Minha Casa 

Minha Vida I e II e Programa de Aceleração ao Crescimento para áreas regularizadas. Ressalta-

se que a especulação imobiliária não resguardou nem mesmo áreas de preservação ambiental, 
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como é o caso de lagos visíveis nas imagens de 2007 (exemplo de irregularidade fundiária que 

assola as cidades), época em que o inverno foi suficiente para acumular água, uma vez que o 

capital é o agente sobressalente para formar o espaço urbano. 

Merece destaque o caso da UFERSA, com implantação assegurada em 2010 e com parte 

de sua estrutura em funcionamento a partir de 2012, não ter gerado atratividade construtiva até 

o ano de 2017, embora tenham sido abertos loteamentos Village Boulevard e Boa Vista. As 

(figuras 04 e 05) referem-se a este aspecto. 

 

Figura 4: Área Próxima à UFERSA no ano de 2012. 

 
Fonte: Google Earth Pro.  

 

Figura 5: Área Próxima à UFERSA no ano de 2017. 

 
Fonte: Google Earth Pro.  

 

Tal aspecto pode estar relacionado ao fato de ainda haver áreas expansíveis em 

localidades com acesso mais facilitado aos serviços e ao domínio das terras por agentes 
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especulativos que preservam o banco de terras para maiores valorizações ao longo do tempo. 

Além disso, a ausência de restaurantes, condomínios para locação e outras ofertas pode ser 

atribuída ao fato de as terras “nuas” hipoteticamente pertencerem a capitalistas que não têm 

interesse em investir nesta localidade por enquanto porque habitam em outras cidades, que para 

este momento, apresentam maiores rentabilidades.  

Para o município de São Miguel/RN, as comercializações relativas a imóveis são 

executadas por corretores autônomos, muitas vezes com a experiência na área, mas sem 

qualificação e cadastro no Creci-RN. A locação ocorre através dos próprios proprietários de 

residências ou prédios comerciais destinados à obtenção de renda e riqueza. Verifica-se que 

empresas responsáveis por execução de projetos e obras civis podem oferecer serviços de 

avaliação, divulgação e comercialização de imóveis, como mostra a (figura 06). 

 

Figura 6: Divulgação da empresa em fan page. 

 
Fonte: PROAAC – Facebook (2016).  

 

Os preços do solo urbano de São Miguel/RN para aquisição são muito altos, 

especialmente no que diz respeito ao centro e seu entorno, com ressaltam Silva & Bezerra 

(2015) no que se refere à valorização do espaço urbano nesta cidade entre 2010 e 2015: 

 

As antigas construções residenciais existentes nesta área, passaram a dar lugar 

a supermercados, lojas, bancos e diversos estabelecimentos comerciais. Isso 

elevou o valor do solo urbano, formou pequenos empresários locais e atraiu 

investidores de outras localidades. As pessoas que ainda tinham construções 

residenciais, ou lotes de terras no Centro, começaram a vender, inicialmente 

com um preço baixo, porém, atualmente atinge valores elevados, podendo 

chegar a R$ 1.500 m², que ao comparar com cidades maiores passa a ser um 

valor elevado no mercado imobiliário. [...] Devido ao alto valor dos imóveis 

próximos ao Centro, que variam entre 95 mil a 380 mil, dependendo do tamanho 
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e local do imóvel, as populações com menores condições financeiras se 

deslocaram para áreas periféricas, mais acessíveis, favorecendo, assim, a 

ocupação das franjas da cidade. (SILVA & BEZERRA, 2016, p. 8) 
 

Nesta perspectiva, verificamos que o capitalismo se reproduz através do espaço 

geográfico, pois sem a expansão, reorganização e desenvolvimento geográfico desigual, o 

capitalismo inexistiria como sistema econômico político. A geografia histórica da acumulação 

do capital expressa-se no ajuste espacial da divisão desigual dos territórios (HARVEY, 2005). 

O clima pode ser outro aspecto que impacta nos valores de aquisição de lotes e 

edificações em São Miguel/RN, ao contrário das locações, que tem valores baixos se 

comparados aos disponíveis em sites de imobiliárias de Pau dos Ferros/RN, pois não apresenta 

a dinâmica territorial de Pau dos Ferros/RN de atrair moradores devido à prestação de serviços 

educacionais e consumo destes, além das demais funcionalidades que este apresenta frente a 

outros municípios.  

Destaca-se que ambos os municípios em análise neste trabalho possuem condições 

obrigatórias para existência de Plano Diretor Participativo, uma vez que têm população superior 

a 20.000 habitantes e os elementos de obrigatoriedade deste instrumento, conforme o art. 41 da 

lei 10.257/2001 são: cidades com mais de vinte mil habitantes; integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas; onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os 

instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; integrantes de áreas de 

especial interesse turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; incluídas no cadastro 

nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.  

O Plano Diretor Participativo de São Miguel/RN é datado de junho de 2008 e o Plano 

Diretor Participativo de Pau dos Ferros/RN está em fase de elaboração até o período de 

elaboração deste artigo (julho de 2017). 

Logo, o cumprimento da função social da cidade ocorre quando as diretrizes 

estabelecidas no Plano Diretor Participativo da cidade, que visa seu ordenamento e crescimento 

harmonioso forem executadas. Neste grupo estão incluídas a regularização fundiária, o 

resguardo de áreas de preservação permanente, o planejamento de evolução citadina, aos quais 

o mercado imobiliário deverá cumprir. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A organização imobiliária de uma cidade varia de acordo com as dinâmicas territoriais 

presentes nela:  se existe maior demanda por locação devido população migrante para fins de 

trabalho e estudo, o mercado será projetado para atende-la de forma a reduzir o tempo e espaço 

a ser percorrido, além de se articular de maneira a disponibilizar mais espaços para este fim; se 

o requerimento de espaços está ligado à compra e utilização pelo comércio, este mercado será 

aparelhado para suprir essa necessidade, garantindo, em ambas as situações a lucratividade para 

os donos da terra. 

O clima, a taxa de serviço, de comércio e de trabalho são elementos preponderantes na 

diferenciação do arranjo comercial imobiliário de São Miguel/RN e Pau dos Ferros/RN. 

Enquanto São Miguel/RN tem o clima mais agradável, característico de regiões serranas, que 

pode estar associado aos elevados valores de imóveis para comercialização além do comércio 

aquecido para as áreas centrais, Pau dos Ferros/RN possui muitas instituições de ensino 

superior, serviços e comércio, atraindo população que necessita de locação, geralmente 

estudantes de outras cidades, que irão ficar em Pau dos Ferros/RN por tempo determinado ou 

profissionais que atuam durante a semana, deslocando-se para suas cidades aos finais de 

semana, ou mesmo aqueles com residência fixa. Destaca-se que o nível de organização também 

é estabelecido conforme o nível de solicitação: Pau dos Ferros/RN tem mercado imobiliário 

mais organizado do que São Miguel/RN porque carece desta organização para se estabelecer 

no mercado. 

Portanto, a formação urbana está dividida em dois grandes grupos: os donos do capital 

e os seus subordinados (mesmo que indiretamente). No tocante à especulação imobiliária, os 

detentores do capital atuam das mais diversas formas: na aquisição de imóveis para valorização 

e posterior rentabilidade, seja através de venda com valor superior, seja por meio de 

investimentos que tenham a função de gerar lucro pela locação; e a outra parcela da população 

está sujeita às condições impostas para adquirir e habitar espaços em ambientes desfavoráveis 

ou serem alocados nas áreas periféricas, a depender do seu poder aquisitivo. 
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RESUMO 

 

A reestruturação produtiva do capital gerou novos espaços produtivos no país, inclusive no 

Nordeste, tornando muitos territórios competitivos dentro da ótica capitalista de seletividade e 

exclusão, Santos (2008). Diante disto as cidades médias e pequenas tomaram um papel 

fundamental na economia regional favorecendo, as primeiras, um aporte de recursos, antes 

vistos somente nos grandes centros, que possibilitou uma dinamização na rede urbana 

provocando o surgimento de interiorização do consumo e flexibilizando as relações entre os 

diferentes níveis hierárquicos das cidades. Tal fato possibilitou o aumento no fluxo espacial da 

população quer seja qual modalidade for, configurando novas territorialidades, identidades e 

relações de trabalho atingindo a escala local de diferentes maneiras, onde atualmente segue-se 

a lógica da globalização e do capitalismo flexível. Este trabalho tem como objetivo principal 

uma análise qualitativa da mobilidade espacial da população nos espaços interiorizados do 

semiárido brasileiro. Neste intento temos como lócus de estudo o município de Severiano Melo, 

localizado na mesorregião Oeste Potiguar, como território onde os fluxos pendulares vêm 

apresentando consideráveis mudanças nas últimas décadas (IBGE, 2000, 2010). Para realização 

desse trabalho foi desenvolvida uma ponderação qualitativa por meio de análise bibliográfica e 

dados secundários a partir dos censos demográficos promovidos pelo IBGE (2000, 2010). 

 

Palavras-chave: Pequenas cidades; espaços interiorizados; migração pendular; semiárido.  
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INTRODUÇÃO 

 

A questão dos fluxos migratórios no território brasileiro é fato de diversas discussões 

teórico-metodológica que provocam a necessidade de novas discussões em diversas áreas do 

conhecimento cientifico (BAENINGER, 2011). 

Mobilidade espacial da população é um termo de relevante discussão na dinâmica do 

território (BRITO; OLIVEIRA, 2016). No decorrer da história os grupos humanos veem 

desenvolvendo cada vez mais técnicas de produção mais aprimoradas, que lhes garantem uma 

melhor qualidade de vida em determinados espaços apropriados. 

Porém, nem todos os territórios dispõem de meios satisfatórios para o desenvolvimento 

socioeconômico desejado como enfatiza Santos (2006, p.25) “No domínio das relações entre 

técnica e espaço, uma primeira realidade a não esquecer é a da propagação desigual das 

técnicas”. 

Assim, os reflexos dessas desigualdades técnicas e tecnológicas são as discrepâncias 

socioespaciais que podem ser observadas entre os muitos territórios pelo mundo globalizado, 

fato que causa por inúmeras vezes a repulsão populacional o que se remete a um constante 

processo de deslocamento espacial da população.  

No caso do Brasil esses fluxos migratórios estiveram, durante o século XX, ligados ao 

processo de urbanização, como apontam (NASCIMENTO; JORGENSEN, 2016): 

 

Neste intenso processo de metropolização, os fluxos migratórios brasileiros 

estavam condicionados a uma expressiva atração de população na região 

Sudeste, mais especificamente com destino à São Paulo que se constitui como 

o grande centro urbano, para Brasília no período de sua construção e nas 

décadas que se sucederam, e fluxos de migração na zona de expansão da franja 

pioneira na hinterlândia da região Norte. As regiões do Nordeste, Norte, Sul e 

Minas Gerais se constituíam como áreas de expulsão de população 

(NASCIMENTO; JORGENSEN, 2016, p.2) 

 

Se pensarmos em termos de padrão migratório, no Brasil está ocorrendo no século XXI 

alterações e novas tendências que conferem uma complexidade de analise teórico-metodológica 

(BAENINGER, 2011). 

Quando se fala em Nordeste do Brasil por muitos anos a mesma possui um imaginário 

marcante: a de área repulsiva e de movimentos migratórios de diversas espécies como afirmam 
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Fusco e Ojima (2014). “A Região Nordeste destaca-se como lócus privilegiado para análise de 

dinâmica migratória devido à intensidade com que os deslocamentos populacionais têm 

ocorrido nessa área, fato observado desde os registros oficiais mais antigos”. (OJIMA, 2014, 

p.13). 

Portanto, essa região contribuiu como emissora de força de trabalho para as parcelas do 

território mais propicias ao desenvolvimento do capital: “Os altos índices de saída de população 

do Nordeste é o resultado de uma economia nacional regionalmente desigual e incapaz de 

absorver a força de trabalho homogeneamente em seu território” (NASCIMENTO; OJIMA, 

2012, p.2). Contudo, os índices de migração têm variado em termos quantitativos na região, 

particularmente no semiárido (OJIMA, 2014) deixando a desejar novas compreensões do 

fenômeno (BAENINGER, 2011). 

E é sobre essa necessidade de compreensão do fenômeno atual dos fluxos populacionais 

pelo semiárido que procurou-se neste trabalho uma análise da mobilidade espacial da população 

no território do semiárido, no intuito de ponderar sobre os determinantes desse processo através 

uma análise qualitativa, que visa o materialismo histórico e dialético como perspectiva teórica 

pois baseia-se na observação e descrição dos fenômenos e processos “partindo do pressuposto 

de que todos os fenômenos apresentam características contraditórias organicamente unidas e 

indissolúveis” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.34). 

Nestes termos, temos um território de análise cujos deslocamentos da população pelo 

espaço necessitam de uma compreensão mais aguçada. Trata-se do município de Severiano 

Melo, mesorregião oeste potiguar, como um território que vem sofrendo aumento dos 

deslocamentos pendulares contabilizados.  

Com base nisso, este trabalho busca uma análise da mobilidade pendular da população 

no intuito de ponderar sobre os determinantes desse processo. Através de um estudo de caso 

far-se-á uma análise qualitativa, por meio de bibliografia e dados secundários dos censos 

demográficos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE, 2000-

2010) dos aspectos referentes aos deslocamentos da população. Para isso, no primeiro momento 

existe a necessidade de descrever o processo histórico de formação territorial e localização 

geográfica e aspectos físicos do município; em seguida será analisado o quadro das condições 

demográficas e socioeconômicas da população, e por último; diagnosticar a dinâmica dos 

deslocamentos populacionais pelo espaço. 
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E FORMAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO 

DE SEVERIANO MELO 

 

O município de Severiano Melo está inserido na microrregião de Pau-dos-Ferros, região 

Oeste do Rio Grande do Norte (figura 01) possuindo área da unidade territorial (2015) de 

157,851 km² e densidade demográfica 36,44 hab/km². Como o município encontra-se inserido 

totalmente em área do bioma Caatinga (IBGE, 2017) e de clima semiárido sofre as adversidades 

dos períodos de estiagem pluviométrica características da região semiárida (AB’SABER, 

2007). 

Conforme Morais (2007) a formação do município ocorreu a partir do povoado de “Bom 

Lugar” desmembrado do município de Itaú se emancipando em 3 de dezembro de 1963, lei nº 

2991 possuindo na sua origem uma economia de base primária que apresentava técnicas 

rudimentares de produção agrícola, o que representava baixa produtividade, situação típica dos 

municípios do interior do Nordeste (ANDRADE, 2011). 

 

Figura 1: Localização do município de Severiano Melo no Estado do Rio Grande do Norte e 

Brasil 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS DE SEVERIANO MELO 

 

Para podermos discutir e analisar os fluxos da população pelo espaço torna-se 

fundamental uma abordagem das condições demográficas e economias do município em 

destaque. 

Segundo o censo demográfico (IBGE, 2010) a população contabilizava 5.752 

habitantes, sendo 36,82% urbana e 63,18% rural, caracterizando-se como uma pequena cidade 

do interior do nordeste semiárido o município não apresenta uma dinâmica econômica que 

garanta a geração de renda satisfatória, para a maior parcela da população, dentro do seu 

território, a exemplo de diversos municípios da federação potiguar (GOMES, 2010). Fato esse 

que pode ser comprovado observando a figura 02. 

Gomes (2010), ao estudar as pequenas cidades do Rio Grande do Norte, enfatiza a falta 

de recursos para o planejamento nessas pequenas cidades uma vez que a maior parte das 

receitas, que advém de repasses das outras esferas, é gasta com despesas de gestão. A isso a 

autora relaciona que o nível precário de planejamento é resultado da centralização dos recursos 

nas áreas metropolitanas. Tal fato gera uma massa de trabalhadores que não tendo acesso a 

emprego nessas pequenas cidades, findam deslocando-se para outros espaços. 

 

Figura 2: Severiano Melo: Participação do PIB por setor de produção, 2014. 

 
Fonte: Elaborado a partir de IBGE, Produto Interno Bruto dos municípios, 2014. 

 

Acerca dessa dependência de fontes de receitas externas, Lopes (2010) enfatiza que: 

 

No semiárido, muitas dessas pequenas cidades estão tão à margem do 

desenvolvimento econômico e social como o estão das principais rodovias que 

cortam a região. Constituem uma periferia socioeconômica de numa região 
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periférica, integrante de um estado periférico, parte de um país do mundo 

capitalista, que muito se esforça por deixar de sê-lo. Elas são o quarto grau da 

periferia capitalista, selecionadas para se manter à margem do 

desenvolvimento. (LOPES, 2010, p.89). 

 

Se analisarmos a figura 02 veremos que a participação no PIB advém na maior parte da 

administração pública direta e indireta, fato típico das pequenas cidades do Rio Grande do Norte 

(GOMES, 2010).   

Avaliando o Índice de Desenvolvimento humano (IDH) da população percebe-se que 

mesmo avançando no IDH municipal, (quadro 01) ainda o valor é inferior em relação ao estado 

e ao pais, ou seja, há ainda muitas dificuldades e problemas sociais que afetam a população 

nesse território que ainda sofre com carências de serviços básicos, como a exemplo, em que 

21,94% da população não tinham água encanada (IBGE, 2010). 

 

Quadro 1: IDH de Severiano Melo, Brasil e Rio Grande do Norte, 1991-2000-2010 

Fonte: Elaborado com base no Atlas Do Desenvolvimento Humano No Brasil,1991-2000-2010. 

 

Sobre a questão da estrutura etária da população é preocupante o fato do aumento da 

PEA que foi constatada no último censo demográfico (quadro 02). O fato é que grande parcela 

da população depende de receitas públicas como previdência social e do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM). 

 

Quadro 2: Estrutura etária da população de Severiano Melo 2000-2010 

Estrutura 

Etária 

População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 

anos 

4.044 38,90 3.460 32,71 1.272 22,11 

15 a 64 anos 5.879 56,55 6.610 62,48 3.960 68,85 

População de 65 

anos ou mais 

474 4,56 509 4,81 520 9,04 

ANO SEVERIANO MELO BRASIL RN 

1991 0,322 0,493 0,428 

2000 0,469 0,612 0,552 

2010 0,604 0,727 0,684 
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Razão de 

dependência 

76,85 - 60,05 - 45,25 - 

Taxa de 

envelhecimento 

4,56 - 4,81 - 9,04 - 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2000-2010. 

 

Então existe um problema que necessita de políticas públicas diversas. Como gerar 

emprego e renda para essa massa de trabalhadores num município que depende de 

transferências externas?  Para complementar esse quadro de difícil manutenção da população 

no território os dados do quadro 03 atestam uma relativa concentração de renda alta, mesmo 

com diminuição da pobreza. 

 

Quadro 3: Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Severiano Melo - RN 
INDICADORES 1991 2000 2010 

Crescimento da Renda per capita 102,28 148,36 293,49 

% de extremamente pobres 43,20 34,34 21,00 

% de pobres 80,01 70,54 40,01 

Índice de Gini 0,39 0,53 0,52 
Fonte: Atlas do desenvolvimento humano o Brasil 2000-2010. 

 

No quadro 04 verifica-se que a maior parte dos ocupados no período de referência 

trabalhavam em atividades primárias, característica típica dos pequenos municípios do interior 

do sertão nordestino (ANDRADE, 2011). Conforme o mesmo autor, muitas das vezes a massa 

de trabalhadores rurais desses municípios, não tendo oportunidades de trabalho, deslocam-se 

para novos territórios em busca de melhores condições de vida. 

 

Quadro 4: ocupação da PEA em Severiano Melo 

Seção de atividade do trabalho principal % 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 43,13 

Indústrias extrativas - 

Indústrias de transformação 2,02 

Eletricidade e gás 0,31 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 0,59 

Construção 7,11 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 11,95 

Transporte, armazenagem e correio 0,87 

Alojamento e alimentação 1,01 

Informação e comunicação 0,29 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 0,12 
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Atividades imobiliárias - 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 0,65 

Atividades administrativas e serviços complementares 0,45 

Administração pública, defesa e seguridade social 5,98 

Educação 11,35 

Saúde humana e serviços sociais 2,85 

Artes, cultura, esporte e recreação 0,53 

Outras atividades de serviços 1,55 

Serviços domésticos 6,45 

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais - 

Atividades mal especificadas 2,78 

Fonte: Elaborado com base em IBGE, censo demográfico, 2010. 

 

Daí, existe um problema para a manutenção da socioeconomia local. Se a maior parcela 

da população vive na zona rural e trabalha em atividades agrarias (tabela 04), e a renda do 

município depende de lógica exógena, fica difícil fixar população em um espaço que não 

apresenta dinâmicas econômicas que garantam maiores fonte de receitas. 

Consequentemente a alternativa que mais aliena a população é à saída, seja qual 

modalidade for, de contingente demográfico do município em busca de melhores condições de 

vida ou de formas para adquiri-la. 

 

MOBILIDADE PENDULAR DA POPULAÇÃO EM SEVERIANO MELO 

 

Os padrões migratórios do século XX tem sofrido alterações e novas tendências estão surgindo 

(BAENINGER, 2011). Neste intento é importante considerar as modalidades de fluxos espaciais da 

população nas pequenas cidades.  

Neste caso, será considerada a mobilidade pendular como objeto. Para contabilizar os fluxos 

pendulares da população foram utilizados aqui os dados dos censos demográficos (IBGE, 2000-2010). 

Nesse caso considerou-se a mobilidade espacial para estudos ou trabalho no tocante a movimentação 

entre municípios da mesma unidade federativa (Quadro 05). 

 

Quadro 5: fluxos intermunicipais da população no estado do RN 

ANO 
POPULAÇÃO QUE ESTUDAVA OU 

TRABALHAVA NOUTRO MUNICIPIO DO RN 

2000 235 

2010 591 
Fonte: Censos demográficos, 2000-2010. 
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Nota-se que há um crescimento considerável em termos absolutos do número de 

indivíduos que se deslocam para trabalho ou estudo, embora a população absoluta do município 

tenha decrescido de 10.579 habitantes (2000) para 5.752 (2010). 

 Quando o tema é educação, as políticas públicas de expansão e interiorização da oferta 

de ensino superior a partir do início do século XXI favoreceram o acesso por viabilizar a 

descentralização das instituições de ensino superior- IES e disseminá-las pelo país. A respeito 

disso Fusco e Ojima (2016) comentam que:  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (BRASIL, 1996) viabilizou o 

aumento do número de instituições, cursos e vagas em todo o país, além de 

permitir alternativas de ordem organizacional e curricular. No mesmo sentido, 

o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2001) para o decênio 2001-

2010 aplicou uma política focada na expansão da educação superior como 

estratégia de desenvolvimento nacional. (OJIMA, 2016, s.p.) 

 

Esse fato corrobora diretamente com as proposições de Ojima (2016) quando afirma que 

tais políticas públicas constituíram um fator de relevância para o aumento dos estudantes no 

nível superior que pode ser comprovado observando os dados do quadro 06. Este aumento no 

quantitativo de estudantes significa também aumento no número de deslocamentos pendulares, 

visto que não se registra a presença de instituição de ensino superior no município citado. 

 

Quadro 6: Severiano Melo: Percentual de estudantes segundo grau de escolaridade 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 
2000 2010 

Superior de graduação 2,06 10,4 

Especialização de nível superior - 1,18 

Mestrado - - 

Doutorado - - 

Fonte: Censos demográficos, 2000, 2010. 

 

Observando os dados do censo demográfico (IBGE,2010) no quadro 07 destaca-se que, 

quando o assunto é deslocamento para trabalho, o número de habitantes da zona rural é superior 

ao da zona urbana. Fato tanto relacionado ao maior quantitativo de habitantes na zona rural bem 

como da estrutura fundiária bastante concentrada (IBGE, 2006), característica marcante do 

sertão nordestino, (ANDRADE, 2011). 
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Quadro 7: Severiano Melo: Deslocamento para trabalho para outro município 

Total 270 

Urbana 127 

Rural 143 

Fonte: IBGE, censo demográfico 2010. 

 

De acordo com a amostra do IBGE (2010) 13,79% da PEA trabalhava fora do município 

corroborando com a proposição de Elias (2006) ao enfatizar a absorção dessa massa de 

trabalhadores rurais com pouca ou sem nenhuma instrução para atuarem noutro espaços mais 

dinâmicos, devido a precarização das condições de trabalho e vida no campo (ANDRADE, 

2011). A figura 03 traz dados sobre o nível de instrução dos trabalhadores que se deslocam para 

outro município. Percebe-se que a maior quantidade apresenta baixa qualificação profissional. 

Ainda com base nos dados do IBGE (2010) confere-se que esses trabalhadores atuam 

principalmente no ramo da construção civil (27%) e atividades primárias (16%). 

 

Figura 3: Nível de instrução dos trabalhadores que se deslocam para outro munícipio do RN 

 
Fonte: Elaborado a partir de IBGE, censo demográfico, 2010. 

 

Fica demonstrado então que os movimentos migratórios pendulares estão aumentando.  

O fato é que essas pessoas estão em movimento por uma conjuntura de aspectos que conferem 

novas áreas de atração, agora dentro do próprio território nordestino, devido ao fato da 

reestruturação produtiva que atingiu o Nordeste, gerando novas centralidades que interioriza a 

produção e o consumo (ARAÚJO,1997). 

Se o quantitativo dos deslocamentos aumentou, foi por causa dos novos fatores 

locacionais; territoriais e financeiros (OJIMA, 2016). 
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Nesses termos, (NASCIMENTO; OJIMA, 2012) discorrem que no processo de 

reestruturação produtiva, as médias cidades no interior do Nordeste ganham destaque como 

centros atrativos devido seu dinamismo econômico oferecendo novas oportunidades. 

Citando os exemplos de Mossoró (NASCIMENTO; OJIMA, 2012) e Pau dos Ferros 

Bezerra (2016), Dantas (2014), como territórios dinâmicos dentro de suas regiões de influência, 

Severiano Melo seria mais um dos vários municípios que possuem população atendida pelos 

diversos serviços prestados nesses territórios. Para fins de mobilidade para estudos e trabalho, 

essas são duas cidades que congregam centros de ensino superior e captação de recursos, com 

diversos equipamentos, onde há oferta nos diferentes setores da economia. Tal situação decorre 

através da reestruturação produtiva que conforma uma descentralização do capital 

(NASCIMENTO; OJIMA, 2012).  

 

Através deste processo de acumulação capitalista desenvolvido nas últimas 

décadas aliados ao desenvolvimento da técnica a favor dos detentores dos 

meios de produção, mudanças na escala de produção e nas relações de 

distribuição e troca, que através de funções articuladas entre as diversas 

cidades torna a rede urbana uma condição para a divisão territorial do trabalho. 

(NASCIMENTO; OJIMA, 2012, p.4).  

 

Conforme IBGE, (2008) as cidades de Mossoró e Pau dos Ferros funcionam como 

centros polarizadores de grande parte desses deslocamentos. Tais territórios contribuem para a 

mitigação dos movimentos permanentes e aumento dos fluxos intermunicipais, não só a nível 

estadual, mas abrangendo outras unidades, como a exemplo da cidade de fronteira de Pau dos 

Ferros (BEZERRA, 2016; DANTAS, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como fundamento principal analisar a dinâmica dos fluxos pendulares 

no município de Severiano Melo na lógica das pequenas cidades do semiárido. 

Pelo exposto ficou evidente o aumento no quantitativo de deslocados para estudo ou 

trabalho entre os censos demográficos (IBGE,2000-2010). Tal mobilidade ocorre em função 

das novas possibilidades de geração de renda e oportunidades de estudos devido ao fato da 

expansão do ensino superior pelo interior do semiárido.  
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Por último, observou-se que a dinamização dos centros médios do interior do Nordeste, 

a exemplo de Mossoró e Pau dos Ferros, favorece a atração dessa massa de trabalhadores e 

estudantes das pequenas cidades, que se deslocam não mais para os grandes centros 

metropolitanos, mas num espaço-tempo mais curto dentro da própria região de origem. 
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RESUMO 

 

São inatos ao homem lutar pela sobrevivência e buscar a melhoria de suas condições de vida e, 

exatamente, por tais características é que inúmeras experiências foram sendo testadas e 

aperfeiçoadas ao longo do tempo, dentre as quais, pode-se afirmar que as mais bem-sucedidas 

foram aquelas que aglutinaram os esforços dos indivíduos. Tem-se, portanto, um componente 

ancestral que serve de estímulo para a cooperação. O cooperativismo/associativismo pode ser 

compreendido como uma resposta às adversidades vivenciadas por milhões de famílias 

excluídas da divisão das riquezas produzidas no capitalismo. É, neste sentido, uma alternativa 

reformista, embora diferenciada, de inserção no moderno sistema produtor de mercadorias. A 

partir deste quadro, têm-se como objetivo esquadrinhar a realidade do 

cooperativismo/associativismo no município de Portalegre/RN no início do século XXI, 

destacando-se as ações e os resultados alcançados. Os resultados apontam que o município se 

apropriou de quantidade significativa de recursos para fomentar as atividades produtivas e 

viabilização de obras de infraestrutura. As tentativas de ampliação e consolidação de cadeias 

produtivas competitivas no município resultaram, quase todas, em insucessos. Os projetos 

incentivados não sobreviveram ao desmame dos recursos públicos e involuíram ou 

desapareceram, demonstrando que as tentativas de inserção dos produtos no mercado 

local/regional precisam ser calibradas. Já os projetos de melhorias na infraestrutura 

apresentaram desempenho satisfatório e facilitaram a habitabilidade da zona rural. 

 

Palavras-chave: Associativismo/Cooperativismo; Relações de trabalho; Movimentos sociais; 

Pobreza rural.  
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INTRODUÇÃO 

 

O capitalismo é o sistema que mais produziu riqueza ao longo da história da 

humanidade. Este fato não é confrontado por quaisquer estudiosos que se interessem pela 

compreensão dos fenômenos sociais, mas isso não quer dizer que todos desfrutem das riquezas 

produzidas de maneira uniforme. Aliás, outra característica bastante aceita é que a produção 

crescente de riquezas viabilizada pelo capitalismo ainda não alcançou boa parte da população 

mundial, ou seja, tem-se como contraponto a abundância e exuberância em que vivem os povos 

mais ricos do planeta a miséria e exclusão de milhões de pessoas.  

São inatos ao homem lutar pela sobrevivência e buscar a melhoria de suas condições de 

vida e, exatamente, por tais características é que inúmeras experiências foram sendo testadas e 

aperfeiçoadas ao longo do tempo, dentre as quais, pode-se afirmar que as mais bem sucedidas 

foram aquelas que aglutinaram os esforços dos indivíduos. Tem-se, portanto, um componente 

ancestral que serve de estímulo para a cooperação. 

Neste sentido, as agruras e dificuldades comuns podem servir de estímulo ao 

compartilhamento de experiências e, numa espiral ascendente, resultar em estratégias que 

permitem a inserção socioeconômica de populações marginalizadas e/ou excluídas do circuito 

de acumulação capitalista. 

É assim que o cooperativismo/associativismo tem operado ao longo dos tempos. 

Estabelecendo-se como elemento unificador e mobilizador dos indivíduos e pelo processo de 

aprendizado tem-se, a partir das observações das inúmeras experiências, exitosas ou não, 

apresentado como mecanismo capaz de elevar os padrões de vida de milhares de famílias 

pobres. 

Assim, o cooperativismo/associativismo pode ser compreendido como uma resposta às 

adversidades vivenciadas por milhões de famílias alijadas e excluídas da divisão das riquezas 

produzidas no capitalismo. É, neste sentido, uma alternativa reformista, embora diferenciada, 

de inserção no moderno sistema produtor de mercadorias. 

A partir deste quadro, tem-se como objetivo esquadrinhar a realidade do 

cooperativismo/associativismo no município de Portalegre/RN no início do século XXI, 

destacando-se as ações fomentadas e os resultados alcançados. 
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Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, demonstrando-se a situação do 

cooperativismo/associativismo no município de Portalegre/RN. Para a concretização deste 

estudo realizou-se pesquisa bibliográfica e levantamento documental do meio virtual e visitas 

in loco que permitiram a observação direta da realidade. 

De início, é conveniente tecer alguns comentários sobre o 

cooperativismo/associativismo e o processo histórico em que se consolidou como alternativa 

de inserção socioeconômica para milhares de famílias. 

 

COOPERATIVISMO/ASSOCIATIVISMO: CONCEITO E CONSOLIDAÇÃO 

 

Sabe-se que a premissa fundamental que predomina no modo de produção capitalista é 

a busca incessante pelo lucro . Na análise marxista, o lucro, em última instância, resulta da 

exploração do homem pelo homem (relação de poder). Neste aspecto, reflete uma relação social 

de dominação e exploração, consubstanciada na contradição capital versus trabalho e 

materializada pela apropriação capitalista da mais-valia. 

Tal relação social de dominação resultou de um processo histórico que viabilizou as 

condições políticas, institucionais, sociais e econômicas para a separação de um grande número 

de pessoas de sua condição de se sustentar. A partir da separação de grande massa de 

camponeses das condições materiais que lhes garantiam a subsistência, da subordinação de 

artificies e mestres independentes ao controle capitalistas, enfim, da consolidação do processo 

histórico que resultou na universalidade das relações eminentemente capitalistas dadas pela 

existência de número reduzido de detentores de meios de produção (capitalistas) e enorme 

massa de trabalhadores “livres como pássaros” (proletariado), tem-se como resultado para a 

massa de trabalhadores que a saída para assegurar a sobrevivência passou a ser a venda de sua 

única mercadoria: a força de trabalho. 

Ao longo do tempo, consolidou-se o processo de expropriação da grande massa de 

trabalhadores por um grupo bem menor de capitalistas. Nestas circunstâncias, deparam-se no 

mercado capital versus trabalho, detentores dos meios de produção versus força de trabalho, 

configurando a primeira contradição do Modo de Produção Capitalista.  

A existência de uma classe social (trabalhadores) explorada por outra (capitalistas) 

respaldada pelas leis vigentes (poder coercitivo do Estado) já demonstra a dificuldade para se 
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chegar à equidade social. Isso por que a relação predominante impõe a subordinação de uma 

vasta classe (trabalhadores) em relação ao grupo, bem mais restrito, dos proprietários do capital 

(capitalistas). 

Com o intuito de buscar mecanismos atenuantes para as enormes assimetrias 

socioeconômicas prevalentes no capitalismo, estabeleceram-se inúmeras experiências 

inovadoras e com evidente viés crítico em relação aos determinantes do sistema. 

Dentre as ações eminentemente reformistas, pode-se afirmar, com relativa margem de 

segurança, que o cooperativismo e o associativismo foram os mais bem sucedidos. 

De acordo com Bialoskorski Neto (1998): 

 

A cooperativa é um empreendimento diferente das empresas encontradas na 

economia e que visam resultados e lucros. Esta forma organizacional é 

baseada em princípios doutrinários oriundos dos socialistas utópicos 

associacionistas e tem como lastro o ideário da igualdade, da solidariedade, 

fraternidade, e da liberdade (BIALOSKORSKI NETO, 1998, p. 3). 

 

O cooperativismo apresenta características diferenciadas em relação à empresa 

tipicamente capitalista, principalmente, conforme o autor, por não se pautar, essencialmente, 

pela busca de lucros (BIALOSKORSKI NETO, 1998). 

Neste aspecto, o cooperativismo incorpora elementos doutrinários da corrente 

denominada “socialistas utópicos associacionistas”, que tinham como característica 

fundamental oferecer um contraponto ao ideário liberal. A corrente liberal propõe a supremacia 

do mercado, estabelecendo o mecanismo de custo versus benefícios como diretriz para a tomada 

de decisões dos agentes econômicos racionais. Já os “socialistas utópicos associacionistas” 

creditavam muita importância ao compartilhamento de experiências e obrigações, resultando 

num ambiente colaborativo, tanto para a tomada de decisões, como para a realização da 

produção (BIALOSKORSKI NETO, 1998). 

É também conveniente mencionar que ideais de igualdade, solidariedade, fraternidade 

e liberdade não estão entre as premissas delineadoras da ação de empreendimentos tipicamente 

capitalista, longe disso. Admitindo-se tais princípios como a essência doutrinária do 

cooperativismo, faz-se necessário reconhecer a impossibilidade da existência da propriedade 

privada nos moldes capitalistas, ou seja, o empreendimento cooperativo: 
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[...] não comporta a ideia de uma propriedade privada, mas sim de uma co-

propriedade, privada e comum, não com o objetivo da geração de lucros, mas 

sim com o intuito de oferecer condições para que cada uma das unidades 

autônomas associadas a esse empreendimento possam se estabelecer 

eficientemente no mercado (BIALOSKORSKI NETO, 1998, p. 3). 

 

Não se visualiza o lucro tipicamente capitalista, mas a geração de um excedente 

operacional que possa ser distribuído entre os associados e também por isso, tem-se que 

observar a eficiência e eficácia produtiva para que o empreendimento se viabilize, ou seja, tem 

que ser operacionalmente eficiente para continuar operando. 

Assim, observa-se que a forma organizativa determina uma significativa diferença da 

empresa capitalista, mas não se pode desconsiderar que o empreendimento cooperativo atua 

num ambiente capitalista por excelência e, desta forma, submete-se a lógica de acumulação e é 

subordinada ao status quo. 

Reconhecendo-se suas peculiaridades e o predomínio das relações econômicas 

existentes, tem-se que o cooperativismo avançou significativamente ao longo das décadas e se 

consolidou como alternativa viável a inserção produtiva de milhares de famílias, 

principalmente, como estratégia de enfrentamento da pobreza. 

O fenômeno do cooperativismo/associativismo tem recebido atenção especial ao longo 

do tempo e, mais recentemente, com a intensificação do debate sobre as perspectivas que se 

apresentam para a chamada Economia Solidária. Tem-se como certo que o crescimento 

econômico por si só não é capaz de eliminar o grande fosso socioeconômico que separa os ricos 

dos pobres, especialmente, nas nações emergentes. 

Grosso modo, reconhece-se que a distância é tanta que é necessário o estabelecimento 

de estratégias inovadoras para que um grande contingente populacional seja incluído no circuito 

de acumulação capitalista. O diagnóstico é que deixados a mercê das forças do mercado 

continuariam alijados e a margem do compartilhamento da riqueza produzida. 

Neste sentido, as diversas perspectivas analíticas apresentam diferentes formas para se 

proceder à assimilação dos “excluídos”. Têm-se argumentos defensáveis em todas as correntes 

doutrinárias mais significativas: dos otimistas que creditam total confiança nas soluções 

tecnológicas inovadoras, passando por aquelas que defendem o protagonismo das intervenções 

do Estado para mitigação das falhas do mercado, através de políticas sociais compensadoras, 

até aquelas que não vislumbram soluções enquanto prevalecer à lógica capitalista. 
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Para efeito de viabilização do modesto objetivo do trabalho, faz-se necessário ressaltar 

a abordagem reformista que reconhece viabilidade nas ações cooperativas a partir do fomento 

e consolidação dos laços de confiança entre os indivíduos (ou na região) sobre os quais se deseja 

produzir mudanças. 

Tal abordagem credita especial atenção nas relações interpessoais e no adequado 

manuseio dos recursos existentes e a disposição da própria comunidade. Entende-se como 

fundamental incentivar e/ou consolidar o capital social existente, bem como, a partir de correto 

diagnóstico, mobilizar os recursos existentes para aproveitamento eficaz de nichos de 

mercados. 

A lógica é, predominantemente, aproveitar as oportunidades de inserção no processo de 

globalização, reconhecendo-se que o processo de integração local/global é também 

contraditório. 

Neste sentido, tem-se que as relações interpessoais podem ser consolidadas num 

ambiente mais afeito ao cooperativismo/associativismo e o capital social pode florescer e 

produzir resultados mais satisfatórios quando se conhece os recursos e diferenciais que podem 

ser mobilizados para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Em outros termos, o 

cooperativismo pode servir como catalisador das energias existentes e pode potencializar os 

resultados no enfrentamento da pobreza. 

 

O COOPERATIVISMO/ASSOCIATIVISMO EM PORTALEGRE-RN 

 

O município de Portalegre está localizado no Alto Oeste Potiguar , distante 33 km de 

Pau dos Ferros/RN (via RN 177), ocupando uma área de 82,69 km², e se limita (Figura 01) com 

os municípios de Viçosa/RN, Riacho da Cruz/RN, Taboleiro Grande/RN, Francisco 

Dantas/RN, Serrinha dos Pintos/RN e Martins/RN (IBGE, 2017). 
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Figura 1: Portalegre/RN e municípios limítrofes 

 
Fonte: Oliveira Jr. (2015). 

 

De acordo com o último recenseamento realizado, a população total era de 7.320 

pessoas, com densidade demográfica de 66,51 hab/km², sendo 3.843 pessoas residentes na zona 

urbana e 3.477 habitantes na rural (IBGE, 2010).  

As características econômicas mais significativas se compatibilizam com os demais 

municípios do Alto Oeste Potiguar, cujos dados para o ano de 2014 indicam uma participação 

de 19,3% do setor de serviços (considerando também a Administração, saúde e educação 

públicas e Seguridade Social a participação sobe para 85,6%), comprovando a elevada 

dependência de fontes externas de recursos (transferências constitucionais, como o Fundo de 

Participação dos Municípios, e transferências diretas aos cidadãos, com destaques para a 

Previdência Rural e Bolsa Família), com participação incipiente da indústria (10,4%) na 

composição do Produto Interno Bruto e participação modesta do setor agropecuário (4,0%), 

especialmente no último quinquênio em virtude da seca (IBGE, 2017).  

De acordo com o IBGE (2017):  

 

Em 2014, [Portalegre/RN] tinha um PIB per capita de R$ 6128.56. Na 

comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 153 de 

167. Já na comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 4970 

de 5570. Em 2015, tinha 93.2% do seu orçamento proveniente de fontes 

externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 80 de 

167 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 1376 de 5570. 
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A característica marcante das economias nos municípios potiguares com menos de 10 

mil habitantes é a hipertrofia do setor de serviços, com destaque para a participação do setor 

público no PIB.  

As sucessivas secas, a baixa produtividade histórica associada às práticas agropecuárias 

arcaicas adotadas, descapitalização dos agricultores familiares e a oferta crescente de alimentos 

produzidos pelo agronegócio chegando aos mais longínquos rincões têm cada vez mais 

responsabilidades pelas sucessivas quedas na produção destinada aos mercados locais e até para 

o autoconsumo. 

Por fim, a ausência de indústrias quase que total, existindo apenas algumas atividades 

extrativistas e outras praticamente artesanais, completa o quadro das economias dos municípios 

do Alto Oeste Potiguar.  

São dados que indicam a fragilidade econômica do município de Portalegre/RN, com 

apenas 6,7% da população ocupada e 50,5% da população com rendimento nominal mensal per 

capita de até 1/2 salário mínimo e que se expressam também pelo Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de 0,621 (IBGE, 2017). 

As primeiras experiências de estruturação de entidades do Terceiro Setor ocorreram com 

propósitos bem distintos. Pode-se citar como exemplos: a criação, em 1971, da Associação de 

Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Portalegre/RN (APAMIP), entidade 

mantenedora do Hospital Maternidade Dr. Antônio Martins, a estruturação da Associação 

Cultural e Esportiva Portalegrense (ACEP) e a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Portalegre/RN (STR). 

Pode-se afirmar que o marco decisivo para criação das diversas cooperativas e 

associações comunitárias foi à estruturação do STR, além do voluntarismo e disposição de 

algumas lideranças comunitárias, como o Padre Dário Tórbole, Edmilson do “Sindicato” e Neto 

da “EMATER’”. 

De acordo com Almeida (2014): 

 

O processo associativo se assenta na tentativa de construção de novos padrões 

de relacionamento na comunidade, seja internamente, com formas mais 

democráticas de organização, seja nas relações com as demais forças políticas 

presentes. Os produtores organizados em associações possuem maiores 

condições de reivindicar junto aos órgãos públicos de seus municípios e aos 

parlamentares, melhorias para a sua região, como escolas, estradas, postos de 

saúde, creches, etc. (ALMEIDA, 2014, p. 392). 
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A mobilização social dos trabalhadores rurais para criação do STR e para a eleição de 

sua primeira Diretoria já serviu para aproximar ainda mais o grupo dirigente. A partir da 

primeira eleição no STR foi se consolidando a estratégia de atuação através de diversas 

Associações Rurais que foram estruturadas para aproveitamento das oportunidades de captação 

de recursos oferecidas, quase sempre a fundo perdido, pelas diversas políticas públicas de 

combate a pobreza rural e para fomento de atividades produtivas da agricultura familiar. 

Diga-se que a caracterização produtiva do município, em especial, da zona rural, 

favoreceu a captação de recursos públicos, tendo em vista que predomina a pequena produção 

agrícola familiar de subsistência. 

Conforme Jales (2009), a partir de relatos do Padre Dário, as primeiras experiências de 

captação de recursos ocorreram através do Projeto São Vicente (SUDENE – Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste), mas foi a partir da estruturação do Programa de Apoio ao 

Pequeno Produtor Rural (PAPP) e seu sucedâneo, o Programa de Combate a Pobreza Rural 

(PCPR), nas versões I e II, que os aportes de recursos se tornaram mais significativos. 

Barros e Barreto Filho (2014) informam que 51 subprojetos de incentivos produtivos e 

de infraestrutura foram implantados no município, a partir da captação de recursos realizada 

diretamente por Associações Rurais, importando num dispêndio de R$ 2.342.725,53 ou, cerca 

de 10% de todos os recursos disponíveis para o Alto Oeste Potiguar no período. Ainda, segundo 

a autora, os projetos beneficiaram 884 pessoas e os que obtiveram resultados mais significativos 

foram aqueles que se destinaram a realização de obras de infraestrutura, como: eletrificação 

rural, abastecimento, construção de cisternas, passagens molhadas e pequenos açudes. 

De acordo com Silva (2000): 

 

A carência de planejamento a curto e médio prazo, associado a uma fraca 

capacidade de investimento de capital, utilização de mão-de-obra sem 

qualificação e controle financeiro-contábil condicionaram um baixo nível de 

competitividade e consequentemente de capitalização das cooperativas, 

notadamente nas de pequeno porte. 
 

Jales (2009) e Barros; Barreto Filho (2014) apontam dificuldades em relação ao 

funcionamento das Cooperativas/Associações, a diminuição do número de associados ativos, a 

derrocada de quase todos os projetos de geração de emprego e renda, excetuando-se o 
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funcionamento da fábrica de beneficiamento do pseudofruto do cajueiro (transformado em suco 

de caju) e a elevada dependência para estruturação dos diversos projetos das mesmas lideranças 

comunitárias. 

Toniasso (2007) encontrou quadro similar em estudo realizado na Associação Harmonia 

de Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul – ASHAGAFA/MS, em Jaraguari/MS: 

 

De maneira geral, os associados não apresentam qualquer indício de 

mobilização social capaz de gerar sinergia no grupo, para buscar alternativas 

de mudança, pois falta-lhes capacidade e autonomia para vislumbrar um 

processo em escala de desenvolvimento social e econômico para o grupo do 

qual fazem parte [...] (TONIASSO, 2007, p. 74). 

 

Observou-se que o personalismo ainda é muito forte nas Cooperativas/Associações de 

Portalegre/RN, aproximando-se da interpretação de Kerstenetzky (2003) quando afirma que: 

 

[...] as desigualdades sociais se apresentam como essenciais na geração de 

desigualdades na participação política (convencional). Corrigidas as 

condições objetivas – sobretudo as desigualdades sociais que alimentam a 

desigualdade política – a apatia (como não-participação convencional) 

tenderia a desaparecer, ou a se confinar à dimensão legítima da escolha (ou, 

finalmente, a se precipitar em resíduo indomável que de todo modo as teorias 

social e política não tem como nem por que lidar) (Kerstenetzky, 2003, p. 

135). 

 

Em que pesem as dificuldades, Jales (2009) informa que as associações serviram para 

facilitarem a produção e o escoamento dos produtos agrícolas e para dinamizar a economia 

local, mas, infelizmente, não compilou informações e dados econômicos que sustentassem tais 

achados. 

Conforme dados do IBGE (2010), referentes aos rebanhos (Quadro 01) e lavouras 

temporárias e permanentes (Quadro 02) para o triênio 2008-2010, tem-se uma nítida redução 

de produção. 

 

Quadro 1: Rebanhos em Portalegre/RN – comparativo 2008/2010 

Rebanhos 2008 2010 

Bovinos - efetivo dos rebanhos 2.344 cabeças 2.065 cabeças 

Suínos - efetivo dos rebanhos 1.822 cabeças 1.742 cabeças 

Vacas ordenhadas – quantidade 493 cabeças 495 cabeças 

Leite de vaca - produção – quantidade 288 mil litros 316 mil litros 
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Ovinos – efetivo dos rebanhos 1.046 cabeças 1.029 cabeças 

Mel de abelha - produção – quantidade 19.195 kgs 13.700 kgs 
Fonte: IBGE (2010). Elaboração própria. 

 

Os dados apresentam uma redução acentuada do rebanho bovino e da produção de mel 

de abelha, diminuição dos efetivos de ovinos e suínos e um pequeno crescimento do rebanho 

de vacas e da produção de leite (Quadro 01). 

 

Quadro 2: Lavouras temporárias e permanentes selecionadas em Portalegre/RN – 

comparativo 2008/2010 

Lavouras 2008 2010 

Castanha de caju - Quantidade produzida 976 toneladas 264 toneladas 

Banana (cacho) - Quantidade produzida 44 toneladas 44 toneladas 

Feijão (em grão) - Quantidade produzida 200 toneladas 04 toneladas 

Mandioca - Quantidade produzida 320 toneladas 480 toneladas 

Milho (em grão) - Quantidade produzida 750 toneladas 03 toneladas 

Cana-de-açúcar - Quantidade produzida 375 toneladas Zero 
Fonte: IBGE (2010). Elaboração própria. 

 

Em relação às lavouras temporárias e permanentes selecionadas (Quadro 02) ocorreu 

uma acentuada redução da produção de cana de açúcar, milho, feijão, castanha de caju, 

permaneceu sem alteração a produção de banana e cresceu apenas a produção de mandioca. 

Barros e Barreto Filho (2014) afirmam que os resultados dos projetos de fomento 

produtivo não tiveram bons resultados econômicos e os associados teriam apontado como 

possíveis causas dos insucessos: a elevada competição nos mercados, doenças dos animais e as 

secas. 

A partir de tais achados é perfeitamente plausível considerar que os associados não 

tiveram o devido acompanhamento para sobreviverem ao “desmame” dos recursos públicos, 

pois as atividades produtivas fomentadas não conseguiram sequer superar suas fragilidades 

estruturais para alcançarem algum grau de competitividade capaz de atender algum nicho de 

mercado, mesmo sendo baseadas no trabalho das próprias famílias de agricultores. Neste 

aspecto, incentivaram-se atividades que, apesar dos aportes de recursos a fundo perdido, 

regrediram economicamente. 

A situação econômica da ASHAGAFA, em Jaraguari/MS se aproxima do que foi 

observado em Portalegre/RN: 
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[...] a situação econômico-financeira dos associados da ASHAGAFA/MS e da 

própria associação não corresponde aos princípios básicos que norteiam a 

definição de organização economicamente autosustentável. Ou seja, da 

situação econômico-financeira da associação e associados, identificou-se que: 

a renda atual, além de ser inferior à renda que obtinham antes da entrada na 

associação e é obtida em atividades de prestação de serviços em áreas vizinhas 

à da associação (TONIASSO, 2007, p. 73). 

 

De outro lado, considerando-se ainda os trabalhos de Jales (2009) e Barros; Barreto 

Filho (2014), tem-se como alento as evidências de que os projetos de melhorias da infraestrutura 

nas comunidades rurais foram bem-sucedidos. Nesta perspectiva merece destaque a 

eletrificação rural que atende 100% das comunidades, as adutoras e cisternas que melhoraram 

significativamente o abastecimento das comunidades e a construção de algumas passagens 

molhadas que facilitaram o tráfego de pessoas e veículos para comunidades que permaneciam 

isoladas em períodos de chuvas. 

Assim, a capacidade produtiva dos agricultores familiares pouco mudou com o 

cooperativismo/associativismo e quase todos continuam dependentes de rendas não agrícolas 

para sobreviverem. Além disso, é comum a realização de “broques” (queima da vegetação para 

limpar a área e “prepará-la” para o cultivo), sugerindo-se que os agricultores familiares não 

receberam orientações e assistência técnica adequada. O comportamento é desastroso a partir 

de todos os aspectos de análise: danoso ao meio ambiente, esgota-se precocemente a área 

(produtividade decrescente – menores rendas – mais esforço), para realização de tais práticas 

rudimentares se supõem uso de instrumentos inadequados e intenso trabalho manual e braçal e 

para o grupo de agricultores familiares que segue este padrão de produção e para os 

trabalhadores rurais temporários (alugados) a situação assume contornos dramáticos, pois o 

enorme esforço despendido não é capaz de suprir as necessidades vitais das famílias e, em tais 

circunstâncias, não é preciso grande esforço para compreender o crescente desinteresse dos 

mais jovens em continuarem as atividades produtivas na zona rural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cooperativismo/associativismo tem operado ao longo dos tempos, estabelecendo-se 

como elemento unificador e mobilizador dos indivíduos e pelo processo de aprendizado, a partir 
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das observações das inúmeras experiências, exitosas ou não, têm-se apresentado como 

mecanismo capaz de elevar os padrões de vida de milhares de famílias pobres em inúmeras 

circunstâncias e situações. 

Contudo, os desafios são consideráveis, principalmente, quando se tratam de pequenos 

municípios, como é o caso de Portalegre/RN. A base econômica frágil e as características que 

evidenciam práticas produtivas arcaicas e atrasadas não são facilmente mitigadas. 

A criação de mecanismos autóctones para minorar os problemas, neste caso, a partir da 

estruturação de cooperativas/associações requerem mobilização da sociedade local e vontade 

política. A vontade política se consubstancia no desenho de políticas públicas acessíveis aos 

estratos sociais mais fragilizados e, nesta seara, tem-se evidente que o acesso aos mecanismos 

de captação de recursos foi eficaz. 

Entretanto, parece claro que as fases de implantação, acompanhamento e avaliação dos 

resultados (para correção de rumos) não foram bem executadas, tendo em vista o desempenho 

pífio dos projetos de fomento produtivo. A derrocada de tais experiências sugere que a 

mobilização dos munícipes é importante, mas não é suficiente para romper com a lógica 

econômica predominante na região. 

Em outros termos, os fluxos de mercadorias já estão suficientemente atendidos por 

mecanismos mais eficientes e os produtos “incentivados” ofertados pelos agricultores 

familiares não atendem aos requisitos do mercado. 

As estratégias para o fortalecimento da agricultura familiar, ampliar empregos para a 

mão de obra com pouca qualificação e garantir impulso dinâmico a economia local não foram 

eficazes, no caso dos projetos produtivos para a zona rural de Portalegre/RN. Pode-se 

considerar que a insistência em modelos produtivos tradicionais e a não incorporação de novas 

práticas produtivas determinaram a inviabilidade econômica das experiências levadas a cabo 

em Portalegre/RN. 

Neste sentido, tem-se que reconhecer a insuficiência das ações desencadeadas a partir 

da captação de recursos públicos através das diversas cooperativas/associações para 

diversificação e consolidação das atividades produtivas na zona rural de Portalegre/RN, não 

obstante, a existência de avanços na infraestrutura das comunidades que facilitam a 

habitabilidade. 
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RESUMO 

 

Durante todo  o  processo  histórico  homem  buscou  reduzir  o  tempo  necessário  para  realizar  

as  suas atividades cotidianas com o objetivo de produzir mais em menos tempo e fazer um bom 

aproveitamento do seu dia. Com o advento da Revolução Industrial este pensamento continuou 

com a mesma homogeneidade: as  indústrias  buscavam  inovar  as  técnicas  de  produção  para  

se  produzir  mais  mercadorias  em  tempos reduzidos. No entanto, os economistas clássicos, 

como Adam Smith, famoso liberal inglês, nos diz na sua obra “A Riqueza das Nações” que tal 

redução no tempo de trabalho que é alienado a um bem simboliza uma diminuição  no  preço  

real  da  mercadoria,  influenciando  seu  preço  nominal  (o  preço  em  dinheiro).  Para  a 

realização do presente artigo foi mister a obtenção de dados de natureza primária a partir da 

realização de entrevistas estruturadas junto aos empresários do setor industrial das cidades de 

Pau dos Ferros/RN e São Francisco  do  Oeste/RN.  Sendo assim,  o  presente  artigo  tem  como  

objetivo  identificar  as  implicações  da inovação técnica  nas  pequenas fábricas  das  cidades 

de  Pau  dos  Ferros/RN  e  São  Francisco  do  Oeste/RN, abordando os efeitos da redução do 

tempo de trabalho tanto nos preços reais e nominais como também nos níveis de 

empregabilidade. 

 

Palavras-chave: Inovação Técnica; Preços; Empregabilidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os anais do processo histórico da civilização humana disponibilizam informações 

referentes à busca de técnicas de produção que, por sua vez, foram e são desenvolvidas pela 

capacidade de interação entre  o  homem  e  a  natureza.  Tais  técnicas  sempre  tiveram  a  

finalidade  de  reduzir  os  esforços necessários para se realizar uma atividade, seja ela de caráter 

simplório ou dotada de uma eminente complexidade.  O  que  chama  a  atenção  de  tudo  isso  

é  que  esses  fatos  são  relatados  não  só  por historiadores  renomados  da  contemporaneidade,  

mas  por  registros  que  são  encontrados  desde pinturas rupestres, mitologias pagãs e até 

mesmo na Bíblia cristã.  

Segunda a Bíblia, o profeta hebreu Moisés registra no seu livro Genesis – primeiro livro 

da Bíblia  – as primeiras invenções humanas que se consubstanciaram após a “queda do 

homem”.  O contexto  tem  forte  ligação  com  o  fato  de  Deus  ter  negligenciado  Caim  após  

este  ter  matado  seu irmão mais novo: Abel. Desde então a descendência de Caim passa a viver 

uma vida independente da divindade e busca maneiras para sobreviver sem proteção. 

As  primeiras  invenções  citadas  pelo  profeta  Moisés  se  referem  a  tendas,  

instrumentos cortantes  e  instrumentos  musicais.  Provavelmente  essas  invenções  

proporcionaram  um  incipiente processo de trocas, o que não é o foco do presente trabalho. 

Vejamos: 

 

Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, 

sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. 

 

Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei; 

acaso sou eu tutor de meu irmão? 

 

E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a 

mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber 

de tuas mãos o sangue de teu irmão. [...] Retirou-se Caim da presença do 

Senhor e habitou na terra de Node, ao oriente do  Éden.  (A  Bíblia  Sagrada.  

Traduzida  em  Português  por  João  Ferreira  de  Almeida, GENESIS, 1993, 

p. 5) 

 

Após Moisés citar a descendência de Caim temos o seguinte trecho: 
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Ada (uma das esposas do neto de Caim, Enoque) deu à luz a Jabal; este foi o 

pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era 

Jubal; este foi o pai de todos os  que  tocam  harpa  e  flauta.  Zilá  (a  outra  

esposa  de  Enoque),  por  sua  vez,  deu  à  luz  a Tubalcaim, artífice de todo 

instrumento cortante, de bronze e de ferro; a irmã de Tubalcaim foi Naamá. 

(A  Bíblia  Sagrada.  Traduzida  em  Português  por  João  Ferreira  de  

Almeida,  GENESIS,1993, p. 6) 

 

Fundamentado numa visão naturalista o historiador Gilberto Cotrim (2005) faz uma 

análise histórica  sobre  os  primeiros  homens  e  destaca  na  sua  obra  “História  Global:  

Brasil  e  Geral”  o comportamento dos hominídeos que viveram no período Paleolítico – ou 

velha idade da pedra -   e disponibiliza trechos referentes à produção das ferramentas dessa 

época. Segundo ele esse período abrangeu “cerca de 99% do tempo de existência das sociedades 

humanas.” 

Vejamos o autor: 

 

Durante esse período, os seres humanos de diferentes regiões do mundo 

(África, Europa, Oriente Médio, Ásia, América) confeccionaram suas 

primeiras ferramentas – instrumentos feitos de madeira, ossos, chifres e pedras 

lascadas. 

 

O processo que levou à construção desses instrumentos teve, provavelmente, 

três grandes fases. Supõe-se que, no início, os humanos utilizavam os 

materiais que tinham ao seu redor – osso, madeira ou pedra, por exemplo. 

Depois, casualmente, começaram a confeccionar os objetos  de  que  

necessitavam:  facas,  machados,  arpões.  Por  fim,  passaram  a  construir 

instrumentos de acordo com certos padrões, isto é, obedecendo determinados 

modelos de produção. Esses padrões são identificados pelos arqueólogos 

como diferentes tradições de produção encontradas entre culturas pré-

históricas. (COTRIM, 2005, 26) 

 

Ao  se  tratar  do  período  Neolítico  –  este  por  sua  vez  é  posterior  ao  paleolítico  

–  Cotrim (2005) nos traz importantes informações sobre inovações que marcaram de forma 

preponderante a vida   em   sociedade   da   época.   A   cerâmica   pela   necessidade   de   

cozinhar,   a   tecelagem   pela necessidade de se vestir,  a  metalurgia  pela  necessidade de se 

defender  ou  até  mesmo atacar,  etc. Todas esses relatos nos mostram o avanço do ser humano 

e da criatividade do mesmo em buscar satisfazer  as  suas  necessidades  com  a  inovação  das  

suas  técnicas  com  o  fim  de  criar  utilidades. Sendo assim, as primeiras sociedades já 

praticavam de forma mediana o conceito marshalliano de produção que se resume na criação 

de utilidades necessárias à satisfação das necessidades sociais. 
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Ao  observar  o  período  dos  grandes  impérios,  principalmente  o  Romano,  Cotrim  

(2005) mostra implicitamente que as condições civilizatórias contribuíram eminentemente para 

o processo inovador.  Os  próprios  grupos  sociais  que  constituíam  Roma  já  desfrutavam  de  

uma  economia predominantemente  agrícola  que  foi  caracterizada  pela  escravidão  e  por  

grupos  livres  que  se dedicavam  ao  comércio  e  ao  artesanato.  A  queda  desse  império  

proporcionou  um  novo  tipo  de relação social que se fundamentava na “apropriação privada 

da terra” o feudalismo. 

Para   o   economista   brasileiro   Celso   Furtado   (1983)   o   feudalismo   não   favoreceu 

desenvolvimentos  significativos  na  forma  de  organização  social  pois  conservara  

assiduamente  as técnicas do império romano. 

 

Esse   nível   técnico,   em   verdade,   era   sobrevivência   de   um   sistema   

econômico   que desaparecera.   A   economia   feudal   representava,   portanto,   

uma   forma   regressiva   de organização  social.  Esse  fenômeno  poderia  

servir-nos  para  explicar  a  substituição  da escravidão  pela  servidão.  A  

escravidão  traduz  o  uso  mais  intensivo  possível  da  mão-de- obra. 

(FURTADO, 1983, p. 119) 

 

Ao  chegar  ao  modo  de  produção  capitalista  –  onde,  segundo  Marx,  se  tem  o  

controle  do fator capital – a indústria se comporta como a areia do deserto que tem sede de 

inovação. Essa sede insaciável, nos diz Camara (1994) citando Marx, é devido a necessidade 

de poupar trabalho “pois a tendência do capitalismo é negar o trabalho vivo em seu movimento, 

embora possa contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.” Já Adam Smith (1996) 

afirma na sua obra A Riqueza das Nações  que  todo  esse  resultado  de  inovação  e  

desenvolvimento  dessas  forças  responsáveis  pela produção são e foram resultado do princípio 

da divisão do trabalho. 

 

O maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho, e a maior parte da 

habilidade, destreza  e  bom  senso  com  os  quais  o  trabalho  é  em  toda  

parte  dirigido  ou  executado, parecem ter sido resultados da divisão do 

trabalho. (SMITH, 1996, p. 18) 

 

Mesmo  observando  a  citação  que  Camara  (1994)  faz  de  Marx  afirmando  que  a  

inovação gera desemprego, a análise feita nas pequenas empresas de Pau dos Ferros/RN e de 
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São Francisco do  Oeste/RN  nos  mostra  resultados  que,  a  curto  prazo,  não  seguem  a  fio  

a  afirmação  marxista devido à escassez de capital dos empresários. 

A  despeito disso,  inovar  tecnologicamente uma  unidade produtiva  simboliza  uma  

redução do preço real das mercadorias, o que influencia significativamente seu preço de 

mercado. Destarte, esse artigo trará uma abordagem sobre a influência da redução do tempo de 

trabalho – que por sua vez  é  fruto  do  fenômeno  da  inovação  –  nos  preços  nominais  (ou  

preço  de  mercado)  e  na empregabilidade. Sendo assim, a seção a seguir abordará a teoria 

sobre preços real e nominal em Smith e, logo após, são apresentados os resultados obtidos na 

pesquisa. E finalmente as conclusões. 

 

SMITH: PREÇO REAL, PREÇO NOMINAL E OS IMPACTOS DA INOVAÇÃO EM 

AMBOS 

 

Diferentemente da  teoria  do valor  subjetivo  desenvolvido pelos  economistas 

neoclássicos  e pelos adeptos da escola austríaca, Adam Smith – considerado por muitos o pai 

da economia  moderna – desenvolve estudos fundamentando a teoria que serviu de base para 

muitos intelectuais da economia política  os  quais  podemos  citar  o  economista  e  filósofo  

alemão  Karl  Marx  e  o  filósofo,  também alemão,  Joseph-Pierre Proudhon.  Esta teoria se 

fundamenta totalmente no desgaste dos neurônios humanos  para  se  realizar  alguma  atividade:  

o  trabalho.  Portanto,  Smith  escreve  toda  a  sua  obra alicerçado na teoria Valor-Trabalho. 

Para ele, o valor de troca – poder de compra em relação as outras mercadorias – é 

oriundo da quantidade  de  trabalho  que  é  alienado  sobre  a  mercadoria.  Sendo  assim,  

quanto  mais  tempo  de trabalho  é  embutido  sobre  um  bem,  mais  valor  lhe  é  atribuído.  

Ou  seja,  se  para  produzir  uma mercadoria  A  um  trabalhador  X  leva  3  (três)  horas  e  um  

trabalhador  Y  leva  1(uma)  hora  para produzir  uma  mercadoria  B  então  uma  unidade  da  

mercadoria  A  só  poderá  ser  trocada  por  três unidades da mercadoria B. Sendo assim: 

 

A = 3B ou o inverso 3B = A. Portanto, a mercadoria A vale mais do que a mercadoria B. 
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No  entanto,  o  economista  Karl  Marx  (1983)  reavalia  o  conceito  do  tempo  de  

trabalho  e desenvolve o pensamento do valor médio de trabalho socialmente necessário para 

se produzir. Para ele a teoria do Valor-Trabalho está inerente às relações sociais de produção. 

Vejamos Marx: 

Se  o  valor  de  uma  mercadoria  é  determinado  pela  quantidade  de  trabalho  

despendido durante  a  sua  produção,  poderia  parecer  que  quanto  mais  

preguiçoso  ou  inábil  seja  um homem, tanto maior o valor de sua mercadoria, 

pois mais tempo ele necessita para termina- la.  O  trabalho,  entretanto,  o  

qual  constitui  a  substância  dos  valores,  é  trabalho  humano igual, dispêndio 

da mesma força de trabalho do homem. A força conjunta de trabalho da 

sociedade, que se apresenta nos valores do mundo das mercadorias, vale aqui 

como uma única e a mesma força de trabalho do homem, não obstante ela ser 

composta de inúmeras forças de trabalho individuais. Cada uma dessas forças 

de trabalho individuais é a mesma força  de  trabalho  do  homem,  com  a  

outra,  à  medida  que  possui  o  caráter  de  uma  força média de trabalho 

social, e opera como tal força de trabalho socialmente média, contanto que na 

produção de uma mercadoria não consuma mais que o trabalho em média 

necessário ou  tempo  de  trabalho  socialmente  necessário.  [...]  É,  portanto,  

apenas  o  quantum  de trabalho socialmente necessário ou tempo de trabalho 

socialmente necessário para produção de um valor de uso o que determina a 

grandeza de seu valor. (MARX, 1983, p. 58) 

 

Mesmo  assim,  apesar  das  disparidades  observadas  entre  Smith  e  Marx,  o  trabalho  

é,  em ambas  as  circunstâncias,  o  fundamento  do  valor.  O  que  não  contradiz  Smith  ao  

afirmar  que  “o trabalho é a medida real do valor de troca de todas as mercadorias.”  (Smith, 

1996). Como este é medido pelo tempo e o tempo é imutável, somente o tempo de trabalho 

pode medir  o verdadeiro valor   das   mercadorias   pois,   segundo   Smith   (1996),   “uma   

mercadoria   cujo   valor   muda constantemente  jamais  pode  ser  uma  medida  exata  do  

valor  de  outras  mercadorias.”.  Destarte,  o tempo de trabalho é estabelecido como o valor das 

mercadorias ou o seu preço real. 

 

O preço real de cada coisa – ou seja, o que ela custa à pessoa que deseja 

adquiri-la – é o trabalho e o incômodo que custa a sua aquisição. O valor real 

de cada coisa, para a pessoa que  a  adquiriu  e  deseja  vendê-la  ou  trocá-la  

por  qualquer  outra  coisa,  é  o  trabalho  e  o incômodo que a pessoa pode 

poupar a si mesma e pode impor a outros. O que é comprado com dinheiro ou 

com bens, é adquirido pelo trabalho, tanto quanto aquilo que adquirimos com 

o nosso próprio trabalho. [...] O trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro de 

compra original que foi pago por todas as coisas. (SMITH, 1996, 83) 
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Sendo assim, qualquer alteração no tempo necessário para se produzir um produto 

influencia no  seu  valor,  ou  no  seu  preço  real.  Numa  passagem  da  sua  obra,  Adam  Smith  

faz  referência  à flutuações no preço do ouro e da prata quando as minas das Américas foram 

descobertas. Para ele, a abundância dos metais preciosos era sinônimo de menos tempo 

necessário para se encontrar ouro ou prata, o que implicou significativamente o valor de troca 

dessas mercadorias: 

 

No século XVI, a descoberta das ricas minas da América reduziu o valor do 

ouro e da prata na Europa a aproximadamente 1/3 do valor que possuíam 

antes. Consequentemente, como custava menos trabalho trazer esses metais 

das minas parra o mercado, assim, quando eram colocados  no  mercado,  era  

menor  a  quantidade  de  trabalho  que  permitiam  comprar  ou comandar. 

Ora, essa revolução no valor do ouro e da prata, embora talvez a maior 

ocorrida, não é absolutamente a única registrada pela história  (SMITH, 1996, 

116) 

 

Apesar do autor chamar a atenção para o preço real ele ainda afirma que normalmente 

não é por  esse  preço  que  as  relações  de  trocas  acontecem.  Isso  por  que  não  se  tem  

precisão  do  tempo realmente gasto para se produzir um produto e, ao mesmo tempo, se torna 

difícil distinguir os graus de engenho dos diferentes tipos de trabalho que são alienados sobre 

um bem. Destarte, a maneira mais  viável  para  as  relações  de  trocas  vem  a  ser  a  permuta  

direta  de  mercadorias  por  uma mercadoria socialmente eleita que funciona como um 

equivalente geral  das outras: dinheiro. Sendo assim, Smith afirma que o preço em dinheiro das 

mercadorias – o preço que não considera o tempo necessário de trabalho – é apenas o Preço 

Nominal delas. E é eminentemente esse preço que rege quase toda a economia do mundo. 

 

Por  conseguinte,  somente o  trabalho, pelo  fato  de nunca  variar  em  seu  

valor,  constitui  o padrão último e real com base no qual se pode sempre e em 

toda parte estimar e comparar o valor  de  todas  as  mercadorias.  O  trabalho  

é  o  preço  real  das  mercadorias;  o  dinheiro  é apenas o preço nominal delas. 

[...] Uma vez que, portanto, é o preço nominal das coisas, ou seja,  o  seu  preço  

em dinheiro, que  em  última análise determina se uma certa  compra ou venda 

é prudente ou imprudente, e consequentemente é esse preço que regula quase 

toda a economia na vida real normal em que entra em jogo o preço, não é de 

admirar que se lhe tenha dispensado muito mais atenção do que ao preço real. 

(SMITH, 1996, p.  90.) 
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Assim se percebe que, como aconteceu com o ouro no século XVI, a redução do tempo 

de trabalho implica em uma flutuação no Preço Nominal, pois a abundância ou escassez de um 

bem significam,  respectivamente,  menos  ou  e  mais  trabalho  e  consequentemente  se  faz  

verdadeiro  o princípio citado por Smith (1986, p. 90): “é caro o que é difícil de se conseguir, 

ou aquilo que custa muito trabalho para adquirir, e é barato aquilo que pode ser conseguido 

facilmente ou com muito pouco trabalho.” 

Portanto, se mesclarmos Smith à análise schumpeteriana se ver nas veredas da lógica 

que o processo de inovação técnica afeta o preço em dinheiro das mercadorias devido reduzir 

o tempo de trabalho dispendido sobre um bem. Segundo Schumpeter (1987; p. 133): 

 

Assim  como  a  introdução  de  teares  é  um  caso  especial  de  introdução  

de  maquinaria  em geral,  também  a  introdução  de  maquinaria  é  um  caso  

especial  de  todas  as  mudanças  no processo  produtivo  no  sentido  mais  

amplo,  cujo  objetivo  é  produzir  uma  unidade  de produto com menos 

dispêndio e assim criar uma discrepância entre o seu preço existente e seus 

novos custos. 

 

No  Manifesto  do  Partido  Comunista,  Marx  e  Engels  (2013,  p.  30-31)  afirmam  

que  a dominação   das   novas   técnicas   industriais   baratearam   os   preços   dos   produtos   

europeus   e influenciaram as demais civilizações a praticarem o modo de produção burguês: 

 

Pelo  rápido  desenvolvimento  de  todos  os  instrumentos  de  produção,  pelas  

comunicações infinitamente facilitadas, a burguesia impele todas as nações, 

mesmo as mais bárbaras, para a torrente da civilização. Os preços baixos de 

suas mercadorias são a artilharia pesada que derriba  todas  as  muralhas  da  

China,  que  obriga  os  bárbaros  xenófobos  mais  renitentes  a capitularem.  

Obriga  todas  as  nações,  sob  pena  de  arruinarem-se,  a  adotarem  o  modo  

de produção  burguês;  obriga-as  a  introduzirem  em  seu  seio  a  chamada  

civilização,  isto  é, compele-as a tornarem-se burguesas. 

 

Entretanto, para Smith (1996), não é somente a inovação que modifica o preço do 

produto quando  este  vai  ao  mercado,  mas  a  quantidade  que  é  efetivamente  colocada  no  

mercado  em conjunto   com   a   demanda   efetiva.   No   entanto   essa   quantidade   que   é   

ofertada   depende exclusivamente do nível  técnico de cada época. Dessa  forma, é o mercado 

quem se encarrega de precificar as mercadorias. Este, porém, não está livre das flutuações que 

podem ser causadas pelo avanço técnico. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A primeira observação que mereceu análise diz respeito à integração das empresas, ou 

seja, todas  as  fábricas  dominam  a  fabricação  do  produto  à  comercialização  (verticalização)  

e  não  se limitam  à  transformação  de  um  único  bem,  mas  horizontalizam  a  produção  

diversificando  a quantidade de mercadorias que estas dispõem no mercado. Outra observação 

que se fez necessária foi  a  origem  das  matérias-primas  que  são  usadas  na  produção  desses  

bens.  Foi  observado  que apenas duas empresas adquirem matérias-primas do estado do Rio 

Grande do Norte sendo a maior parte  auferida  de  outros  estados  como  São  Paulo,  Espirito  

Santo,  Pernambuco,  Cerará  etc.  e  até mesmo de países europeus. 

Com  respeito  à  maquinaria  as  quatro  empresas  afirmaram  que  –  no  início  da  

atividade  – dispunham  de  1  máquina  na  fábrica  do  setor  alimentício,  4  nas  duas  do  

setor  de  artifícios  de mármore  e  6  máquinas  na  fábrica  do  setor  têxtil  sendo  o  número  

de  operários:  6  no  setor alimentício,  3  e  4 nas  fábricas do  setor  mármore  e 6  na  fábrica  

têxtil  o que  revela  uma  pequena densidade  de  capital  fixo  por  operário.  No  entanto,  no  

contexto  atual,  as  empresas  dispõem  em média cerca de 7, 30 e 6 e 200 máquinas 

respectivamente e um número de operários de 22, 32 e 10 e 140 respectivamente. Lembrando 

que a diferença entre o número de funcionários e máquinas nas empresas de artifícios de 

mármore se dá devido à diferença de idade entre as duas, onde a primeira tem 14 anos, enquanto 

a segunda tem apenas 1. 

A partir dessas informações, pode-se afirmar que a medida que se passa o tempo a 

densidade de capital fixo nessas pequenas fábricas tende a aumentar paulatinamente, ou seja, 

independente do grau  de  empregabilidade  –  ou  manutenção  do  nível  de  empregabilidade  

–  oferecidos  por  estas fábricas, sempre – com o decorrer do tempo e necessidade de se inovar 

– haverá uma substituição de mão-de-obra humana por maquinaria – o que Marx já afirmava 

no livro III de “O Capital”. No entanto,  observando  tabela  1,  percebe-se  que  em  alguns  

casos  a  densidade  de  capital  fixo  tem  o efeito  contrário.  Esse  fenômeno,  como  citado  

acima,  ocorre  devido  à  escassez  de  capital  dos empresários,  pois  do ponto de vista  

empresarial a  tendência  sempre é  substituir  mão de obra  por maquinas. A despeito disso os 

empresários afirmaram que o nível de renda dos operários aumentou em relação ao período 

inicial. Esse aumento do nível de renda se deu devido ao grau de capacitação dos  funcionários  
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e  também  devido  ao  maior  número  de  operários  com  carteira  assinada,  o  que garante o 

pagamento de salário mínimo e horas extras. 

 

Tabela 1: Variação de dados das fábricas 

Variação de dados das fábricas (inicial-corrente) 

Fábrica 
N° de máquinas 

(inicial-corrente) 

N° de operários 

(inicial-corrente) 

Densidade de 

capital fixo 

(inicial-corrente) 

Fábrica 01 1 – 7 6 – 22 0,17 – 0,32 

Fábrica 02 4 – 30 3 – 32 1,33 – 0,94 

Fábrica 03 4 – 6 4 – 7 1 – 0,86 

Fábrica 04 11 – 200 6 – 140 1,83 – 1,43 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Quando foi perguntado se os empresários já tinham substituído trabalhadores por 

máquinas a resposta de todos foi negativa. No entanto foi observado anteriormente que a 

densidade de capital fixo sofreu acréscimos. O que acontece é que não há demissão quando se 

inova, no entanto não há a absorção  da  mão  de  obra  ociosa  o  que,  indiretamente,  causa  

uma  substituição.  Vejamos  mais  de perto: uma empresa A que tem um número de 

funcionários X + 1, um número de máquinas também X  +  1  e  uma  produção  Y  decide  

aumentar  o  seu  número  de  máquinas ou  substituir  as  máquinas antigas  por  máquinas  

mais  modernas  com  um  fim  de  aumentar  a  produtividade  ficando  com  a seguinte  

configuração:  X  +  1  de  funcionários,  X  +  3  de  máquinas  e  uma  produção  de  Y  +  3. 

Observe  que  o  nível  de  empregados  continuou,  porém  a  densidade  de  capital  fixo  e  a  

produção aumentaram.  O  que fica  implícito é  que esse aumento da  produção poderia  ser  

causado por  uma absorção da mão-de-obra excedente que suscitaria mais empregabilidade – o 

que não aconteceu – por isso, fica claro que, apesar de manter os operários empregados, a 

inovação substitui uma mão- de-obra ociosa que poderia ter sido absorvida e que provocaria 

um maior fluxo de renda. Destarte, pode se afirmar que o número de máquinas cresce a maiores 

índices do que o números de operários. 

Com  tudo  isso,  apesar  de  Marx  afirmar  no  século  XIX  que  a  inovação  expulsava  

os trabalhadores dá fábrica (o que Marx chama de aumento do capital constante em relação ao 

capital variável)  foi  observado  nas  fábricas  pesquisadas  que  o  número  de  funcionários  é  

mantido.  Tal manutenção tem suas explicações. 
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Uma  das  explicações  fornecidas  pelos  entrevistados  é  a  criação  de  um  “Produto  

de Combate”. Segundo eles, quando se inova tecnologicamente em um produto provocando 

aumentos na produtividade e a concorrência passa a seguir esses passos a tendência do preço 

de tal produto é cair. Nesse contexto, a empresa mais eficiente desenvolve um novo produto 

que reaproveita a mão- de-obra do produto onde se inovou, goza de uma posição privilegiada 

no mercado e mantem o nível de empregados. 

Apesar  de  manter  o  nível  de  empregabilidade  a  criação  de  um  “Produto  de  

Combate” maximiza as receitas das empresas num curto período de tempo – devido à 

concorrência ainda não disponibilizar tal mercadoria – e aumenta a quantidade vendida do 

produto mais concorrido. Esse fenômeno ocorre devido o Produto de Combate ter um maior 

preço em relação aos demais, fazendo com que a clientela se aproxime do preço mais atraente 

suscitando um maior número de vendas do produto mais barato que, por sua vez, irá passar por 

um novo processo de precificação nas relações mercantis. A esse fenômeno se dar o nome de 

Efeito Âncora  dos preços. Destarte, pode-se afirmar que, via de regra, além de manter o número 

de operários o Produto de Combate funciona como uma estratégia usada em casos de agudas 

flutuações negativas de preço. 

Ao  se  falar  de  flutuações  negativas  de  preços  foi  percebido  que  o  principal  drible  

das empresas  para  ultrapassarem  esse  mal,  reside  no  aumento  da  qualidade  e  rapidez  na  

entrega  do produto, sendo este um dos principais motivos em se inovar compartilhando espaço 

com o aumento da  produtividade  e  lucratividade.  Também  foi  percebido  que  os  lucros  

aumentaram  mais  nas empresas  que  seguem  modelos  de  formulação  de  preço,  pois  estas  

tendem  a  organizar  de  forma racional  os  componentes  do  preço  quando  se  divisa  alguma  

flutuação.  Diferentemente,  outras empresas lançam o produto no mercado sem nenhuma 

preocupação com as margens de lucros ou salários,  por  exemplo.  O  que  acontece  muitas  

vezes  é  que  as  últimas  empresas  sofrem  quedas significativas  nas  margens  de  lucros  

provocando  desnecessárias  demissões  e  até  mesmo  um desestímulo produtivo. 

Outra  informação  que  merece  ênfase  é  a  influência  que  a  abundância  ou  escassez  

de matérias-primas exercem sobre o preço de mercado desses bens normais. Como já é 

explicado pelos respaldos  microeconômicos  a  escassez  desses  insumos  aumentam  

significativamente  o  preço  de algumas  mercadorias  devido  à  elevação  dos  preços  das  

próprias  matérias-primas.  Outro  fator influenciador  é  a  taxa  de  câmbio.  Algumas  empresas  
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–  principalmente  as  que  buscam  matérias- primas importadas – afirmam que a instabilidade 

do câmbio ora encarece e ora barateia insumos e colocam  o  dólar  como  um  dos  principais  

responsáveis  pelas  flutuações  dos  preços,  porém  nem todos os insumos se comportam dessa 

forma. Os insumos do setor têxtil, por exemplo, dificilmente passam  por  flutuações,  o  que  

mantém  o  preço  em  um  nível  relativamente  fixo.  Sendo  assim, levando em consideração 

essas informações, se pode afirmar que o preço dos insumos e a taxa de câmbio influenciam 

significativamente no preço de mercado dos produtos que são fabricados por essas empresas. 

Quando  se  falou  em  preços  iniciais  e  atuais  foi  observado  que  de  acordo  com  o  

ramo produtivo  havia  divergências  com  respeito  às  respostas  de  cada  empresa.  Nos  

setores  mais concorridos (durante o início da  atividade)  os  preços  eram relativamente  baixos  

e a  empresa  que inovou  primeiro  em  tal  ramo  pôde  derrubar  a  concorrência  e  desfrutar  

de  melhores  preços  na atualidade.  No  entanto,  nos  setores  menos  concorridos  inicialmente,  

foi  notado  que  os  preços iniciais  eram  melhores.  Isso  se  deve  ao  fato  de  que,  além  de  

tais  ramos  desfrutarem  de  uma supremacia  mercantil regional,  os  custos  com salários  eram 

bem reduzidos  devido ao número de operários não registrados com carteira assinada. 

Atualmente, com o advento de outras empresas nesses setores, uma iminente 

concorrência é fomentada e tal fenômeno suscita reduções no nível de preço afetando 

principalmente as margens de lucros dessas empresas. Considerando tais afirmações se percebe 

que o que Marx falou no século XIX ainda continua permeando as veias do capitalismo. Para 

ele, a medida que a inovação se torna algo de simples acesso há uma maior quantidade de 

concorrentes em um determinado setor afetando fortemente os preços, ou seja, quando a 

inovação é desfrutada por muitos os preços caem (pois o objetivo de todos os produtores é 

vender abaixo do preço de mercado com o objetivo de obter maior número  de  vendas)  sendo  

assim,  a  única  saída  desse  abismo  comercial  é  inovar  novamente  com máquinas  mais  

modernas  que  favorecerão  produtos  com  melhores  qualidades  e  menos  custos  de produção. 

Isso irá fazer com que a empresa que inovou modernamente desfrute, a curto prazo, de uma boa 

margem de lucros, pois o seu produto exerce um papel diferencial no mercado. Porém, o que 

acontece é que essas novas inovações irão aumentar o investimento do capital constante (capital 

empregado  em  máquinas  e  equipamentos)  e  reduzir  o  capital  variável  (capital  empregado  

no trabalho humano)  suscitando,  num longo  prazo,  um  decréscimo  na  extração da  mais-

valia  e  uma inevitável queda nas taxas de lucros. 
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A  série  construída  hipoteticamente  no  começo,  expressa,  portanto,  a  

tendência  real  do modo  de  produção  capitalista.  Esta,  com  o  progressivo  

decréscimo  relativo  do  capital variável  em  relação  ao  capital  constante,  

gera  uma  composição  orgânica  crescentemente superior ao capital global, 

cuja consequência imediata é que a taxa de mais-valia, com grau constante ou 

até mesmo crescente de exploração do trabalho, se expressa numa taxa geral 

de  lucro  em  queda  contínua.  [...]  Como  a  massa  de  trabalho  vivo  

empregado  diminui sempre em relação à massa de trabalho objetivado, posta 

por ele em movimento, isto é, o meio de produção  consumido 

produtivamente, assim também  a parte desse trabalho  vivo que  não  é  paga  

e  que  se  objetiva  em  mais-valia  tem  de  estar  numa  proporção  sempre 

decrescente em relação ao volume de valor do capital global empregado. Essa 

relação da massa de mais-valia com o valor do capital global empregado 

constitui, porém, a taxa de lucro, que precisa, por isso, cair continuamente. 

(MARX, 1983, p. 236) 

 

Ainda  com  respeito  a  esse  fenômeno  a  pesquisa  mostrou  que  as  empresas  

realmente  se sentem obrigadas a inovar devido à forte pressão concorrencial que estas sofrem. 

O clichê “se não inovar serei expulso do mercado” foi defendido por todas as empresas o que 

lembra um trecho do poema  Versos Íntimos  de  Augusto  dos  Anjos  que  afirma  “o  homem  

que  vive  entre  feras  sente  a necessidade de também ser fera.” e também uma afirmação do 

Nicolau Maquiavel que está no seu livro O Príncipe que diz: “[...] porque o modo como se vive 

é tão distante de como se deve viver que aquele que negligencia o que se faz pelo o que se 

deveria fazer aprenderá antes o caminho da sua ruína do que o da sua preservação.” 

(MAQUIAVEL  2011, p. 121). Destarte, a única maneira que as empresas defendem para se 

manter no mercado é a inovação técnica.  “Não só inovar pelo aumento  da  produtividade  mas  

também  inovar  com  viés  de  satisfazer  o  cliente  com  a  melhor qualidade da mercadoria 

que vem a ser produzida.” Defenderam todos os entrevistados. 

Apesar dos efeitos negativos que se elucidam a longo prazo (como concorrência que 

implica baixas margens de lucro) a inovação é vista pelas empresas como algo de fundamental 

importância para a produtividade e qualidade dos bens disponibilizados no mercado. “A 

inovação da empresa faz todo o diferencial no mercado” afirmou o empresário dos produtos 

alimentícios, afirmação essa que não se diferenciou muito das demais. “Se a inovação agradar 

ao cliente é bem-vinda” defendeu um  dos  empresários  de  artifícios  de  mármore.  Uma  das  

respostas  que  chama  a  atenção  é  a  do empresário do setor têxtil “A inovação é muito boa. 

A única dificuldade que se tem é a escassez de capital”.  Isso  mostra  que  muitas  vezes  essas  
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empresas  não  conseguem  adquirir  uma  maquinaria moderna e de tecnologia de ponta devido 

a indisposição de capital, o que pode acarretar uma perda de  vendas  significativa  se  os  

concorrentes  tiverem  maior  disponibilidade  desse  fator  que  irá favorecer maior qualidade 

e rapidez na fabricação do produto fazendo com que tal empresa se torne mais atraente para o 

consumidor final ou intermediário. Sendo assim, o sucesso referente à inovação e desfrute de 

mercado de todas essas empresas dependem exclusivamente da quantidade de capital que é 

direcionada para a compra de novas máquinas e advento de novas técnicas. 

 

CONDIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa pôde comprovar que a inovação tecnológica e o advento de novas técnicas 

têm afetado e muito  o  preço real  das mercadorias (o preço  medido  em  tempo  de  trabalho)  

sendo  essa  uma  das tendências de todas as empresas fabris: reduzir ao máximo o tempo 

necessário para se produzir algo com  o  fim  de  aumentar  a  produtividade.  Porém,  não  é  só  

redução  desse  tempo  que  motivam  as empresas  a  inovarem,  mas  também  o  aumento  da  

qualidade  do  produto  que  é  continuamente avaliado pelos consumidores. 

Quanto  a  empregabilidade  foi  mostrado  que  essa  se  mantém  em  níveis  fixos  

devido  a criação de diversos produtos de combate que, por sua vez, reaproveitam a mão-de-

obra de outros produtos que foram inovados e que são excessivamente concorridos. No entanto 

se observou que a inovação não absorve a mão-de-obra  ociosa  na mesma  velocidade que se 

investe  em capital  fixo provocando  um  aumento  formidável  na  densidade  de  capital  

favorecendo  a  conclusão  de  que, apesar  de  manter  o  nível  de  operários  numa  fábrica,  a  

inovação  não  gera  autos  níveis   de empregabilidade num curto período de tempo. 

Em relação aos impactos sobre o preço de mercado foi observado que a inovação 

realmente afeta  os  preços,  pois  faz  com  que  as  empresas  aumentem  a  quantidade  de  

produtos  ofertados  no mercado, porém ela não é o único condicionante que favorece tais 

flutuações. Isto ocorre porque o preço  da  matéria-prima  também  influencia  à  precificação  

e  se a  matéria-prima  for  importada  um outro condicionante que aparece aqui são as flutuações 

de câmbio. Sendo assim, a redução do preço real das mercadorias não influencia – nas empresas 

entrevistadas – sozinho as flutuações de preços, mas é acompanhado pelas flutuações da 

matéria-prima e pela instabilidade da moeda corrente. 
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A despeito disso, a inovação se mostra como única condição de sobrevivência no 

mercado, pois aumenta a qualidade e a produtividade do produto. E quanto mais a fábrica se 

moderniza mais ela desfruta de uma supremacia mercantil fazendo com que a empresa que têm 

menos concorrentes desfrute de boas margens de lucros. Contrariamente, quando não se inova 

da forma como se deve inovar  se  é  devorado  pela  “fera”  concorrencial.  Destarte,  como  já  

foi  defendido  por  Marx,  a inovação   técnica   é   uma   tendência   da   atividade   fabril   e   

a   sobrevivência   desta   depende exclusivamente da velocidade que se é implantado tal 

processo inovador. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a temática do ordenamento territorial sob a perspectiva do direito 

urbanístico. O ordenamento do território se constitui numa atividade de gestão das 

potencialidades, bem como de sua infraestrutura, e ainda assegurar a otimização do uso e 

preservação dos recursos existentes. O trabalho tem como objetivo debater acerca das políticas 

públicas nos diversos níveis de governo através da análise da legislação vigente em que elas se 

pautam. Essa discussão discorre no âmbito do direito urbano, aqui entendido como elemento 

constitutivo para subsidiar a ordenação do território através da política urbana e seus 

instrumentos jurídicos. As contribuições das políticas públicas trazem inovação nas demandas 

sociais coletivas através da participação popular como um fator relevante na implementação do 

planejamento territorial. São abordadas neste trabalho as políticas públicas de gestão e 

ordenamento territorial praticadas em escala nacional á municipal. Trataremos especificamente 

acerca da realidade do município de Pau dos Ferros/RN. Constitui-se numa pesquisa de caráter 

exploratório e descritivo, pois busca analisar o ordenamento territorial com enfoque no direito 

urbanístico sob a política urbana e os instrumentos jurídicos, caracterizada como uma pesquisa 

qualitativa, ao tratar de um processo investigativo com o objetivo de compreender e identificar 

as políticas públicas de ordenamento territorial. 

 

Palavras-chave: Ordenamento Territorial; Direito urbanístico; Políticas Públicas.  
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INTRODUÇÃO 

 

O território se desenvolve, dentre outros fatores, pelos usos que lhe foram atribuídos e 

pelas forças sociais que atuam sobre si. Portanto, o desenvolvimento de políticas públicas cada 

vez mais eficientes, inclusivas e abrangentes, são essenciais para promover a sua integração e 

mitigar as diferenças regionais. 

Pode-se entender o território – de acordo com concepção clássica da geografia política 

– como sendo espaço de exercício de um poder que atualmente apresenta-se como um poder 

basicamente centralizado no Estado. Trata-se, portanto, do campo de manifestação de uma 

soberania estatal, delimitada pela jurisdição de uma legislação e de uma autoridade. O território 

é, assim, qualificado pelo domínio político de uma porção da superfície terrestre (MORAES, 

2005, p. 43). 

O maior responsável pela produção do espaço é o Estado, mediante suas políticas 

territoriais. É ele o detentor dos grandes equipamentos e das infraestruturas, o construtor dos 

grandes sistemas de engenharia, o guardião do patrimônio natural e o gestor dos fundos 

territoriais. Por estas razões, o Estado é também o grande agente da ocupação do território, 

responsável pela regulamentação das interações sociedade-espaço e sociedade-natureza. Tal 

atributo ganha força nos países periféricos, principalmente os de origem colonial, como o Brasil 

(MORAES, 2000). 

Para melhor compreender o processo de produção e organização do território é 

indispensável compreender o que é o ordenamento territorial. De acordo com Gaspar (1995) 

“O ordenamento do território é a arte de adequar as gentes e a produção de riqueza ao território 

numa perspectiva de desenvolvimento”. Sendo assim, é de fundamental importância o estudo 

da sua forma de organização e governança, visando não somente o crescimento econômico, 

mas também a superação das disparidades regionais e promoção da qualidade de vida para a 

sociedade. 

Alguns dos agentes modeladores do ordenamento territorial são o Estado e o Capital, 

que acabam por se tornar seus maiores influenciadores uma vez que tem o poder de influenciar 

a distribuição de pessoas, atividades e meios de produção em diversas localidades. 

O ordenamento territorial global aconteceu mediante a necessidade de reestruturação 

social, política e econômica diante das transformações ocorridas com a Revolução Industrial, 
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e, posteriormente com a explosão demográfica que levou os governos e a sociedade civil 

organizada a re/pensar o uso dos recursos disponíveis a fim de minimizar os problemas 

acarretados por um processo de abuso em relação ao meio ambiente, no entendimento de que o 

ordenamento é viés relevante para as mudanças paradigmáticas e portal de  desenvolvimento 

sustentável para ampliar a melhoria da qualidade de vida da população de um território. 

Conforme explicitado por Alves (2014, p. 64), 

 

Nesse contexto, o ordenamento territorial adotado pelo Estado, embora 

imbuído em concepções ideológicas genéricas e conceitos discutidos e 

definidos no âmbito acadêmico e de governo, carregam elementos 

característicos dos locais nos quais suas ações se especializam, implicando, 

nestes termos, em uma necessária revisão teórico-conceitual, bem como 

histórico-analítica, do conceito de ordenamento territorial. Fenômeno a 

envolver, no decurso do tempo, mudanças paradigmáticas importantes na 

gestação de constructo favorável ao tratamento das culturas locais de 

territórios, o que geraria culturas particulares de ordenamento territorial. 

 

Consequentemente, observou-se um avanço no planejamento estatal relativo aos temas 

da descentralização, da participação da sociedade e da sustentabilidade do desenvolvimento. 

Assim, adentrou-se num quadro político-administrativo de grande setorização das políticas 

públicas e numa conjuntura de prolongada crise econômica, que acentuou o grave índice de 

exclusão social do país. 

Diversos conflitos advêm do ordenamento de um território, sejam políticos, 

socioeconômicos, ambientais, espaciais, que poderiam ser atenuados mediante o emprego de 

políticas públicas específicas, como por exemplo o direito urbanístico. Diante este panorama, 

serão objeto de estudo na presente pesquisa: Alves (2014), Araújo (2015), Brasil (2013), Di 

Sarno (2004), Gaspar (1995), Silva (2000), dentre outros cujas discussões auxiliam no 

esclarecimento de questões relativas ao presente trabalho. 

Para o desenvolvimento deste estudo foi definido como objetivo debater acerca das 

políticas públicas de gestão e ordenamento territorial nos diversos níveis de governo ao tempo 

em que realizaremos uma análise da legislação vigente em que elas se pautam. 

Esta pesquisa justifica-se pela grande visibilidade que o tema das políticas públicas vem 

ganhando nos últimos anos. Além disso, é de fundamental importância que sejam analisadas as 

ferramentas de ordenamento territorial, principalmente no que diz à integração organizada do 
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território em benefício dos cidadãos e ainda, que se verifique se os investimentos públicos são 

realizados de forma eficiente.  

Para o desenvolvimento deste estudo foi definido como objetivo debater acerca das 

políticas públicas de gestão e ordenamento territorial nos diversos níveis de governo ao tempo 

em que realizaremos uma análise da legislação vigente em que elas se pautam. A dimensão 

espacial da pesquisa refere-se ao Município de Pau dos Ferros/RN, com temporalidade que 

retrocede desde a promulgação da Constituição em vigência (1988) até dos dias atuais. 

A discussão do ordenamento do território e políticas públicas não se encontra restrita 

aos grandes centros urbanos. No Alto Oeste Potiguar localiza-se o município de Pau dos Ferros-

RN, cidade com grande potencial em serviços e comércio, considerada como Cidade Polo por 

influenciar no desenvolvimento de outros 27 municípios, segundo dados do IBGE. Nesse 

contexto, esse ambiente recente de expansão e crescimento da cidade, problematizado no seu 

ordenamento e crescimento inadequado, torna-se excelente objeto de estudo para os propósitos 

deste trabalho. 

O presente estudo funda-se em uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo quanto 

aos seus objetivos e finalidade, face o baixo número de pesquisas que buscam analisar (sem a 

interferência do pesquisador no contexto da pesquisa) o ordenamento territorial do Estado do 

Rio Grande do Norte e no Município de Pau dos Ferros/RN. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, por se tratar de um processo investigativo com o 

objetivo de compreender e identificar as políticas públicas de ordenamento territorial em âmbito 

federal, estadual e municipal. 

A coleta de dados foi realizada por meio de revisão bibliográfica da literatura científica, 

especialmente artigos científicos e livros especializados.  Foi analisada também a legislação 

vigente atinente à gestão e ordenamento territorial, tais como a Constituição Federal de 1988 e 

a Política Nacional de Meio Ambiente, dentre outras. 
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O ORDENAMENTO TERRITORIAL E SUAS PRINCIPAIS DIRETRIZES 

JURÍDICAS 

 

Por previsão constitucional, passou a ser adotado em 1988 no Brasil o princípio da 

repartição de competências entre todas as esferas de governo, ficando a União responsável pela 

elaboração de diretrizes gerais em várias matérias elencadas no texto constitucional.  

Antônio Carlos Galvão, ao escrever o prefácio dos Anais da Oficina sobre a Política 

Nacional de Ordenamento Territorial, realizada em Brasília, em 13-14 de novembro de 2003, 

afirma que: 

 

O tema Ordenamento Territorial surgiu de forma efetiva no Brasil por ocasião 

da Assembleia Constituinte de 1988, no auge da luta pela redemocratização 

do país. Inspirado nos “planos de ordenação do território”, à semelhança de 

experiências então em curso no continente europeu, o tema acabou consagrado 

em nossa Carta Magna. Ordenação (termo preferencialmente usado em 

Portugal) ou ordenamento, (como mais frequentemente utilizado no Brasil), o 

que talvez seja mais importante notar é que o tema nasceu no país como 

instrumento de planejamento, como elemento de organização e de ampliação 

da racionalidade espacial das ações do Estado. Passados mais de 15 anos da 

promulgação da Constituição Federal, ainda hoje debatemos a melhor forma 

de ordenar o território. Desde então, o país avançou muito no sentido da 

instituição de uma base legal para diversas missões territoriais associadas ao 

ordenamento territorial. 

 

O resultado dessas deliberações da Assembleia Constituinte formada após o fim do 

período ditatorial é o artigo 21, inciso IX, da Constituição Federal que estabelece a competência 

da União para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social. 

Contudo, apesar de terem se passado quase três décadas da promulgação da constituição 

em vigência, por omissão do poder legislativo (por não haver aprovado lei federal que discipline 

as diretrizes gerais e as ferramentas para colocar em prática a ordenação) e do poder executivo 

federal (que poderia ter aprovado decreto regulamentando provisoriamente a matéria) nosso 

país conta somente com diversos projetos isolados nos diferentes níveis de governo de forma 

descoordenada. 

Conforme explicita de Moraes (2005, p. 46), 
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A constituição brasileira adota o princípio da ação cooperada entre os níveis 

de governo, cabendo à União a elaboração de diretrizes gerais nas várias 

matérias consideradas no texto constitucional. Nesse sentido, a atribuição do 

governo federal no que toca ao ordenamento territorial é o estabelecimento de 

macroestratégias de ocupação do espaço, instalação de equipamentos e 

infraestruturas, gestão dos fundos territoriais e utilização dos recursos 

naturais, além de medidas de defesa da soberania e das fronteiras, e de ações 

especiais em áreas críticas ou prioritárias. A operacionalização de tais 

diretrizes se realiza pela implementação das próprias políticas federais, por 

estímulo e indução das políticas estaduais e municipais e por convencimento 

e legitimação da sociedade. 

 

No âmbito do Governo Federal, a tarefa de ordenar se concentra principalmente nos 

Ministérios da Integração Nacional e Ministério da Defesa, o que não impede o 

desenvolvimento de estratégias e ferramentas de forma autônoma nos demais órgãos do poder 

executivo federal. São exemplos dessa autonomia as atribuições do Ministério do Meio 

Ambiente na gestão de florestas, da costa marítima ou da delimitação de unidades de 

preservação e conservação ambiental. De igual sorte, a atuação do Ministério das Cidades, no 

que diz respeito ao zoneamento urbano e a elaboração de planos diretores em âmbito municipal, 

não seria possível sem a preocupação com o ordenamento do território. 

Outros exemplos de instrumentos legais de gestão e ordenamento do território são a  Lei 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; Lei 

nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; Lei n. 10.257 

(Estatuto da Cidade), de 10 de julho de 2001; e Planos diretores municipais. 

 

Ordenamento territorial: movimento plural desbravador do futuro 

 

O processo voraz de globalização já em curso nos anos 80, as transformações do sistema 

capitalista como um todo, a falência do planejamento centralizado e o fim dos padrões 

tecnológicos dominantes desde o pós-guerra, associados ao ideário político-econômico-liberal, 

passam a fornecer as grandes linhas em que passam a se inspirar as ações que visam as 

reestruturações econômicas e territoriais. As referidas transformações, ocorridas no modus 

vivendi das populações trazem cada vez mais à tona a necessidade de um movimento de 
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integração entre o homem e o espaço natural, tornando iminente as ações do planejamento e 

ordenamento territorial.   

Nesse contexto, faz-se mister discorrer brevemente sobre o ordenamento do território, 

uma vez que esse processo se constitui numa atividade de gestão das potencialidades, bem como 

de sua infraestrutura, e ainda assegurar a otimização do uso e preservação dos recursos 

existentes. 

Pensar aspectos formais, administrativos, políticos e jurídicos não é suficiente na 

atualidade para compor uma compreensão de território. Pois para um planejamento holístico 

ocorre a inserção de um leque mais amplo de características a exemplo de ideologias espaciais, 

representações e configurações pautadas em um conjunto de valores, como lembra Benko 

(2007).   

É dessa maneira que as pesquisas à luz da sociologia indicam que o território deixa de 

ser recluso a uma malha geográfica e econômica para englobar as novas demandas e realidades 

que o constituem.  Corroborando com esse pensamento Bonnemaison e Cambrèzy (1996, p. 10) 

afirmam que “O poder do laço territorial revela que o espaço está investido de valores não 

apenas materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos e afetivos. Nesse sentido, o 

território cultural precede o território político e precede o espaço econômico”. 

Sendo assim, os eixos primordiais do Ordenamento Territorial se pautam nas análises 

detalhadas das dinâmicas territoriais e na busca pela concretização de um desenvolvimento 

realmente sustentável, procurando compreender e atuar num planejamento territorial que 

respeite universalidades, especificidades e leituras dos lugares. Para tanto é essencial volver um 

olhar para as aglomerações populacionais, sejam rurais ou urbanas, sabendo que a nível de 

Nordeste o território sofreu transformações profundas baseadas na ilusão que os nordestinos 

tinham de migrar de suas terras para o Sul, sonhando com um desenvolvimento que nunca 

aconteceria.  Assim como confirma Albuquerque Junior: 

 

Nós, os nordestinos, costumamos nos colocar como os constantemente 

derrotados, como o outro lado do poder do Sul, que nos oprime, discrimina e 

explora. Ora, não existe esta exterioridade às relações de poder que circulam 

no país, porque nós também estamos no poder, por isso devemos suspeitar que 

somos agentes de nossa própria discriminação, opressão ou exploração. Elas 

não são postas de fora, elas passam por nós. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2011, p. 3) 
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O contexto da migração que ocorreu por longo período no nordeste estigmatizado pelos 

outros e por si mesmo, como lugar fadado ao fracasso por causa de seu constante estado de 

seca, nos conduz á reflexões a cerca dos processos de urbanização no Brasil. Os registros 

históricos apresentam uma atividade crescente de urbanização nas terras brasileiras; um 

fenômeno que ocorreu com forte traço de desigualdade social, facilmente perceptível na 

organização atual das cidades. A segregação social está claramente patenteada na organização 

geográfica e cultural, fenômeno esse que tem na atuação do Estado o que deveria ser uma 

intervenção efetiva nos problemas sociais, mas que em verdade atua como um aparelho 

reprodutor de uma ideologia elitizada com atribuição de prerrogativas para uma minoria 

dominante em detrimento de tentar sanar as dificuldades da maioria, neste caso, o povo. 

Nesse contexto as contribuições das políticas públicas trazem a inovação em seus 

constructos de atuarem com centralização nas demandas sociais coletivas, tendo a participação 

popular como um fator relevante na implementação do planejamento territorial, devendo essas 

ações ser implementadas tanto nas grandes cidades quanto nas médias e pequenas. 

 

ORDENAMENTO TERRITORIAL PELA PERSPECTIVA DO DIREITO 

URBANÍSTICO 

 

Direito Urbanístico 

 

O direito urbanístico, enquanto face jurídica urbana, se configura como elemento 

indispensável na compreensão do ordenamento do território. Este elemento representa a 

multidisciplinaridade que o ordenamento territorial assume em virtude de suas particularidades 

físicas, políticas e culturais. As aplicações dos instrumentos jurídicos urbanísticos e ambientais 

ocorrem numa delimitação territorial através de sua integração no processo de desenvolvimento 

sustentável (BRASIL, 2013). O autor citado ainda complementa, “no contexto do ordenamento 

territorial, destaca-se o direito urbanístico como um de seus principais componentes 

constitutivos.” (BRASIL, 2013, p. 102).  

O estudo sobre o direito urbanístico reflete sobre questões inerentes às transformações 

sociais corriqueiras nos últimos tempos. O direito urbanístico constitui-se de instrumentos 

normativos do Poder Público com a finalidade de alcançar o interesse coletivo entre sociedade 
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e o âmbito privado, sobretudo atendendo ao princípio da legalidade. Nessa perspectiva, 

encontra na categoria geográfica uma maneira eficiente para atender o interesse coletivo dos 

indivíduos no convívio em sociedade. Diferentemente de outros ramos do direito, no direito 

urbanístico é preciso levar em consideração a realidade local da população em seus 

condicionantes físicos e econômicos, na medida em que se busca uma ocupação equânime e 

saudável dos espaços habitáveis (DI SARNO, 2004). 

A expressão “direito urbanístico” surge a partir da insuficiência jurídica do direito civil 

e administrativo em propor soluções e mecanismos eficazes na década de 1930 devido aos 

problemas da urbanização moderna e em torno das discussões do urbanismo eficiente das 

cidades (SUNDFELD, 2010). Correlato a esta concepção, Brasil (2013, p. 102) compreende 

que: 

 

A pluralidade originária na formação histórica do direito urbanístico brasileiro 

apresenta-se evidente. Constata-se que matérias oriundas do direito civil 

(parcelamento do solo e direito de construir), do direito administrativo 

(atividade do poder estatal), do direito constitucional (direitos fundamentais) 

e direito ambiental (meio ambiente urbano) confluíram em torno de uma nova 

denominação jurídica (direito urbanístico), que conseguiu obter autonomia 

conceitual e didática e, com o tempo, o reconhecimento constitucional.  

 

Até a Constituição Federal de 1988, o direito urbanístico tinha como eixo principal no 

contexto do ordenamento urbano das cidades a Lei 6.766, de 19 de Dezembro de 1979 - 

Parcelamento do Solo Urbano, além do Código de Posturas de cada município, que trata das 

normas gerais de edificação. A carta magna trouxe a previsão explícita do direito urbanístico, 

no art. 24, inciso I, atribuindo competência legislativa concorrente à União e aos Estados 

membros dispor sobre a matéria, através do capítulo da Política Urbana (Título VII – Da Ordem 

Econômica e Financeira, Capítulo II – Política Urbana, arts. 182 e 183) inaugurando, desta 

forma, uma nova estrutura para o direito urbanístico brasileiro incluindo o bem-estar dos 

habitantes e o planejamento como elementos indissociáveis da organização do espaço urbano 

(BRASIL, 1988). 

Com a Constituição Federal de 1988, o Direito Urbanístico Brasileiro firmou base 

jurídica e normativa em todas as esferas federativas e nos três Poderes (legislativo, executivo e 

judiciário), conquistando substrato legal na abordagem das dificuldades e realidade dos 

problemas urbanos das cidades e do bem-estar dos habitantes. Desse modo, o objeto do Direito 
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Urbanístico Brasileiro contemporâneo contrasta com os espaços urbanos brasileiros em 

complexidade social e ambiental (LIBÓRIO; SAULE JÚNIOR, 2017). A base jurídica, 

discutida pelos autores, foi normatizada através da Lei 10.251 de Junho de 2001, o Estatuto da 

Cidade, tratada como norma geral do Direito Urbanístico. Desse modo, a prática do 

ordenamento territorial face aos reflexos do Estatuto da Cidade encontra premissas legais para 

tutelar o direito de propriedade através do princípio da função do social, refletindo diretamente 

nos atores sociais. 

O ordenamento do território percebido através da definição do direito urbano ocorre por 

dois aspectos distintos em sua concepção: o direito objetivo e o direito como ciência. Quanto 

ao direito objetivo, apresenta-se como conjunto normativo em prol da organização dos espaços 

moráveis com melhores condições de vida para sociedade. No que refere ao direito como 

ciência, seu objeto é apresentar, compreender e regular as normas e princípios disciplinadores 

dos espaços habitáveis. Numa perspectiva prática, o primeiro volta-se à regência do 

planejamento urbano e do uso e ocupação do solo urbano, por exemplo, e no segundo trata-se 

do estudo sistematizado e pré-ordenado das normas (SILVA, 2000).  

Assim, o objeto e o domínio desse ramo do Direito estão determinados pela vertente em 

análise objetiva, “pois não seria possível igualar referências semelhantes a aspectos diferentes. 

Porém, sua delimitação cinge-se ao estudo das normas urbanísticas sob o aspecto objetivo e o 

conhecimento sistematizado das normas urbanísticas, sob o aspecto subjetivo” (ARAÚJO, 

2015, p. 15). 

 

Estatuto da cidade e os instrumentos de política urbana 

  

Partindo da análise objetiva do direito urbanístico, foi publicada a Lei Federal 10.257 

em 10 de Junho de 2001, intitulada como Estatuto da Cidade, regulamentando as normas gerais 

sobre a orientação constitucional da política urbana no contexto do planejamento urbano, 

diretrizes, princípios, instrumentos, competências e sanções para descumprimento das normas 

cogentes (LIBÓRIO e SAULE JÚNIOR, 2017). 

O Estatuto da cidade assume tanta vertente ambiental como urbana, como argumenta 

Araújo (2003, p. 4) “as normas constantes no Estatuto da Cidade, apesar de ligadas mais 

diretamente ao campo do direito urbanístico e não do direito ambiental, apresentam 
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repercussões evidentes na proteção não apenas do meio ambiente construído, mas também do 

meio ambiente natural.” 

 Sobre o Estatuto da cidade no sentindo prático do direito urbanístico, Brasil (2013, p. 

104) discorre: 

 

Com o Estatuto da Cidade postado no ápice, fica claro que a pergunta pelo 

sentido do direito urbanístico (ou, em outros termos: “para que serve o direito 

urbanístico?”) oferece uma resposta clara e unívoca, a partir dos termos da lei: 

a meta principal do ordenamento jurídico-urbanístico é a construção de 

cidades sustentáveis, nas quais ocorra efetivamente a universalização do 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações. Para alcançar esses objetivos é que o direito 

urbanístico oferece diversos instrumentos e estratégias, consolidados nos 

campos do planejamento urbano, da gestão urbanística e das políticas 

públicas. 

 

Os instrumentos de política urbana presentes no Estatuto da Cidade seguem as 

orientações referentes aos artigos 182 e 183 da Constituição de 1988. Em consonância com 

artigo 182, seção 4, o estatuto regulamenta a aplicação, como penalidades sucessivas à 

manutenção da terra urbana da terra em ociosidade, com objetivo de reter a especulação 

imobiliária através do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 

progressivo no tempo e da desapropriação-sanção com pagamento em títulos de dívida pública. 

Os instrumentos derivados do artigo 183 da Constituição 1988, a saber, são: Usucapião; Direito 

de superfície; Direito de preempção; Outorga onerosa do direito de construir; Operações 

consorciadas; Transferência do direito de construir e o estudo de impacto de vizinhança. Além 

do plano diretor, que consta nos termos do art. 182, no qual é instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana. O Estatuto não estabelece um padrão para o plano diretor, 

mas apresenta diretrizes necessárias que devem ser seguidas (ARAÚJO, 2003).  

O plano diretor, enquanto instrumento de planejamento urbano, é a instância com maior 

enfoque no dinamismo local do ordenamento e regulamento do uso do solo urbano. Este 

instrumento confronta com o desafio de realizar-se em meio aos interesses dos diversos atores 

sociais, regulamentando e orientando as ações dos agentes públicos e privados em prol do 

desenvolvimento citadino.  

Para Lacerda et.al (2005, p. 3), o maior desafio do plano diretor é a combinação entre 

as dimensões técnica e política, sabendo que “dimensão técnica, à medida que tem de ser 
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respaldado em análises fundamentadas em um conjunto informacional; dimensão política, uma 

vez que a sua elaboração constitui um espaço privilegiado de negociação entre os atores sociais, 

confrontando e articulando seus interesses”. 

O município assume a responsabilidade de realizar o planejamento urbano através deste 

instrumento legal, pois é por meio do Plano Diretor que se expressa os princípios basilares do 

direito urbanístico: a função social das cidades e função social da propriedade urbana. Este 

instrumento de política urbana é apenas um dos elementos que compõe o planejamento 

municipal, pois há também o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

(PORTO, 2012). O autor supracitado complementa “assim, é pelo plano diretor, instrumento de 

política urbana, que o poder local traça diretrizes e os objetivos relacionados ao 

desenvolvimento social e a expansão e o ordenamento do território urbano” (PORTO, 2012, p. 

143). 

 O ordenamento do território urbano leva em consideração elementos distintos dos 

legais, Castells (2006, p. 376-377), em sua obra clássica, “A questão urbana”, considera que: 

 

O espaço urbano produto de dada formação social, e por isso afirma que o 

planejamento urbano é a intervenção do político sobre a articulação específica 

das diferentes instâncias de uma formação social no âmago de uma unidade 

coletiva de reprodução da força de trabalho, com a finalidade de assegurar sua 

reprodução ampliada, de regular as contradições não antagônicas, 

assegurando assim os interesses de classe social no conjunto da formação 

social e a reorganização do sistema urbano, de forma a garantir a reprodução 

estrutural do modo de produção dominante.  

  

O espaço urbano é elemento preponderante na dinâmica do planejamento urbano, pois 

leva em consideração tanto os instrumentos legais como a formação social, e o plano diretor é 

o instrumento da política do planejamento urbano com maior efetividade no caráter local. 

 

O CASO DE PAU DOS FERROS       

 

A nível local o ordenamento se dá de maneira absurdamente insuficiente, Pau dos 

Ferros-RN é segundo o IBGE (2010), localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, 

com uma altitude de 193 metros entre as coordenadas de latitude 6° 06’ 33”S e longitude 38° 

12’ 16”O,  possuindo uma área de 259,96 Km², sendo que 1,9024 Km² estão em perímetro 
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urbano. Sua população foi estimada no ano de 2010 em 27.745 habitantes, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. As dificuldades de ordenamento já se mostram no que se 

referente à habitação pois, nesse município percebemos que existe uma população oscilante, 

uma que tem residência fixa e outra que apenas consome serviços locais, como por exemplo 

educação e saúde. 

Outros problemas são percebidos também em Pau dos Ferros, assim como ocorre nas 

demais cidades brasileiras, em que pese não haver de fato um ordenamento, as cidades vão 

recebendo habitantes, aumentando áreas que já eram densas, sem nenhuma sistematização, o 

que traz problemas de saneamento, saúde e segregação socioespacial. Esta segregação 

provocada por intensas desigualdades sociais é marcada pela fraqueza das políticas públicas 

atuais. Uma forte característica na dinâmica citadina de Pau dos Ferros é o fenômeno da 

mobilidade populacional que reflete o processo recente de expansão e crescimento da cidade, 

problematizando no seu ordenamento e crescimento inadequado. “Estudos recentes na área 

urbana e regional tem apontado o fenômeno da mobilidade pendular como elemento central 

para compreensão das dinâmicas de integração urbana” (DANTAS; CLEMENTINO; 

FRANÇA, 2015, p. 11). 

Esse fenômeno surgiu principalmente a partir das dinâmicas do trabalho e educação na 

cidade. Faz-se necessário mitigar esse fenômeno através de políticas públicas integrativas e na 

ampliação das políticas nacionais em torno do emprego e renda. Visto que cada cidade possui 

características e demandas próprias, em função das peculiaridades regionais do nosso país, e 

essas políticas funciona para eliminar ou, ao menos, minimizar a desigualdade regional, social 

e econômica, já que esta é uma característica intrínseca ao sistema capitalista (DANTAS; 

CLEMENTINO; FRANÇA, 2015). 

A cidade de Pau de Ferros passa por um processo de expansão urbana, acompanhada e 

problemas de infraestrutura urbana. Nesse contexto, é ineficiente o equilíbrio dos investimentos 

públicos em áreas distintas da cidade. Nessas áreas falta-se infraestrutura básica, como ruas 

sem asfaltos, iluminação precária, falta de saneamento básico, trânsito problemático e 

construções irregulares (nas proximidades de mananciais). Um dos motivos desses problemas 

urbanos é em virtude da ausência do instrumento de planejamento urbano: plano diretor, 

integrado às políticas sociais e ambientais que poderiam regulamentar o uso e ocupação do 

espaço urbano da cidade. O resultado é um crescimento desordenado, com existência de áreas 
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segregadas, distribuição desigual de infraestrutura e serviços públicos e privados. Contudo, o 

processo de expansão urbana ocorre de modo acelerado e seletivo. O plano diretor da cidade de 

Pau dos Ferros se encontra em fase de elaboração, este documento jurídico deverá atuar em prol 

da regularização e ordenamento do território da cidade. (PRAXEDES; BEZERRA, 2012) 

A Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) em parceria com o Programa 

Acesso à Terra Urbanizada propuseram a elaboração do Plano Diretor Participativo do 

município de Pau dos Ferros/RN. O objetivo do projeto de extensão foi de propor a discussão 

para um Plano Diretor Participativo para nortear o desenvolvimento da cidade baseado na 

opinião pública e a participação da população, corrigindo as dificuldades existentes e planejar 

o futuro, assim propor uma nova estrutura para o município, reduzindo a desorganização e 

valorizando a dinâmica dos espaços públicos e privados. A elaboração desse documento 

encontra-se na etapa de discussão dos temas abordados pelo Plano Diretor Participativo por 

meio de audiências públicas. (SANTOS et.al, 2016) 

A cidade de Pau dos Ferros, atualmente, conta com a Lei Orgânica que entrou em 

exercício em 02/04/1990, funcionando como instrumento do desenvolvimento dos poderes 

públicos e dos direitos fundamentais para o munícipio e que possui uma grande rigidez na sua 

regulamentação. Mas que no contexto do ordenamento territorial não se apresenta com medidas 

eficazes e regulamentadoras. Além do Código de Postura de 03/04/1972, que consiste no 

conjunto de leis municipais que deve controlar o uso do solo urbano. Instrumento básico que 

permite à Administração Municipal exercer o controle e a fiscalização do espaço construído. 

No entanto, o Código de Obras, até o dado momento, não se mostra eficaz como instrumentos 

para regulamentação e ordenamento do solo urbano, além do desenvolvimento sustentável da 

cidade. A regulamentação plano diretor, no contexto das problemáticas atuais de expansão 

urbana e disparidades socioespaciais, necessita com certa urgência para ser instaurado, para 

evitar com a potencialidade do desordenamento em curso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo por base as observações anteriores, o que se observa é que esses esforços difusos 

de organização e de ordenamento territorial poderiam ser maximizados com a adoção de uma 

política de abrangência territorial, com aplicabilidade em escala nacional, estadual, municipal 
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e até mesmo regional, que contemplasse uma estratégia de desenvolvimento territorial. Ao 

nosso ver, essa necessidade só estaria sendo contemplada com a formulação de uma Política 

Nacional de Ordenamento Territorial, que venha a mitigar conflitos de interesses de forma a 

promover um desenvolvimento territorial capaz de melhor aproveitar os recursos naturais e não-

naturais de cada localidade, e assim promover o almejado desenvolvimento sustentável.  

Ao que refere o ordenamento territorial no contexto do Direito Urbanístico, percebe-se 

a existência de uma gama de leis que, na teoria são bem articuladas e intencionadas, mas que 

sua aplicabilidade prática não acontece com a mesma força. Sabemos que a temática se 

apresenta através de diversas discussões, seja no âmbito territorial, urbano, ambiental, 

econômico, político, cultural, com elementos gerais do aspecto nacional a especificidades 

locais, como é o caso específico de Pau dos Ferros. O estudo aqui realizado é idealizado como 

um ensaio diante dessa abrangente temática, com intuito de levantar questões para que o debate 

em torno do ordenamento territorial aconteça veemente. 
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RESUMO 

 

Urbano é aquilo que está relacionado a cidade, sendo essa um aglomerado de indivíduos em 

uma área do espaço geográfico. A formação das primeiras comunidades é característica da pré-

história, sendo a urbe, até então, caracterizada como um espaço rural. Nesse contexto, a 

urbanização se inicia juntamente com o processo de industrialização. No Brasil, após esse 

progresso, o meio urbano se expandiu de forma acelerada ocasionando uma desordem nas 

malhas da maioria das cidades brasileiras. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo 

relatar características históricas que moldam o presente e suas consequências, no que se refere 

a falta de planejamento urbano no município de Pau dos Ferros-RN. Para isso, a metodologia 

teve como um levantamento bibliográfico sobre a formação histórica da cidade estudada, 

auxiliado por uma análise de campo e aplicação de questionários aos cidadãos a fim de saber 

qual grau de satisfação referente a organização e mobilidade urbana na cidade. Os resultados 

evidenciaram que a malha urbana da cidade, apresenta características da sua estrutura 

morfológica urbana oriunda do passado e que esta, de certo modo contribuiu para os problemas 

socioespaciais, dentre eles, a mobilidade urbana. Conclui-se que na perspectiva socioespacial, 

Pau dos Ferros, pela falta de planejamento e crescimento acelerado, evidencia um inchaço 

urbano de forma a prejudicar o fluxo e consequentemente toda a dinâmica da cidade. 

 

Palavras-chave: Urbanização; Nordeste; Cidade; Planejamento Urbano.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de urbanismo está diretamente relacionado à cidade, sendo ela o aglomerado 

de indivíduos em uma determinada área do espaço geográfico. Os primeiros povoamentos 

teriam emergido há mais de cinco mil anos por toda a extensão dos Rios Nilo, Tigres e Eufrates. 

A urbe, nesse período, cresce de forma autônoma, caracterizando-se como um espaço rural. No 

que se refere ao processo de urbanização, seu início data o período posterior ao século XVII. 

Este desenvolvimento se relaciona ao aumento da população urbana, superior a rural. O 

progresso do espaço urbano foi influenciado pelas revoluções industriais, entre os séculos XV 

e XVIII, onde se viu uma intensificação no êxodo rural em busca de melhores condições de 

vida. Nesse contexto, o Brasil veio a se tornar um país urbano somente em meados do século 

XX, devido seu processo de industrialização (FREITAS, 2017). Com uma rápida urbanização, 

as malhas da maioria das cidades brasileiras cresceram de forma desordenada, sobretudo no 

Nordeste, onde abrigou as primeiras colonizações e as atividades econômicas, a exemplo a 

cultura da cana-de-açúcar, concentradas somente na zona da Mata Atlântica. Devido um 

declínio econômico causado pela competição de mercado, outras áreas do país como o Sul e o 

Sudeste, desenvolveram-se paralelamente, no tocante industrial e urbano, sob efeito causal da 

economia cafeeira (PENA, 2017). Este fato teve influência direta no desenvolvimento da 

urbanização no interior do Nordeste, onde muitas regiões tiveram seu processo de criação e 

expansão mais tardio e imbricado nas atividades agropecuárias durante a penetração do interior 

sertanejo.   

Um grande exemplo disso é a cidade de Pau dos Ferros – no interior do Rio Grande do 

Norte, que em meados do século XVII o processo de povoamento no território pauferrense teve 

como expoente fundamental a criação de gados e agropecuária, sendo esses tipos de atividades 

os elementos econômicos base para seu desenvolvimento. Devido sua localização beneficiada, 

o fluxo comercial e suas relações com os centros mais adiantados do estado eram mais intensos. 

A cidade se centralizou ao arredor da igreja da matriz – local onde se iniciou seu urbanismo, 

posteriormente se industrializou e se transformou em um polo de sua microrregião. A 

desorganização urbana, em relação ao planejamento, reflete negativamente nesse cenário, pois 

o município de Pau dos ferros teve seu desenvolvimento atrasado por problemas de saúde e 

climáticos, como a seca. Nesse contexto, as crises encontradas na região, dificultava a 
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permanência dos cidadãos, influenciando uma abundante migração – no ano de 1877, 

contribuindo para uma instabilidade urbana (LIMA, 1956).  

Pau dos ferros atualmente é um núcleo para cidades circunvizinhas, no que refere ao 

comercio e educação. Com o número de habitantes estimados de 30.452 pessoas, o município 

recebe diariamente uma população flutuante de cerca de 15.000 indivíduos em dias de maior 

fluxo (IBGE, 2017). Nesse cenário, é importante que a cidade seja estruturada, para que os 

pedestres e veículos tenham seus espaços definidos. Porém, é perceptível uma precária 

infraestrutura, sobretudo no centro da cidade, onde a movimentação é mais intensa, 

contribuindo para o caos urbano instalado. Em horários de pico, o trânsito se torna totalmente 

caótico no coração da cidade. Com traços históricos, as principais artérias do município não são 

largas o suficiente para uma melhor mobilidade urbana, o que combinado a um excesso de 

automóveis, contribuem para conflitos, como grandes congestionamentos, dificultando cada 

vez mais a locomoção na cidade. 

Diante do que foi apresentado, levando em consideração a atual situação de Pau Dos 

Ferros, infere-se as questões acerca do comportamento urbano-regional: de que forma o 

município – que carrega traços de seu passado enquanto vilarejo, pode se estruturar para 

recepção de uma numerosa população flutuante? Com um trânsito considerado muitas vezes 

como algo caótico, quais seriam os passos fundamentais para ordenação da mobilidade urbana 

e fluidez do tráfego? Com viés histórico, o presente estudo trabalha sobre essa ideia, com 

objetivo de realizar reflexões sobre a cidade e o tempo na perspectiva do desenvolvimento 

urbano regional e de que forma essas características correspondem ao presente. À vista disso, 

o artigo se estrutura no percurso histórico para compreensão do presente, auxiliado por revisões 

bibliográficas e pesquisas de campo, com comportamento qualitativo, que utiliza o estudo de 

caso de Pau dos Ferros. 

 

O CONTEXTO HISTÓRICO DA URBANIZAÇÃO NO BRASIL 

 

A formação das primeiras comunidades e povoamentos é característica da pré-história, 

mais precisamente do período neolítico, onde o homem deixa de ser nômade e passa a fixar 

moradia em torno de rios para o cultivo da agricultura e criação de animais. O aumento da 

produção origina a necessidade de armazenamento, o que dá origem a divisão do trabalho. 
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Posteriormente, com o excedente de produção, o homem passa a trocar produtos entre as mais 

diversas comunidades criando, assim, a primeira forma de economia. Com o crescimento das 

comunidades surge a necessidade de organização do espaço e consequentemente as cidades. 

Segundo Roberto Braga e Pompeu Figueiredo de Carvalho (2004, p.03) “A cidade, muito mais 

que um simples aglomerado de casas ou indivíduos, é, por excelência, o lugar das trocas, do 

comércio, das inter-relações de pessoas e de lugares”.  

Embora as primeiras comunidades sejam pré-históricas, o processo de urbanização- 

crescimento da população urbana em relação a do campo-ocorreu mais tardiamente, a partir das 

revoluções industriais no início do século XVIII. A Inglaterra é considerada o berço da 

industrialização e por isso foi o primeiro país a sofrer as transformações ocasionadas pela 

passagem de uma sociedade rural-agrícola para uma urbano-industrial. “Durante os séculos 

XIX e XX, urbanização e industrialização foram processos praticamente associados. As 

sociedades se urbanizaram na medida em que se industrializaram” (BRAGA e CARVALHO, 

2004, p.03). Em países do terceiro mundo, a industrialização e a urbanização são procedimentos 

considerados lentos e tardios e acontecem de forma diferente dos países ricos. Enquanto nos 

mais desenvolvidos, o processo urbano-industrial é atrelado, nos menos desenvolvidos quase 

não há relação entre eles. No Brasil, com a industrialização tardia, a urbanização foi acelerada 

e a falta de planejamento resultou em um crescimento populacional desordenado.  

Segundo Regis Rodrigues de Almeida (2015), até a década de 1960 o país era 

eminentemente agrícola, contexto esse que mudou com a industrialização. A crise de 1929 foi 

a principal responsável pelo declínio da produção de café que até então comandava a economia 

brasileira. Com isso, os grandes produtores de café passaram a investir em indústrias que 

começavam a se instalar no território brasileiro. A mecanização do campo e a necessidade de 

mão de obra nas cidades ocasionaram um grande êxodo rural, tornando, em 1970, o Brasil 

predominantemente urbano. Como consequência, a urbanização acelerada ocasionou o inchaço 

urbano- reflexo do crescimento desenfreado das cidades aliado a problemas sociais e de 

infraestrutura- gerando, assim, inúmeros problemas, dentre eles o desemprego, a criminalidade 

e a favelização. A região Sudeste foi a primeira a se urbanizar, entre 1950 e 1960, em virtude 

da economia cafeeira e o centro político-administrativo que ali eram sediados. A região 

Nordeste se tornou urbana somente em 1980 logo depois da região Sul e Centro-Oeste e 

posteriormente a Região Norte, em 1990.   
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O Nordeste brasileiro foi a primeira zona a ser ocupada pelos portugueses e a primeira 

região economicamente importante em virtude da porção litorânea ideal para navegação e solo 

fértil para cultivo da cana-de-açúcar. A fim de facilitar o controle econômico, a capital era 

fixada em Salvador. Com o declínio da produção açucareira e a descoberta de metais preciosos, 

a economia brasileira passou a se concentrar na região Sul e Sudeste, fazendo com o que, em 

1763, o Rio de Janeiro recebesse o título de capital nacional. Desde então o Sudeste passou a 

controlar a economia sendo a primeira região a ser urbanizada. Em virtude disso, o fluxo 

migratório de nordestinos em busca do Sudeste, mais precisamente de São Paulo, esteve em 

grande ascensão durante a década de 1970. Entretanto, Cunha (2000) afirma: 

 

As transformações na estrutura produtiva brasileira e as novas configurações 

do desenvolvimento regional que se delineiam a partir da década de 1970 

ambientam importantes modificações na dinâmica migratória nordestina. O 

processo de desconcentração econômica, amparado pelas políticas de 

incentivo ao investimento industrial no Nordeste, influencia o comportamento 

da migração nordestina na década de 80, onde se destacam os fluxos de 

retorno.  

 

O contexto de formação das cidades brasileiras é capaz de fundamentar inúmeros 

problemas vindos, principalmente, do período de urbanização, onde o país sofreu grandes 

transformações em aspectos econômicos e territoriais. “Apesar da precocidade dessa transição 

urbana, as cidades brasileiras ainda enfrentam desafios sociais, econômicos e ambientais 

pesados”. (MARTINE e MCGRANAHAN, 2010, p.11). O Brasil está dentro dos cinco maiores 

países do mundo e é considerado populoso. Entretanto, não é densamente povoado, ou seja, a 

quantidade de habitantes por km² é considerada baixa, tornando a distribuição populacional 

desigual. Essa característica é oriunda do Brasil colônia, quando os portugueses chegaram ao 

litoral e ali passaram a desenvolver as atividades econômicas como a extração do pau-brasil e 

posteriormente o cultivo da cana de açúcar. A região litorânea foi a primeira a ser desenvolvida 

e urbanizada se tornando a mais povoada do país. As cidades localizadas no litoral, como São 

Paulo e Rio de janeiro, apresentam um elevado grau de urbanização gerando inúmeros 

problemas referentes ao saneamento básico, a desigualdade social, mobilidade urbana, 

favelização, violência, o meio ambiente e etc. Por outro lado, embora a falta de planejamento 

atinja de forma maior as grandes cidades em virtude do número populacional e crescimento 

constante, não se restringe somente as malhas urbanas. As pequenas cidades interiorizadas, 
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como grande parte do Nordeste brasileiro, enfrentam desafios para expansão e desenvolvimento 

de suas atividades. 

 

AS PEQUENAS CIDADES E SUA DINÂMICA URBANA REGIONAL NO 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A história das urbes brasileiras está complexamente ligada ao modo de se fazer vilas 

dos portugueses, uma herança trazida pelas caravelas e facilmente visível quando analisamos 

os nossos centros urbanos, pois essa técnica de urbanização foi consequência da exploração do 

território brasileiro, como as expedições denominadas de bandeirantes, que no Nordeste atuou 

no entorno do rio São Francisco durante o século XVII, além da descoberta do ouro, prata e as 

drogas do sertão no século XVIII (OLIVERAI, 2005). Nesse contexto, as regiões urbanizadas 

possuem ainda como característica o flagelo de seu passado na formação do seu lócus de 

expansão, incluindo as pequenas cidades, causada pelo reflexo sociocultural ainda presente no 

século XXI e traz consigo efeitos consideráveis nos problemas socioespaciais.  

A princípio, é necessário levar em consideração aspectos econômicos e de 

desenvolvimento, que marcam as linhas da cidade de acordo com seu seguimento. Segundo 

Brandão (2007), é necessária uma visão sólida de produção social do espaço, que se fundamenta 

de maneira histórica, e que solidificam as discussões acerca dos aspectos evolutivos urbanos e 

regionais. Para Dantas (2014), esses discursões podem se dividir em duas vertentes opostas, 

sendo uma a Economia Política Marxista, que considera o espaço como uma construção social, 

o trata de forma dinâmica e determina sua representação como um produto de disputas. Já a 

teoria convencional, expõe um espaço liberal no que refere a competição de forças de mercado. 

Essas características – atrelado ao contexto histórico, moldam os aspectos urbanísticos e se 

torna responsável pela espontaneidade da malha urbana. 

 

O entendimento do processo de urbanização do Brasil é atrapalhado por uma 

regra que é única no mundo. O país considera urbana toda sede de município 

(cidade) e de distrito (vila), sejam quais forem suas características estruturais 

ou funcionais. (VEIGA, 2004: 76)  

 

Diferentemente da maioria dos grandes centros urbanos, ainda que difícil falar com 

exatidão no assunto de acordo com Veiga (2004), a malha que constitui as pequenas urbes 
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possui características vivas de como se deu a povoamento daquele território, impactando a vida 

dos habitantes de maneira cotidiana. Nesse cenário, o Nordeste, possui um catálogo imenso de 

cidades que apresentam esse comportamento, pois a região possuiu forma quase homogênea de 

povoamento e, consequentemente, uma cultura similar entre si. Além de que, segundo Santos 

& Silveira (2005), considera-se cidade pequena aquela com menos de 100 mil habitantes, em 

1996 apenas 175 áreas eram consideradas grandes centros, sendo o restante enquadrado no 

conceito de cidade pequena. Os problemas acarretados com essa dinâmica podem ser 

destacados facilmente em Pau dos Ferros – RN que se situa na Mesorregião do Alto Oeste do 

Rio Grande do Norte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas possui uma taxa 

de urbanização da ordem de 92,09%, sendo assim considerada uma cidade pequena (IBGE, 

2016) e ao considerar-se os aspectos da malha, como agentes produtores do espaço, os 

instrumentos urbanísticos e sua utilização é que se pode perceber o diálogo claro que tais 

elementos têm com o entorno regional. 

 

METODOLOGIA 

 

Os passos metodológicos seguidos para a realização desta pesquisa foram baseados em 

métodos e técnicas com capacidade de contemplar a abordagem do objeto de estudo proposto, 

além do planejamento de ações que guiaram à compreensão do estudo realizado na área da 

pesquisa com a utilização de técnicas qualitativas e dialéticas. 

No processo de desenvolvimento do trabalho, a base conceitual foi norteada pelo 

método dedutivo (GUERRA & GUERRA, 1997) no tocante à consolidação do referencial 

teórico, revisão bibliográfica, representação, interpretação, análise dos dados e informações. O 

método indutivo teve emprego durante o desenvolvimento das atividades de campo, com 

embasamento na observação de elementos naturais e construídos da área pesquisada, de modo 

paralelo e implícito à análise qualitativa com abordagem dialética e crítica. Sobre a pesquisa 

qualitativa, (NEVES, 1996. P. 1) a considera: “um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo 

de significados. Tendo por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo 

social”. 
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O recorte temporal utilizado como análise e compreensão, teve como ponto de estudo o 

período de 1966 a 2016, no tocante a questão cidade e tempo, conforme destaca (Figura 01). 

Por sua vez, a cidade de Pau dos Ferros se configurou o quadro espacial de estudo da pesquisa. 

 

Figura 1: Localização de Pau dos Ferros- RN 

 
Fonte: Adaptado IBGE, 2010 

 

Por se tratar de uma análise do espaço urbano e sua dinâmica, fruto da ação antrópica, 

o estudo das relações de ordem estrutural, econômica e sociocultural, foi adotado uma 

abordagem focada na dialética crítica, com auxílio de três ferramentas primordiais: 

A revisão bibliográfica, juntamente com o levantamento de dados com sede em fontes 

primárias através de livros, sites, revistas e monografias que compartilham do tema abordado 

no trabalho em tela; a aplicação de questionário a fim de avaliar o grau de satisfação dos 

cidadãos no que se refere a mobilidade urbana no centro da cidade; a pesquisa de campo na área 

destacada (Figura 02) com o valor de coletar dados sobre a dinâmica de fluxos na cidade e a 

relação com sua malha urbana. Neste processo, foi produzido um levantamento fotográfico 

cujas imagens tornam a descrição proposta mais clara e precisa. 
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Figura 2: Áreas de maior fluxo de transição 

 
Fonte: Google Earth, 2017 

 

AS CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS QUE MOLDAM O PRESENTE E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS   

 

A cidade está intimamente ligada à sua história, uma vez que todas as características, 

costumes e cultura são passados de geração em geração. Em contrapartida, o processo de 

modernização, a constante mudança e desenvolvimento acompanham suas linhas gerais. O 

município de Pau dos ferros se exemplifica nesse contexto como um elemento híbrido que 

carrega raízes culturais expressas em suas vias ao mesmo tempo que passa por constantes 

transformações.  

A localidade sempre foi considerada polo para sua microrregião. Devido sua posição 

topográfica e suas artérias ligadas as grandes cidades, o município sempre esteve movimentado 

comercialmente e obtinha visitas intensas por parte de toda a região. Os caminhos do gado, 

marcaram sua história e a pecuária foi o fator primordial e de extrema importância para o seu 

desenvolvimento de tal forma que o nome da cidade teve origem representada por essa atividade 

(LIMA, 1955). Barreto (1987, p. 11) comenta que havia uma lagoa e uma grande árvore, essa 

lagoa servia de pouso de boiadeiros e vaqueiros oriundos de fazendas espalhadas pela região. 

A árvore era gravada pelos vaqueiros a ferro quente com marcas presentes nos gados. Essa 

característica inicial da cidade, como importante local de apoio e descanso aos boiadeiros, 
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representa sua importância regional atualmente. No entorno de sua árvore frondosa e sua igreja 

matriz, o povoado começou a surgir e ali se urbanizou dando origem ao centro pauferrense.  

As malhas e linhas que marcam Pau dos Ferros carregam traços de seu passado enquanto 

vilarejo, como ruas estreitas e sem planejamento urbano. Este fato influencia diretamente na 

dinâmica do município uma vez que possui um comércio fervente e centro de ensinos que 

englobam toda a região do Alto Oeste Potiguar. Além disso, sua posição geográfica estratégica, 

comercio fervente e a implantação das instituições de ensino técnico e superior, contribuem 

para um grande fluxo de transeuntes vindos das mais variadas direções. Esses aspectos, atrelado 

a falta de organização urbana e infraestrutura necessária, contribuem para intensificação do 

fluxo de população flutuante no núcleo da cidade, trazendo como consequência 

congestionamentos, trânsito desordenado e ausência de mobilidade urbana de qualidade.  

Os resultados obtidos através da pesquisa realizada, que tinha como objetivo 

acompanhar a opinião da população acerca do grande fluxo existente no centro da cidade, 

apresentam que 100% das pessoas entrevistadas se sentem insatisfeitas e prejudicadas diante da 

falta de organização no que se refere a mobilidade e infraestrutura urbana pauferrense. Desse 

total, 60% não reside em pau dos ferros, 80% vem a trabalho, 50% utiliza carro como meio de 

transporte, 40% utiliza motocicletas e 10% não utiliza nenhum dos apresentados. Quando 

questionados sobre qual seria o maior problema, 60% dos entrevistados afirmam que falta 

infraestrutura necessária para recepção da população e visitantes, 40% afirma que falta 

organização urbana na cidade e 40% declara que as avenidas e ruas são estreitas demais para a 

intensidade do fluxo.  

O estudo prático que tinha como finalidade coletar dados sobre a dinâmica na cidade e 

a relação com sua malha urbana, foi realizado a partir da análise do trânsito no centro de Pau 

dos Ferros com representação fotográfica nos pontos mais críticos. Os resultados podem ser 

demonstrados a partir das figuras e descrições a seguir. 

 A situação de desordem na principal avenida da cidade é evidente, tendo em vista que 

os transportes individuais e de cargas se misturam ao longo do trajeto (Figura 03).   

 

 

 

 



 
 

 

 

201 

 
 

 

Figura 3: Áreas de fluxo intenso na Avenida Independência em Pau dos ferros-RN 

 
Fonte: Autores. 

 

O principal ponto da Avenida Getúlio Vargas dá acesso a inúmeras outras vias, como 

por exemplo a Avenida Independência, e não possui nenhuma sinalização, dificultando o 

trânsito e deixando o fluxo à mercê dos usuários. (Figura 04) 

 

Figura 4: Áreas de fluxo intenso na Avenida Getúlio Vargas em Pau dos ferros-RN 

 
Fonte: Autores. 
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O entorno da Praça da Matriz dá acesso a feira livre que acontece aos sábados (Figura 

05). A atividade comercial, embora venha se estendendo por décadas, não possui um lugar 

cedido pela prefeitura e historicamente se instala em vias de acesso. O fato prejudica a 

locomoção de inúmeras pessoas e põe em risco a integridade física dos feirantes (Figura 06). 

 

Figura 5: Áreas de fluxo intenso próximo à Praça da Matriz em Pau dos ferros-RN 

 
Fonte: Autores. 

 

Figura 6: Áreas de fluxo intenso próximo a feira livre em Pau dos ferros-RN 

 
Fonte: Autores. 
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As soluções para essas consequências estão ligadas à disposição dos espaços da cidade, 

diversificando os ambientes e retirando o inchaço do seu núcleo. Esse tipo de ação pode ser 

realizado através de um incentivo por parte dos poderes públicos para distribuição igualitária 

do centro comercial ao longo da expansão do município. Em relação a rotas alternativas, a 

construção de um anel viário fora do centro urbano é necessário no que diz respeito a alteração 

do trajeto de veículos de cargas grandes e pesadas, contribuindo para desafogar o trânsito na 

artéria principal da cidade. Em linhas gerais, o alargamento de suas vias principais, atrelado a 

sinalização necessária colaboraria para uma disciplina urbana.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do contexto histórico do processo de urbanização no Brasil, passando pelo 

Nordeste e as pequenas cidades e tendo em vista a dinâmica urbana de Pau dos Ferros, pode-se 

determinar que a problemática que envolve a falta de organização e mobilidade urbana no 

município está diretamente associada ao processo de formação e desenvolvimento da cidade. 

Com a implantação das instituições de ensino técnico e superior, a cidade passou a receber 

diariamente migrações pendulares, deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar 

em outra cidade, bem como migrações temporárias. Pelo fato de ser considerada cidade polo de 

sua macrorregião, Pau dos Ferros atende ao comércio das cidades circunvizinhas e colabora 

com a saúde e educação do entorno. Diante dessa realidade, a falta de planejamento e 

crescimento acelerado ocasiona um inchaço urbano de forma a prejudicar o fluxo e 

consequentemente toda a dinâmica da cidade. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tece considerações acerca dos critérios adotados para a escolha do município 

de Marituba como local da destinação final dos resíduos sólidos produzidos na Região 

Metropolitana de Belém – RMB, apontados no Estudo de Impactos Ambientais elaborado pela 

REVITA Engenharia, empresa que gerencia o Centro de Tratamento e Processamento de 

Resíduos – CTPR Marituba e operacionaliza o aterro sanitário. Buscou-se compreender os 

desafios da gestão local em implantar um modelo de gestão e gerenciamento sustentável de 

resíduos sólidos que se adeque a dinâmica da região, conforme ao que se estabelece na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, e os avanços necessários para a adequação das irregularidades 

apresentadas na implantação do CTPR que desencadearam impactos ambientais e sociais, 

sinalizados pelo movimento social “Fora Lixão” e órgãos competentes de fiscalização 

ambiental. Situou-se então, qual as formas mais utilizadas para o tratamento e disposição final 

do lixo urbano da RMB destacando o caso do antigo lixão do Aurá e o atual aterro sanitário 

situado em Marituba, posteriormente realizou-se uma breve análise da escolha da área para 

implantação do aterro sanitário no município, e por fim apresentamos considerações sobre a 

viabilidade social e econômica do empreendimento pontuando os impactos socioambientais 

causados por ele até o presente momento. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos; Disposição Final; Sustentabilidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

O descarte dos resíduos sólidos urbanos é um problema crescente em nossa sociedade 

devido à dificuldade da implantação de um formato para a sua gestão e gerenciamento, como 

também a escolha de espaços para o funcionamento dos aterros sanitários. Um modelo de gestão 

de resíduos sólidos urbanos eficiente deve apresentar uma relação custo-qualidade vantajosa e 

contribuir com a inclusão social. A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 

12.305/2010, sancionada em 2010, coloca como meta a eliminação de lixões até 2020, para 

cidades menores e até 2018 para cidades maiores. 

Conforme a Organização das Nações Unidas no Brasil – ONUBR, no ano de 2016, cerca 

de 80 mil toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos foram descartadas por dia, de forma 

inadequada no Brasil, todos os dias. Na Região Norte, cerca de 358 municípios descarta o lixo 

em aterros controlados e lixões (ABRELP, 2016), o Jornal Diário Eletrônico Dol on-line, 

noticiou que no estado do Pará existe apenas um aterro sanitário registrado e licenciado em 

funcionamento: a Central de Tratamento e Processamento de Resíduos – CTPR, um 

empreendimento gerido pela REVITA - Guamá Tratamento de Resíduos Ltda., pertencente ao 

grupo Solvi, que foi construído para receber o lixo produzido na Região Metropolitana de 

Belém – RMB. As obras da CTPR começaram em outubro de 2013 e o aterro começou a 

funcionar no ano de junho 2015. De acordo com a empresa, o local está apto a receber e 

processar cerca de 1.800 toneladas por dia de resíduos do tipo 2A (lixo doméstico e alguns tipos 

de resíduos de grandes geradores, como material orgânico). 

Assim, esse artigo tem por objetivo fazer considerações sobre os critérios adotados para 

a escolha do local de descarte de resíduos sólidos da RMB, apontados no Estudo de Impactos 

Ambientais – EIA, buscando verificar se a escolha do município de Marituba pautou-se na 

preservação sustentável dos recursos naturais do local e respeito à legislação ambiental, bem 

como destacar os desafios enfrentados no processo de implantação do aterro. 
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AS FORMAS USUAIS DE DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELÉM – PA 

 

O descarte inadequado dos resíduos sólidos produzidos em área urbana tem sido um dos 

principais responsáveis pelos impactos causados ao meio ambiente, à saúde da população, e em 

alguns casos, refletindo na economia local de alguns municípios. Anterior a PNRS, instituída 

pela Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que definiu o destino final dos resíduos sólidos em 

aterros sanitários e determinou a desativação completa dos lixões até agosto de 2014, o descarte 

final do lixo se dava sem nenhum tipo de tratamento em lixões a céu aberto. Contudo, mesmo 

após as normativas descritas na PNRS ainda é possível perceber esse formato de disposição 

final em muitos municípios brasileiros como mostrou a pesquisa realizada pela Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE de 2016, que 

apresentou o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, onde cerca de 41,6% da disposição 

final do lixo corresponde as unidades inadequadas como lixões ou vazadouros e aterros 

controlados, sendo percebidos ainda presentes em todas as regiões do país.(ABRELPE, 2016). 

Segundo Vasconcelos Junior e Corrêa (2017), as gestões municipais têm como 

problemática a implantação de um modelo sustentável para o gerenciamento desses resíduos, 

em vista de reduzir os impactos ambientais gerados por eles, uma vez que, em sua maioria, a 

disposição final se dá em locais inadequados. E vale ressaltar, que mesmo aqueles municípios 

que adotaram os aterros sanitários como forma de destinação final para os resíduos urbanos que 

produzem, enfrentam dificuldades de adequação e implantação correta desse modelo, fato que 

pode ser identificado nos impactos sociais e ambientais gerados no entorno desses 

empreendimentos, assim como nas reivindicações de movimentos sociais que protestam contra 

os reflexos negativos a saúde, ao meio ambiente e a dinâmica local, onde esses aterros 

encontram-se instalados, sob a alegação de que estão concentrados próximos a rios, áreas de 

reservas ambientais ou muito próximas da população, o que revela a necessidade de avanços 

das gestões estaduais e municipais no sentido de implementação da PNRS, especialmente no 

que tange ao EIA para a definição de espaços adequados à destinação e tratamento do lixo.  

Segundo Lopes (2003), das etapas do processo de gerenciamento dos resíduos sólidos, 

que compreende a geração, o armazenamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição 

final, este último tem se apresentado como uma questão desafiadora no panorama brasileiro, no 
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que tange a gestão dos resíduos urbanos nos municípios, uma vez que a discussão sobre o 

problema do lixo urbano ainda se concentra na destinação final dada ao lixo e não na prevenção 

dos impactos ambientais e na minimização de sua geração. 

Consideramos os fatores regionais como a dimensão espacial, crescimento populacional 

e forma de ocupação do solo urbano, como pontos que influenciam no gerenciamento dos 

resíduos sólidos nos municípios no que se refere a escolha da destinação final. O crescimento 

populacional das cidades amazônicas em si torna-se ponto que influência no gerenciamento do 

lixo urbano quando abordamos a questão da forma desordenada de ocupação dessa população 

nas cidades. Segundo Becker (2013), a região amazônica passou por intensas mudanças em sua 

dimensão espacial, especialmente nas últimas décadas do século XX, quando se percebeu a 

intensa urbanização da região, dando a ela também outra característica denominada pela autora 

como Floresta Urbana.  

As formas desordenadas da ocupação no processo de urbanização, de boa parte das 

cidades da região norte causam impactos negativos ao meio ambiente, como o aumento do 

desflorestamento e a poluição, além de prejudicarem as águas, devido as casas serem 

construídas de forma irregular em áreas periféricas à beira de igarapés, lagos e demais fluxos 

d’água que se tornam corredores de lixo a céu aberto. Salientamos que as peculiaridades 

geográficas e climáticas da região representam verdadeiros obstáculos para de coleta de lixo 

desses moradores, pois a região apresenta um clima alternado, e nos períodos de chuva intensa 

as cidades sofrem com alagamentos, o que dificulta ainda mais a coleta de lixo e contribui 

diretamente para o descarte inadequado por parte da população, prejudicando, o fornecimento 

de serviços de saneamento básico essenciais à qualidade de vida da população. Assim, 

 

Nessa linha de raciocínio somado a compreensão de como se dá a dinâmica 

de consumo e geração de lixo na sociedade, para compreendermos onde reside 

a dificuldade para designar espaços adequados para a acomodação final e 

tratamento de resíduos sólidos é importante dialogarmos com a percepção de 

que o espaço urbano apresenta como característica a concentração e expansão 

de estruturas físicas, ou seja, sua paisagem é composta essencialmente por 

construções imobiliárias. Nessa lógica, o lixo produzido acaba, na maioria das 

vezes, sendo conduzido para as áreas periféricas, ou para as áreas distantes 

dos centros urbanos. (VASCONCELOS JUNIOR; CORRÊA, 2017, p. 3 e 4, 

grifo nosso) 
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Entre os municípios que enfrentam essa problemática destacamos Belém-PA, por ser a 

maior metrópole da Região Norte e a segunda maior da Amazônia. (IBGE,2017). A RMB, é 

composta pelos municípios de Belém, capital do estado, Ananindeua, Marituba, Benevides e 

Santa Bárbara e, por cerca de 20 anos, a destinação final dos resíduos sólidos urbanos desses 

municípios foi realizado no antigo aterro do Aurá, popularmente conhecido como lixão do 

Aurá, situado no município de Ananindeua. Desativado em julho de 2015, o referido “lixão” 

causou impactos ambientais, dentre os quais se destacou a contaminação do ar, percebido 

através do forte odor causado pela decomposição de matérias de origens distintas (alimentos, 

animais, etc.), o que ocasionou o aparecimento de vetores de doenças como moscas, ratos, entre 

outros agentes, assim como a alteração na qualidade do solo, refletindo em aspectos sociais da 

área e aspectos da saúde da população do entorno. (VASCONCELOS JUNIOR; CORRÊA, 

2017). 

 Conforme Matos et al (2011), apesar de operar como aterro, o que existiu foi um lixão 

a céu aberto, pois o lixo depositado diariamente no solo não recebia aplicação de técnicas de 

controle e proteção ambiental. Essas inadequações e a exposição prolongada da área que recebia 

os resíduos sólidos da RMB desencadearam impactos visivelmente percebidos pela população 

local, que em protesto solicitou a retirada do lixão do município. Contudo, torna-se necessário 

lembrar também, que mesmo depois de sua desativação, no ano de 2015, em decorrência dos 

intensos protestos da população e em vista de adequação das gestões estaduais e municipais, ao 

que tange a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos estabelecido na PNRS (2010), essa 

aérea ainda sofrerá reflexos que comprometeram o uso do território, considerando que a maioria 

dos resíduos urbanos são compostos de elementos tóxicos, que levam muito tempo para se 

decompor, e uma vez que não houve controle ambiental do solo e nos rios, podem comprometer 

plantações e outros formas de uso desses recursos.  

No mesmo ano de desativação do lixão do Aurá o CPTR Marituba entrou em 

funcionamento para atender os municípios da RMB. Entretanto, desde a sua instalação, o 

empreendimento vem operando de forma irregular. Tais irregularidades, do mesmo modo como 

no caso do lixão do Aurá, foram expostas pela população local, por meio de manifestações 

solicitando ao poder público a retirada do aterro sanitário pois, segundo os manifestantes, 

principalmente os moradores do entorno do aterro sanitário, tem ocorrido impactos ao meio 
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ambiente como contaminação do ar, da água e do solo, e isso reflete negativamente na economia 

local, devido ao mal cheiro decorrente da decomposição dos resíduos.   

Podemos notar que, apesar de os municípios buscarem se adequar às exigências da 

PNRS (2010), implantando aterros sanitários como modelo de gerenciamento de resíduos 

sólidos, ainda existem fragilidades operacionais, que vão desde a estruturação correta do CPTR 

para o tratamento do lixo até a escolha adequada do local para a sua disposição final nos aterros 

sanitários, em vista de minimizar os impactos decorrentes deles, bem como avançar na 

discussão sobre uma resposta social e ambientalmente sustentável para o descarte dos resíduos 

produzidos em nossa sociedade. Nessa linha, faremos pontuações a respeito do EIA para a 

implantação do aterro no município de Marituba, e os desafios para a adequação do Centro de 

Tratamento de Resíduos Sólidos. 

 

Análise da escolha da área para instalação do aterro sanitário no município de Marituba 

– PA 

 

Para fins de aquisição de Licença Ambiental – LA, de empreendimentos como aterros 

sanitários, devem seguir as legislações do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

n° 01/86 e n° 237/97, que estabelecem como exigência a elaboração de um Estudo de Impacto 

Ambiental, denominado EIA e de seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, para 

a instalação de empreendimentos que possam gerar impactos significativos ao meio ambiente 

e à população. O estudo tem como objetivo demonstrar à gestão dos estados e municípios a 

viabilidade da instalação desses empreendimentos, investigando quais as principais alterações 

que podem provocar ao meio ambiente, à dinâmica social e econômica da região escolhida. 

Desse modo, o Relatório de Impacto Ambiental deve apresenta as principais informações e 

conclusões do EIA para a escolha do local de destinação dos resíduos sólidos, destacando 

claramente os objetivos do projeto, as alterações ambientais que ele pode vir a causar e, 

principalmente, sobre a forma como será tratado e disposto os resíduos no solo, bem como os 

mecanismos de proteção ambiental utilizados no projeto. 

O CPTR, da Guamá Tratamentos de Resíduos Sólido, gerenciado pela REVITA 

Engenharia Sustentável é responsável pela operacionalização do aterro sanitário em Marituba, 

desde junho de 2015, e tem apresentado irregularidades que foram reveladas pela imprensa 



 
 

 

 

211 

 
 

local e movimentos sociais que se constituíram em prol da retirada do aterro instalado no 

município. Segundo descrição do Relatório de Impactos realizado pela REVITA, a CPTR terá 

uma vida útil de 15 anos e 5 meses aproximadamente, fator que pode variar conforme a 

quantidade de resíduos que será encaminhado diariamente ao longo dos anos. Conforme esse 

relatório, na elaboração do EIA para a escolha do local de destinação final dos resíduos sólidos, 

considerou-se impactos ambientais diretos e indiretos, que poderão ser causados pela 

implantação e operação do empreendimento, assim foram analisados aspectos físicos, 

biológicos (fauna e flora), e aspectos socioeconômicos entre os municípios da RMB, para assim 

designar a localidade mais apropriada para a instalação do aterro sanitário.  

Então, seguindo esses critérios, Marituba foi designada como município para 

implantação da CPTR sob a argumentação de possuir fatores que favorecem a instalação do 

empreendimento, entre eles por apresentar-se como área central da RMB, ser área próxima à 

Rodovia BR 316, principal via de acesso dos municípios dessa região, e por já ser uma área 

antropizada, devido à atividade de mineração existente no local.  Além disso, a criação do 

empreendimento nas proximidades de Belém proporciona a possibilidade de destinação 

adequada dos resíduos sólidos gerada por toda a região metropolitana, o que pode ajudar a 

solucionar o problema de destinação inadequada dos resíduos sólidos. Na figura 1 podemos 

visualizar a localização espacial de Marituba em relação aos demais municípios da RMB. 

 

Figura 1: Delimitação das Áreas de Influência Indireta para o Meio Antrópico. 

 
Fonte: Relatório de Impactos Ambientais – RIMA (2011). 
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Marituba é o município de menor extensão territorial da RMB, com 111,09 km, com 

população de 124, 435 ha e densidade demográfica de 1 214,53 hab./km², sendo a terceira mais 

elevada do Pará. Possui treze bairros e a maioria dos seus habitantes, trabalha em municípios 

próximos, principalmente na capital do Estado, devido à escassez de emprego na cidade. Poe 

esse motivo o município é considerado cidade-dormitório (IBGE, 2010). 

Em seus aspectos geográficos, apresenta características naturais específicas, uma delas 

é a presença de uma hidrografia que atravessa a sua extensão territorial, sendo cortada 

principalmente por diversos igarapés e rios, dentre os principais estão: Uriboca, Itapecuru e 

Ananindeua, sendo este último um antigo acesso ao povoado de Marituba.  

Suas principais atividades econômicas são a agricultura, que praticamente serve de 

consumo para o próprio agricultor, sendo o excedente destinado ao mercado local; e a pecuária, 

que se destaca na criação de galos, frangos e pintos, rebanhos bovinos, suínos, equinos, 

caprinos, muares e asinino para manejo de leite e, no caso dos galináceos, para a 

comercialização dos ovos.  

No que se refere aos equipamentos, instalações e serviços públicos, o município é 

atendido por instituições públicas e privadas que fornecem à população água, sistema de 

esgotamento, energia elétrica, e coleta de lixo. Segundo o Inventário Turístico de 2015 da 

Secretaria de Estado e Turismo – SETUR (PARÁ, 2015), a produção de lixo da maioria das 

famílias do município (86,6%) é atendida por um sistema de coleta de lixo, sendo uma parcela 

mínima de 2,2% que faz o descarte do lixo a céu aberto, seguida de 11,2% dos que queimam 

ou enterram o lixo produzido, conforme a figura 2. 
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Figura 2: Mapa da Localização do aterro sanitário em Marituba, Pará, 2017. 

 
Fonte: Organizado por Moisés Vasconcelos com base nos dados do IBGE 

 

Apesar de o aterro sanitário ser considerado um dos formatos adequados de destinação 

final para os resíduos sólidos urbanos, no caso do município de Marituba nota-se que o 

empreendimento ainda não se adequou de forma técnica às normas estabelecidas na PNRS no 

que tange ao distanciamento de reservas naturais, ao solo, aos lençóis freáticos, entre outros 

aspectos, para que o empreendimento opere de forma apropriada.  

Outro ponto relevante nessa discussão diz respeito ao formato de gerenciamento dos 

resíduos adotado por parte dos demais municípios que integram a RMB, pois podemos perceber 

pouco investimento ou inexistência de políticas públicas dentro de seus territórios de ações 

voltadas para o incentivo da coleta seletiva e educação ambiental da população, fato que reflete 

diretamente na disposição final dos resíduos sólidos no aterro sanitário. 

 Desse modo, visualizamos que a gestão participativa e integrada dos resíduos sólidos 

urbanos da RMB ainda necessita de avanços para a construção e implantação de um modelo de 

cidade sustentável que considere as características peculiares da região e dos municípios. A 

sustentabilidade nesse sentido, seria a capacidade que os municípios teriam de, no processo de 

gestão dos resíduos sólidos agregar às suas ações o conceito de economia sustentável, onde o 

lixo produzido passasse a ser entendido por outra perspectiva, que considera a possibilidade de 

reutilização ou transformação dessas matérias, sendo capaz de gerar renda nesse dinâmica por 

meio do “incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.” (PNRS, 2010) 
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Entretanto, desde que o aterro sanitário de Marituba entrou em funcionamento diversas 

denúncias por parte da população local foram feitas, referentes a inadequação técnica de 

operação da CPTR Marituba, o que mobilizou a Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade – SEMAS por meio da Diretoria de Licenciamento Ambiental – DLA, 

notificar a empresa REVITA, descrevendo medidas técnicas emergenciais que se fazem 

necessárias, devido constatação de falhas operacionais detectadas pela equipe de licenciamento 

do órgão ambiental durante vistorias técnicas in loco. (PARÁ, 2017) 

 

O primeiro problema sinalizado pela imprensa local foi a falta de um sistema 

de separação dos resíduos orgânicos para a reciclagem e o centro de triagem, 

em resposta a isso, os responsáveis pelo empreendimento comprometeram-se 

que no prazo de seis meses iriam se adequar, implantando uma usina de 

triagem no local. Entre as fragilidades detectadas no EIA, a área escolhida 

pela REVITA para o funcionamento do aterro sanitário, situada em Marituba, 

atualmente é utilizada para extração de materiais de construção, possui 

acentuado estado de degradação ambiental e está próxima a da Unidade de 

Conservação de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre, que representa 

um retalho da floresta nativa destinada a funções ecológicas, sendo, portanto, 

área de fundamental importância para a qualidade de vida no município de 

Belém. (VASCONCELOS JUNIOR; CORRÊA, 2017, p. 7) 

 

O EIA realizado pela REVITA indicou que entre os municípios da RMB, Marituba é a 

localidade mais adequada para a implantação do aterro sanitário, contudo, as inadequações de 

sua operação, desencadearam processos de degradação ao meio ambiente situado no entorno 

do empreendimento e reflexos na saúde da população. Apesar do aterro estar instalado em um 

raio de três quilômetros do núcleo populacional, “segundo os técnicos do Ministério Público do 

Estado desconsiderou-se no EIA a existência de áreas em crescente expansão, que fazem 

fronteira com o empreendimento” (VASCONCELOS JUNIOR; CORRÊA, 2017, p. 7), valendo 

ressaltar que no ano de 2012, em um texto redigido pela Promotoria de Justiça do Meio 

Ambiente de Belém e Promotoria de Justiça de Marituba foi sinalizado que o descumprimento 

dos critérios para o funcionamento do aterro já havia sido percebido durante o processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento. 

O Ministério Público do Estado do Pará – MPE, a época solicitou junto a Secretaria de 

Meio Ambiente a realização de audiências públicas, a fim de garantir acesso a informação a 

todos os segmentos da sociedade civil em relação ao processo de implementação do aterro 

sanitário, por meio do debate dos aspectos apresentados no EIA da CPRT de Marituba. 
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Desde as primeiras autuações de infrações aplicadas pela SEMAS, a empresa que 

gerencia ao CPTR Marituba vem buscando adequar-se as exigências sinalizadas nos 

documentos dos técnicos da referida secretaria, entretanto, em decorrência dos impactos 

ambientais gerados até então, o município de Marituba por meio do Decreto 508 de março de 

2017 declarou estado de emergência e calamidade pública nas áreas do município, considerando 

a situação de risco e prática de danos ambientais (dispersão de gases tóxicos e chorume), e 

perigo à saúde pública gerados na má gestão do aterro sanitário. (PARÁ, 2017, p.2) 

Em vista de cobrar do poder público a retirada do aterro do município, diversas 

categorias representativas organizaram-se em um movimento denominado Fórum Permanente 

“Fora Lixão” que sinalizam a degradação causadas pelo aterro. As comunidades próximas do 

Rio Uriboca alegam que o forte odor e a contaminação da água têm ocasionado problemas 

respiratórios e de pele, assim como também sentem reflexos na dinâmica econômica local, em 

decorrência desses fatores.  

Nessa linha de raciocínio, torna-se importante perceber que a discussão sobre a 

contaminação gerada pela forma inadequada de tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos produzidos na RMB vem ocorrendo desde o antigo lixão do Aurá, e atualmente, apesar 

de configurar-se como aterro sanitário, o solo, o ar e água do município tem sido afetado 

diretamente pelo empreendimento, fato que desencadeia a contaminação de territórios 

próximos, uma vez que, se não houver um processo de controle ambiental desses danos, poderá 

acontecer também a contaminação de outros rios ligados ao Rio Uriboca, como por exemplo, o 

Rio Guamá, aumentando ainda mais a extensão dos danos ambientais e sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos considerar que até o presente momento o CPTR de Marituba segue em busca 

de adequação do que foi identificado como irregularidade pelos órgãos competentes. A 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará vem realizando vistorias técnicas de 

acompanhamento desde maio de 2017, a fim de verificar o cumprimento das exigências técnicas 

para a operação correta do aterro sanitário. Contudo, os danos causados por essas inadequações 

do aterro, conferiu ao empreendimento a roupagem de modelo ambientalmente insustentável, 

pois, assim como os antigos lixões, desencadeou impactos ambientais. Nessa linha de 
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raciocínio, podemos perceber a necessidade das gestões estaduais e municipais em avançar na 

implementação do que é previsto na PNRS, especialmente no que se refere a implantação de 

um modelo de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, uma vez que, torna-se extremamente 

necessário uma análise dos fatores e especificidades de cada um dos municípios, em vista de 

adotar um formato sustentável de tratamento e disposição final do lixo urbano para a redução 

dos impactos ambientais e que se apresente como condição economicamente viável.  

A importância do Estudo de Impactos Ambientais reside em demonstrar os fatores da 

escolha de determinada localidade para implantação dos aterros sanitários, nessa linha de 

entendimento, podemos destacar que a dificuldade na escolha do espaço para a destinação final 

dos resíduos sólidos da RMB encontra-se na compreensão da dinâmica urbanística dos 

municípios, pois, nas últimas décadas as cidades da região amazônica vem apresentando uma 

grande expansão de ocupação do solo, principalmente de forma desordenada, fato que pode ser 

visualizado nos municípios que constituem a RMB. Assim, apesar da empresa que gerencia o 

aterro sanitário em Marituba alegar que se encontra em conformidade ao que tange a distância 

do empreendimento em relação a áreas habitáveis, o crescimento populacional e a expansão da 

ocupação do solo irá aos poucos reduzir essa distância, ou seja, a medida em que o território 

passa a ser ocupado existirá menos opções de áreas como opção para abrigar os aterros 

sanitários.  A tendência então é que a disposição final dos resíduos urbanos seja cada vez mais 

distante dos centros urbanos em expansão, o que gera um custo muito alto para a coleta e 

transporte do lixo. Dessa maneira, a coordenação e a integração das ações dos diferentes setores 

da gestão pública são necessárias em vários aspectos, no intuito de provocar mudanças no 

padrão de descarte do lixo, por meio da educação ambiental, no incentivo do consumo 

consciente dos produtos e na sensibilização para a responsabilidade da gestão dos resíduos 

sólidos, iniciativas que deverão ser reconhecidas como pilares da sustentabilidade.   
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivos discutir os fatores que se configuram como agravantes para a 

crise hídrica nacional, analisar as condições da região Nordeste frente a esta problemática e 

destacar as principais soluções adotadas. Para tanto, utilizou-se de dados secundários e revisão 

de literatura. Ao abordar a distribuição dos recursos hídricos frente ao território nacional e 

comparar com os índices demográficos pode- se perceber que não há uma equivalência, visto 

que em algumas regiões há menores concentrações de água, que somado as grandes massas 

populacionais propiciam o surgimento de problemas referentes a manutenção e fornecimento 

dos recursos hídricos. A disponibilidade e usos de água na região Nordeste, particularmente na 

região semiárida, é uma questão crucial no que se refere ao seu desenvolvimento. Em função 

das dificuldades históricas, os maiores avanços na gestão dos recursos hídricos, comparando-

se as regiões do país, vêm ocorrendo no Nordeste. Salienta-se que a adoção de estratégias para 

uma gestão mais eficiente frente ao consumo dos recursos hídricos é uma urgência mundial, 

uma vez que o acesso a esse recurso ocorre de forma desigual e não eficiente, o que intensifica 

os efeitos da crise hídrica. Desse modo, a atuação consciente da sociedade é a medida mais 

viável para combater a falta de água. 

 

Palavras-chave: Crise hídrica; Gestão de recursos hídricos; Região Nordeste.  
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INTRODUÇÃO 

 

A crise hídrica que se desencadeou ao longo do século XXI é vista por muitos 

pesquisadores como uma problemática associada principalmente ao gerenciamento dos 

recursos hídricos. Esse fator, de acordo com Tundisi (2008) propicia mais problemas que a 

própria escassez de água. Entretanto, outros aspectos contribuem para o agravamento dessa 

questão. Nesse sentido, a crescente ocupação urbana, é responsável pelo aumento expressivo 

do consumo de água, além de favorecer a contaminação dos reservatórios mediante a destinação 

inadequada dos efluentes domésticos e industriais. 

O desperdício dos recursos hídricos também é um fator agravante, visto que com base 

na Agência Nacional das Águas – ANA, aproximadamente 37,5% do volume de hídrico 

explorado é desperdiçado. Além disso, compreende-se a necessidade de ampliar políticas 

públicas capazes de articular e gerir um consumo adequado dos recursos hídricos também se 

caracteriza como uma dicotomia nesse contexto. 

Essas indagações apresentam grande importância nos âmbitos locais e regionais, uma 

vez que a água é um recurso natural de alta representatividade para os mais diversos meios de 

produção, além de ser essencial para a manutenção da vida no planeta. Partindo dessa questão, 

as Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO afirma que 70% da água é destinada 

as atividades agropecuárias, 22% é direcionada as atividades industriais, enquanto 8% é 

consumida no uso doméstico. 

No cenário nacional, a ANA (2011) aponta um percentual de aproximadamente 13,7% 

de toda a água doce existente no mundo, sendo que aproximadamente 46% desse volume se 

encontra na bacia amazônica, enquanto que os outros 30% estão distribuídos nas demais regiões 

do território brasileiro. 

Ao contextualizar essa discussão com o Nordeste, pode-se afirmar que essa região 

mesmo localizada em um país com um abundante volume de água sofre com a escassez desse 

recurso. Essa realidade é resultante das condições climáticas e de outras características 

geográficas e regionais, mas a ineficiência da gestão dos recursos hídricos juntamente com a 

ausência de políticas públicas capazes de promover o acesso igualitário a água também 

contribui para o agravamento desse problema. 

Assim, este trabalho tem por objetivos discutir os fatores que se configuram como 
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agravantes para a crise hídrica nacional, analisar as condições da região Nordeste frente a esta 

problemática e destacar as principais soluções adotadas. Para tanto, utilizou-se de dados 

secundários e revisão de literatura. 

 

A CRISE HÍDRICA FRENTE AO CENÁRIO NACIONAL 

 

O Brasil é um país que possui uma alta quantidade de recursos hídricos, o que favorece 

o desenvolvimento de inúmeros setores econômicos, dentre eles, o agronegócio que é 

responsável pela maior parcela do consumo de água a nível mundial. Nesse contexto, a Tabela 

01 mostra as informações acerca das bacias hidrográficas brasileiras: 

 

Tabela 1: Informações Básicas das Bacias Hidrográficas Brasileiras 

Bacia Hidrográfica Área (1000 km2) Vazão (m3/s) 

Amazônica 3 900 133 380 

Tocantins 757 11 800 

Atlântico N/NE 1 029 9 050 

São Francisco 634 2 850 

Atlântico Leste 545 4 350 

Paraguai 368 1 290 

Paraná 877 11 000 

Uruguai 178 4 150 

Atlântico Sudeste 224 4 300 

Brasil 8 512 182 170 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2013. Adaptada. 

 

Quando se discute a questão da distribuição dos recursos hídricos frente ao território 

nacional e realiza uma comparação com os índices demográficos pode-se perceber que não há 

uma equivalência, visto que em algumas regiões há menores concentrações de água, que 

somado as grandes massas populacionais propiciam o surgimento de problemas referentes a 

manutenção e fornecimento dos recursos hídricos. Assim, o Gráfico 01, apresenta os 

percentuais referentes a superfície, disponibilidade de recursos hídricos e concentração 
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populacional: 

 

Gráfico 1: Distribuição dos percentuais dos recursos hídricos, da superfície e da população 

brasileira 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2015. Adaptado. 

 

No contexto brasileiro a urbanização se configura como um dos principais responsáveis 

pelo aumento na demanda por água, visto que junto a formação do espaço urbano, uma série de 

subatividades se desenvolvem de forma mútua, dentre elas, a construção civil, o aumento da 

concentração populacional em determinadas regiões, além do crescimento comercial e 

industrial. A partir de todos esses fatores, desencadeiam-se inúmeras problemáticas de caráter 

ambiental que interferem na qualidade da água e consequentemente na viabilidade de uso. 

Nesse contexto, a manutenção hídrica dos reservatórios pode sofrer alterações em 

decorrência do volume de água retirado, bem como devido as alterações climáticas. Outros 

problemas que podem interferir na qualidade da água é a poluição que também é resultante da 

urbanização, das atividades industriais e agrícolas. Comumente os efluentes domésticos, 

agrícolas e industriais não recebem o destino adequado e contaminam reservatórios destinados 

a manutenção das necessidades humanas, afetando ainda bom funcionamento de outros 

ecossistemas. 

A escassez da água também contribui para ampliar as problemáticas advindas da crise 

hídrica. Bicudo et al (2010) afirma que normalmente esse problema ocorre quando há variações 

na oferta dos recursos hídricos, fazendo com que os índices de disponibilidade sejam reduzidos. 

Nesse sentido, a população fica vulnerável, visto que o acesso a água potável se torna mais 

restrito. 
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Além desses aspectos, o desperdício dos recursos hídricos também é um agravante 

frente a crise hídrica. De acordo com a ANA (2011) 37,5% dos recursos hídricos são 

desperdiçados após o tratamento devido à falta de infraestrutura adequada. Tal realidade é 

presente principalmente no setor agrícola e decorre da ausência políticas sustentáveis e de 

articulação governamental frente a gerência desse recurso. 

 Desse modo, podemos afirmar que a gestão ineficiente também contribui para o 

aumento das proporções da crise hídrica atual, visto que esse fator interage diretamente com o 

todos os problemas já citados. Entretanto, a gestão desse recurso não é uma responsabilidade 

exclusiva do poder público. A sociedade deve adotar medidas capazes de otimizar o consumo 

da água e assim, atuar como uma ferramenta essencial frente aos percalços advindos desse 

colapso. 

 

 A REGIÃO NORDESTE FRENTE À CRISE HÍDRICA 

 

A disponibilidade e usos dos recursos hídricos na região Nordeste, particularmente na 

região semiárida, é questão crucial no que se refere ao seu desenvolvimento. Frente a essa 

discussão, Cirilo (2010) afirma que em função das dificuldades históricas, os maiores avanços 

na gestão dos recursos hídricos, comparando-se as regiões do país, vêm ocorrendo no Nordeste. 

Assim, grandes esforços vêm sendo empreendidos com o objetivo de implantar infraestruturas 

capazes de disponibilizar água para garantir o abastecimento humano e animal e viabilizar a 

irrigação. Entretanto, esses esforços ainda são insuficientes para resolver os problemas 

decorrentes da escassez de água, o que faz com que a população que ocupa essa região continue 

vulnerável aos problemas decorrentes das secas, especialmente quando se trata do uso da água 

no meio rural. O Gráfico 02 apresenta a evolução do volume do reservatório equivalente da 

região nordeste entre 2012 e 2015: 
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Gráfico 2: Evolução do volume de armazenamento do reservatório equivalente da região 

nordeste 

 
Fonte: ANA, 2015. Adaptado. 

 

Frente a essa problemática, surge a Lei 9.433/1997, também conhecida como a Política 

Nacional das Águas, que teve sua motivação inicial associada à escassez quantitativa dos 

recursos hídricos. A ANA (2012) afirma que a proposta inicial de solução desta deficiência foi 

a construção de infraestrutura de armazenamento de água, iniciado pelo Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas – DNOCS, o que possibilitou a transferência de água no tempo da 

estação úmida para a estação seca, assim como de anos úmidos para anos secos. 

No desencadear desta política, gradualmente deu-se a inclusão de ações estaduais e hoje 

está construída uma ampla rede de reservatórios sazonais e plurianuais. Em contrapartida, de 

acordo com a ANA (2012), na região Nordeste, há um descompasso entre a oferta e a demanda 

de água, agravado pela má utilização de alguns setores. É ressaltado ainda que a disponibilidade 

de água armazenada é razoável, não sendo, no entanto, bem distribuída no território, 

apresentando-se algumas vezes impróprias para o consumo, exigindo a utilização crescente de 

produtos químicos e de tecnologias complexas para a sua potabilização. 

Em meio à representação da região Nordeste, um dos fatores que assola tal território 

continua sendo a crise hídrica, que impossibilita em diversas situações, um desenvolvimento 

qualitativo para as pessoas. Dentro do viés histórico nordestino, a região já passou por vários 

momentos de seca, que interferiram no elo da vida, causando mortes de animais e pessoas, 

sendo a sede e a fome causas construtora de momentos de perdas. 

Nesse contexto, que apregoa a seca dentro da ótica da “marginalização do povo 
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nordestino”, muitos autores regionalistas conduziram textos que enfocam o mundo da estiagem 

e sua influência na construção social do homem, que buscava com urgências formas de superar 

os problemas advindos de fenômeno natural, a qual aquele não podia prever as reais 

consequências. 

Porém, as representações artísticas e literárias do Nordeste construíram e reificaram uma 

imagem de cunho negativista de região, no qual o território em discussão não é adequado, é 

apenas um símbolo de problemas, conforme presente nas abordagens de Castro (1987). Os 

símbolos criados por meio da descrição do Nordeste pelos grandes escritores brasileiros 

permitiram uma divulgação da região para o mundo, destacando como as pessoas sofriam, 

migravam pelo desejo de uma vida melhor ou morrem pela força da seca. 

Além disso, criou-se um novo Nordeste, não aquele que as pessoas conhecem por 

viveram nele, mas uma construção desenvolvida por meio de discursos, que às vezes são mal 

interpretados (ALBURQUERQUE JÚNIOR, 2011). 

 Todas as discussões têm a seca como ponto de partida, mas vale ressaltar que este 

fenômeno natural era recorrente e não se desenvolvia políticas públicas em prol da população. 

No entanto, a partir de 1777, que segundo Campos & Studart (2001, p.3): 

 

Foi a grande seca de 1777-1779. Há quem estime que “morreram mais de 

500.000 pessoas no Ceará e cercanias”. Mesmo considerando algum exagero 

da estimativa, devido ao choque causado pela situação, esse foi realmente um 

grande desastre. Talvez o maior desastre que já atingiu uma região brasileira. 

Um século depois, outra severa e duradoura seca atingiu o Nordeste Brasileiro. 

Foi a seca de 1888, conhecida como a seca dos três oitos. A partir de então, o 

debate de uma solução para o problema tornou-se mais profícuo. Basicamente 

haviam três linhas: os favoráveis à açudagem e à irrigação; os favoráveis à 

transposição do rio São Francisco e irrigação; os favoráveis às mudanças no 

perfil econômica da Região e os proponentes de soluções pontuais de impacto. 

 

Assim, notamos que a seca esteve sempre presente na vida dos nordestinos, mas atitudes 

com o intuito de contribuir para as pessoas superarem as dificuldades não entravam em pauta 

nos programas do poder público. Dentro dessa conjuntura, a ocorrência de uma seca de grande 

magnitude foi responsável por despertar nas pessoas, principalmente nos que participam do 

poder público, a intenção de discutir e tentar encontrar maneiras de evitar impactos tão fortes 

na região. 

Uma das ações idealizadas seria a implantação de políticas de açudagem, irrigação e 
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entre os meios de tentar, ao mesmo, amenizar as dificuldades vivenciadas pelos nordestinos. 

Esse patamar de discussão, impulsionou a criação de órgão voltados para a convivência com a 

seca. Na visão de Malvezzi (2007, p. 67): 

 

Se o Semiárido brasileiro e hoje uma das regiões mais açudadas do planeta, 

em grande parte isso se deve ao Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (Dnocs). São aproximadamente 70 mil açudes. Fundado em 1909 como 

Inspetoria de Obras Contra as Secas (Iocs), depois Inspetoria Federal de Obras 

Contra as Secas (Ifocs), o órgão pretendia fazer o combate à seca, objetivo 

que hoje parece anacrônico, já que sabemos que ninguém acaba com 

fenômenos naturais, como secas, chuvas e incidência de neve. Mas a causa era 

nobre, já que a população nordestina, sem rios perenes, mas tendo boa 

pluviosidade em todo o sertão, enfrentava o problema de não ter estoques de 

agua em tempos sem chuva. 

 

A partir dos constantes problemas com a seca, foram criados vários órgãos que deveriam 

permitir uma qualidade de vida melhor para os nordestinos através de métodos voltados para a 

acumulação de recursos hídricos. Eram ações que refletiam aspectos de nobreza, mas 

contraditório no sentido de acabar com a seca. 

O tempo demonstrou que a força política das oligarquias locais foram mais fortes que 

os intentos desejados pelo poder público. Tivemos o aprisionamento do Dnocs pelos interesses 

particulares, que passaram a usar o processo de açudagem em benefício próprio. No entanto, 

muitas as obras desenvolvidas pelo Dnocs foram importantes para impulsionar o 

desenvolvimento do Nordeste, não devemos nos manter somente no processo crítico do órgão, 

pois há fatores preponderantes de sua existência. Muitos açudes no Nordeste foram criados 

nessa época, dando sustentabilidade a sobrevivência social e econômica da região. 

Na década de 1950 foi criada a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste) que também buscava alternativas para os períodos de estiagem, mas com ações que 

pudessem desenvolver a região Nordeste economicamente a partir de um longo planejamento. 

Mas segundo Oliveira (1987), não houve realmente um planejamento que melhorasse a 

qualidade de vida dos nordestinos em relação a outras regiões do país, logo seus efeitos não 

foram tão eficazes. No entanto, o Dnocs acabou perdendo força com o surgimento da Sudene 

e, além disso, a construção do acesso a água não foi democrático como se queria, o coronelismo 

usou seu poder para interferir neste programa, conforme Malvezzi (2007). 

Mas recentemente, as formas de convivência com a crise hídrica têm se voltado para os 
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programas de construção de cisternas, já considerando o processo de estocagem de recursos 

hídricos nos momentos mais oportunos, programa este premiado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) como alternativa de conviver no semiárido. 

Temos também a grande polêmica envolvendo a transposição do rio São Francisco, no 

o projeto se apresenta como forma de ajudar os nordestinos que tem convivido com as secas 

constantes. Porém, alguns estudiosos defendem que tal projeto será apenas uma forma de 

aumentar a força do agronegócio, já que passará em lugares repletos de atividade irrigada. É 

uma alternativa que divide opiniões, mas sabemos que os nordestinos precisam de alguma 

forma de intervenção efetiva sobre os problemas com a água. 

 

POSSÍVEIS METODOLOGIAS E PROPOSTAS A SEREM EMPREGADAS JUNTO À 

CRISE HÍDRICA 

 

No momento atual existem dois tipos de escassez de água. Primeira a escassez 

econômica mediante à ausência de investimentos e caracterizada por pouca infraestrutura e 

distribuição desigual de água. E, enquanto a escassez física ocorre quando os recursos hídricos 

não conseguem atender as necessidades básicas da população. Regiões áridas são as mais 

associadas com à questão da escassez física, uma vez que 25% da população mundial residem 

em bacias hidrográficas, uma vez que um bilhão de pessoas vivem nestas bacias onde a água é 

economicamente escassa (CIRILO, 2015). 

Historicamente, as principais políticas públicas impulsionadas pelo Estado brasileiro a 

partir dos anos 60 expressaram-se no território Semiárido de maneira localizada através de 

projetos de irrigação associados a implantação de polos de desenvolvimento industrial com base 

na produção de monoculturas agroquímicas. Esses polos de desenvolvimento transformaram-

se em enclaves de dinamismo, gerando contrapartidas socioambientais negativas, acentuando à 

histórica diferenciação social no meio rural e degradando o meio ambiente. Os projetos de 

irrigação no território do Semiárido brasileiro são considerados um verdadeiro sucesso do ponto 

de vista do setor empresarial e um desastre numa perspectiva de ganhos sociais, uma vez que 

não beneficiará à sociedade sertaneja (KUSTER; MARTÍ, 2009). 

A intervenção do Estado brasileiro, principalmente no Nordeste Semiárido foi sempre 

marcada pela centralização do poder e fragmentação das ações, que se concretizava com a 
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implementação de órgãos para o combate à seca como à obra contra as secas (Decreto nº 7.619, 

21 de Outubro de 1909), atual Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), sendo 

objetos de disputas políticas entre os mais diversos segmentos da elite rural. A ação 

desenvolvida por esses órgãos limitava-se à construção de açudes públicos com o objetivo de 

assegurar água para a produção agropecuária e funcionamento de agroindústrias capitalistas 

(PASSADOR; PASSADOR, 2010). 

Realidade ao ser considerada como um dos principais fatores da crise hídrica, uma vez 

que essas ações de combate à seca e outros não leva em consideração as necessidades hídricas 

da população semiárida brasileira. 

Existe uma série de medidas que podem ser empregadas para reduzir os impactos desse 

fenômeno não apenas sobre a qualidade de vida da população, mas para a segurança hídrica do 

planeta como um sistema único. Umas dessas medidas estão relacionadas com à perspectiva da 

convivência com o Semiárido as chamadas “tecnologias sociais”, uma vez que tendem a ser 

simples, tendo como objetivo básico os problemas da sociedade mediante à questão hídrica. O 

projeto um milhão de cisternas é a prova dessas principais medidas, já que que oferece água de 

qualidade para consumo humano e evita um dos maiores problemas do manejo da água no 

Semiárido, a evaporação (MALVEZZI, 2007). 

 No ano de 1999, tem início o Programa de Formação e Mobilização para a Convivência 

com o Semiárido: Programa Um Milhão de Cisternas Rurais, através da Articulação com o 

Semiárido (ASA). O P1MC é considerado como um programa de mobilização social com o 

objetivo de mostrar aos seres humanos como é possível viverem de forma sustentável no 

Semiárido brasileiro. Um dos arremates para isto, é a partir das mobilizações das famílias 

sertanejas, captar água de chuva, se apropriando da tecnologia das cisternas de placas para 

garantir um alto abastecimento em épocas de estiagem. Diante disso, as cisternas de placas 

representam uma grande viabilidade de custo benefício para os sertanejos em relação a outras 

opções de combate a escassez hídrica, como a construção de microbarragens ou barragens 

subterrâneas (PONTES; MACHADO, 2009). 

A ASA como resultado de mobilização social em suas parcerias com o Governo federal, 

a cooperação internacional e com apoio de setores da inciativa privada, tem realizado 

importantes contribuições no âmbito do P1MC, possibilitando estratégias de captação de água 

de chuva para as famílias beberem e cozinhar. Constata-se que a ASA já mobilizou 250.000 
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famílias, construindo mais de 230.000 cisternas de placas distribuídas nos estados do Semiárido 

brasileiro (KUSTER; MARTÍ, 2009). 

A característica principal dessas possíveis metodologias e propostas concernentes ao 

problema da crise hídrica está num modelo de gestão de planejamento urbano que possa ser 

assumido integralmente pela comunidade de interesse e beneficiária da política, uma vez que 

seja organizada como sociedade civil, contribuindo ativamente na implementação da referida 

política (PASSADOR; PASSADOR, 2010). Esse modelo de gestão, permite uma ideia de 

planejamento urbano indispensável para a redução dos danos proporcionados pela crise hídrica, 

uma vez que a partir dessa medida seria possível controlar a ocupação do espaço e proporcionar 

áreas apropriadas para uso urbano, evitando que ambientes necessários a preservação dos 

mananciais e reservatórios sejam ocupados. 

A partir do planejamento urbano outros problemas seriam amenizados, dentre eles, o 

destino inadequado dos efluentes domésticos, que apresenta potencial altamente danoso para a 

conservação dos recursos hídricos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intensificação das atividades agrícolas e industrias, juntamente com o crescimento 

urbano contribuíram de forma direta para desencadear a crise hídrica a nível mundial. Assim, 

as problemáticas resultantes da crise hídrica se apresentam como uma urgência, uma vez que a 

água é um recurso indispensável para a manutenção das necessidades humanas e do ambiente. 

No contexto nacional, temos uma abundância de recursos hídricos. Entretanto, o acesso 

a água está se tornando mais reduzido em decorrência da redução dos volumes dos 

reservatórios. Ainda no cenário nacional, a ocupação irregular do espaço se configura como um 

dos fatores responsáveis pela estagnação dos recursos hídricos e consequentemente, pela 

vulnerabilidade social. No âmbito regional, mais especificamente no semiárido nordestino, a 

falta de água é um problema fortemente intensificado pelas condições climáticas, ambientais e 

pela falta de uma gestão eficiente dos recursos hídricos. Além disso, verifica-se que o acesso 

reduzido a esse recurso quando comparada as demais regiões brasileiras intensifica as 

desigualdades sociais, uma vez que propicia inúmeras restrições aos sistemas produtivos. 

Ressalta-se que associado a todos esses fatores, a intensificação das secas contribui diretamente 
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para a redução dos volumes dos reservatórios, o que vem a proporcionar dimensões ainda 

maiores a crise hídrica. 
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RESUMO 

 

Este estudo busca apresentar a água como um bem social público, suas garantias diante das leis 

e direitos, assim como o seu reconhecimento em nível internacional como um bem de uso 

comum. O ensejo em pesquisar a temática vem da atual onda de privatizações de 

concessionárias de abastecimento de água no Brasil e no mundo, que nos permite criar dúvidas 

no que diz respeito as vantagens ou desvantagens que essa tendência representa. Para tanto, fez-

se um levantamento teórico e documental a respeito da água enquanto um bem público, 

realizou-se pesquisas sobre a grande variação do valor tarifário de concessionárias privadas em 

contraponto as públicas e como isso influencia principalmente o acesso à água a famílias pobres 

e periféricas. Empiricamente, estuda-se as tarifas sociais e as respectivas localidades das 

famílias cadastradas de um município em constante desenvolvimento localizado no Semiárido 

do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, Pau dos Ferros-RN, buscando mostrar a relevância 

pública desse serviço em específico. Espera-se com esse artigo ampliar-se a consciência da 

responsabilização do Estado enquanto provedor dos serviços de abastecimento de água e 

chamar a todos que formam a sociedade para engrandecer o conhecimento crítico a e enriquecer 

o debate do direito à água. 

 

Palavras-chave: Água como um bem social; Abastecimento de água; Privatização da água; 

Recursos Hídricos.  
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INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo a água foi ignorada de seu reconhecimento como um bem limitado e 

isso levou a drásticos desperdícios e formas irregulares de consumo, tornando mais escasso o 

seu acesso, embora essencial para a garantia de nossa existência. Pensando nisso, as companhias 

prestadoras do serviço de abastecimento de água fornecem através da coleta, do tratamento e 

da distribuição, água potável para as sociedades, que deve ser de modo regular e que garanta 

também a conservação dos seus reservatórios. Para tanto, companhias públicas pertencentes ao 

governo foram criadas a deterem, através de concessões, o domínio sobre a prestação desse 

serviço. Contudo, existem também empresas privadas que prestam esse tipo de serviço de 

acordo com normativas preestabelecidas pelo Estado, o que fez aumentar hodiernamente o 

debate em torno da privatização e direito à água, principalmente em nível de Brasil tendo em 

vista um novo contingente de privatizações a se estabelecer no país. Com isso, questiona-se 

hoje quais os benefícios que uma concessionária pública de abastecimento de água face aos 

atuais processos de privatização do fornecimento desse bem público, que pode até ocasionar a 

privatização da água em si? 

Com finalidade de refletir sobre essa problemática, o objetivo desse trabalho é 

compreender a água como um bem social público, suas garantias diante das leis e direitos, assim 

como seu reconhecimento em nível internacional como um bem de uso comum. Para tanto, 

metodologicamente lê-se o espaço enquanto um campo dialético que irrompem forças 

contraditórias, que definem espaços de interesses e de conflitos. A partir de então, fez-se 

levantamento teórico e documental a respeito da água enquanto um bem público, buscando 

realizar análises e experiências da privatização em outros lugares no mundo, bem como sobre 

a variação tarifária de concessionárias privadas em contraponto as públicas e como isso 

influencia principalmente o acesso à água a famílias pobres. 
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Figura 1: Localização do município de Pau dos Ferros no contexto do estado do Rio Grande 

do Norte –RN 

 
Fonte: Mapa base do IBGE, 2005, adaptado pelos autores, 2017. 

 

Como mecanismo de compreender a importância das concessionárias públicas em 

realidades brasileiras, fez-se uma pesquisa de campo mostrando quão importante para as 

sociedades mais pobres é o acesso à água a partir de empresas públicas, que buscam garantir 

programas sociais de acesso a esse bem. Estudou-se como as tarifas sociais da Companhia de 

Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN) estão distribuídas espacialmente 

no município de Pau dos Ferros-RN, situado no Semiárido do estado do Rio Grande do Norte, 

Brasil (Figura 01), com o intuito de mostrar o compromisso social ainda existente dessas 

empresas em localidades mais carentes. 

Além dessa Introdução, o trabalho está dividido na seção do Referencial Teórico com 

os tópicos: Água: Um Bem Social Público, que aborda as características gerais e sociais desse 

bem, Concessionárias de Abastecimento de Água, que faz um relato sobre o atual estágio de 

abastecimento de água por via de concessionárias e Realidade da Privatização hoje no Brasil, 

que discute como é importante a sociedade se atentar ao tema; A Discussão que relata sobre a 

Agua e os Benefício das Concessionárias Públicas: O exemplo do Estado do Rio Grande do 

Norte, mostrando a importância da CAERN para o estado do RN e para o município de Pau dos 
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Ferros-RN, principalmente para famílias pobres beneficiárias de tarifas sociais; Considerações 

Finais, que fez apontamentos futuros da temática e; além das Referências. 

 

ÁGUA: UM BEM SOCIAL PÚBLICO 

 

A água é o líquido mais importante do nosso planeta, sendo essencial para a nossa 

existência e reconhecida como fonte de vida na terra. Todos os seres vivos dependem 

essencialmente dela, inclusive nós, seres humanos, que mais à utilizamos e a temos como ponto 

inicial o nosso próprio organismo, que tem sua maior parte líquida. A água serve como um 

combustível que proporciona a continuidade da vida, portanto temos a água como um 

patrimônio da natureza no qual devemos zelar de modo que nunca deixe de existir para sanar 

nossas necessidades de consumo e uso de forma que permita nossa sobrevivência. 

Entendemos a água como a base para a maioria das nossas atividades. Porém, o 

crescimento elevado de seu consumo nas últimas décadas devido ao crescimento populacional, 

sistemas irrigatórios, e grandes indústrias, além da irregular distribuição devido as diferentes 

regiões climáticas e seus territórios, proporcionou conflitos entre pessoas pela sua manipulação. 

Assim, a literatura sobre preservação da água tem incentivado a busca por alternativas para o 

seu uso, legal e sustentável.  

Dentre dos conflitos gerados em torno do uso da água, questionamentos importantes 

vêm à tona sobre a água ser ou não um bem público e o poder legal que existe a garantir isso. 

Seguindo essa linha de raciocínio, para conceituar a água como um bem social público, 

devemos considerar as palavras de alguns autores que trazem diversas ideias que podem firmar 

um melhor pensamento a respeito do uso da água como um direito e suas garantias por leis. 

O primeiro marco regulatório referente ao domínio e utilização da água no território 

brasileiro veio através do Decreto Nº 24.643/1934, conhecido como o Código de Águas. O 

referido código assegurou o uso gratuito de correntes e nascentes de águas, com dever de suprir 

necessidades básicas de vida, permitindo o uso de qualquer reservatório natural público. Na 

agricultura e indústria tinham um fornecimento relacionado aos instrumentos de concessão 

jurídica. Os demais casos ocasionados eram preferencialmente concedidos para abastecimento 

da população. 

Pompeu (2010, p. 43) nos traz o entendimento sobre direito de águas afirmando que: 
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O direito de águas pode ser conceituado como conjunto de princípios e normas 

jurídicas que disciplinam o domínio, uso, aproveitamento, a conservação e 

preservação das águas, assim como a defesa contra suas danosas 

consequências, de início, denominava-se direito hidráulico. A estreita 

vinculação das normas jurídicas relativas às águas com o ciclo hidrológico, 

que desconhece limites no seu percurso, faz com que o direito de águas 

contenha normas tradicionalmente colocadas no campo do direito privado e 

no do direito público. Suas fontes são a legislação, a doutrina, a jurisprudência 

e o costume.  

 

Para se manter em obediência com a Constituição, que em seu inciso XIX do Art. 21 

estabelece como “competência de a União instituir o sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos”, no dia 08 de janeiro de 1997 foi criada a Lei nº 9.433 conhecida como a 

“Lei das Águas”, lei na qual vem para instituir a Política Nacional de Recursos Hídrico e criar 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Nela podemos encontrar os 

princípios fundamentais da Política Nacional, que fortalece a compreensão de que a água é um 

bem público (não podendo ser controlada por particulares) e um recurso natural limitado, 

dotado de valor econômico, que deve ter como prioridade o consumo humano e de animais, em 

uma gestão descentralizada, com a participação dos usuários, da sociedade civil e do governo. 

Também está descrito nessa Lei os objetivos que buscam assegurar a disponibilidade de água 

com qualidade às atuais e futuras gerações, promovendo uma utilização racional e prevenindo 

contra eventos hidrológicos, sejam naturais ou causados pelo homem. 

A Lei das Águas (Lei nº 9.433, 1997) veio num momento em que a água já permutava 

com situações de escassez e com a preocupação em sua exploração desordenada. Com isso 

aponta em seu Art. 5º a cobrança pelo uso¬ de recursos hídricos. E Art. 19º os objetivos 

específicos para tal cobrança que pretende reconhecer a água como bem econômico e dar ao 

usuário uma indicação de seu real valor, incentivando a racionalização do uso da água e a 

obtenção de recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos. 

Com as palavras de Armando; Valadão (2013 p.39), notamos que seus pensamentos 

definem a água como um bem comum essencial a manutenção da vida no planeta, e pela 

compreensão de sua natureza jurídica, é um bem ambiental fundamental à garantia da dignidade 

da pessoa humana. É, pois, um bem comum não sujeito à apropriação privada, na qual faz a 

necessidade de existir diversos movimentos sociais que lutam contra sistemas neoliberalistas e 
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processos de apropriação privada. Veremos que essas lutas intensas levantarão diversos 

questionamentos sobre um bem público de importância incalculável ser usado como gerador de 

lucros através de sua abusiva mercantilização. 

 

CONCESSIONÁRIAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Falar em fornecimento de água requer pensar em saneamento básico (SB).  A Lei nº 

11.445, 2007 em seu art.3º, inciso I, descreve o abastecimento de água como um dos quatro 

pilares do SB, destacando-o como “o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 

operacionais de: a) Abastecimento de água potável; b) esgotamento sanitário; c) limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos; d) drenagem e manejo de águas pluviais”, que são de acesso 

universal. Fazendo o acompanhamento destas leis ora apresentadas, assim como da 

Constituição, entende-se que o serviço de abastecimento de água tal como os demais que 

compõem o saneamento básico competem a União, Estados e a esfera municipal, podendo ser 

repassados para concessionárias públicas ou privadas por meio de contratos de concessões. 

Através desses contratos, caberá a concessionária satisfazer todos os critérios legais referente 

ao serviço de abastecimento de água, para garantir um fornecimento que supra as necessidades 

humanas, direitos sociais e claro, preservando o meio ambiente. 

Segundo Oliveira; Lima (2015), as concessionárias estaduais de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário foram criadas em meados de 1960 e, em alguns anos, se firmaram como 

principais ofertadores dessa prestação de serviços em águas e esgotos no Brasil, pois contavam 

com grandes investimentos por parte do governo e captação financeira por meio de operações 

de crédito junto a instituições bancárias. Na década de 1980, a concretização destas empresas 

começou a entrar em crise com a extin¬ção do Banco Nacional de Habitação, órgão de grande 

importância como financiador. O país passou por momentos de turbulência econômica e as 

fontes de recursos estavam se esgotando, igualmente no tempo que terminava o período de 

carência dos empréstimos e aumentavam as despesas com encargos da dívida. (TUROLLA, 

2002).  

A questão é que processos desestatização da água traz à tona diversos fatores, como a 

sua utilização em prioridade para o comércio, setor produtivo, que é o caso da agroindústria, 

inclusive na produção de energia, deixando em segundo plano o uso que seria de maior 
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sensibilidade, a população propriamente dita. (CAVALCANTI, 2014, p. 93). Esse autor 

expressa um questionamento significativo: “qual seria o foco do gerenciamento da água? Uma 

gestão pública (pelos governos e populações) ou uma gestão privada (pelas empresas 

transnacionais)?” 

Com isso Moreira; Pereira (2016, p. 216) compartilham uma ideia semelhante e 

contemplam que a privatização limita o acesso livre à água, que tem seu principal uso pessoal 

para cozinhar, beber e higiene, tendo em vista que a transformam em mercadoria, ficando em 

um patamar de privado, com valor econômico. Como consequência afirma que “em alguns 

casos em que ocorreram a privatização da água a população mais carente teve o acesso de forma 

deficiente ou ficou sem acesso face aos altos preços, colocando em risco a vida desta parte da 

população”. (p.217) 

 

A REALIDADE DA PRIVATIZAÇÃO HOJE NO BRASIL 

 

No Brasil está havendo uma recente defesa à privatização das estatais de abastecimento 

de água, principalmente por parte dos governos estaduais. Pressionados e amarrados por 

influência externa no oferecimento de contratos para novos financiamentos e de 

refinanciamento de dívidas, muitos governos estão aceitando a privatização dos seus serviços à 

empresas privadas, inclusive os mais básicos deles que um ser humano possa depender: o 

abastecimento de água pelo saneamento. 

No Estado do Rio de Janeiro, o processo de venda da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) está gerando conflitos entre a classe política, que força 

uma privatização, e o povo, que necessita da companhia em sua permanência pública. Essa 

privatização, já aprovada em plenário, vai de encontro ao processo de reestatização das 

empresas de saneamento básico no Brasil e no mundo, e deixa dúvidas sobre seu real motivo. 

(ONU, 2016) Percebe-se em um discurso afirmativo que a privatização do sistema seria uma 

saída para resolver problemas existentes. Contudo, o próprio relator da ONU, Leo Heller em 

2016 atenta que “não é essa a lição de experiências de privatização em outras partes do mundo. 

Por trás desse discurso poderíamos ler uma tentativa de afastamento do Estado em sua 

obrigação de oferecer saneamento” (ONU, 2016).  
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O relator Heller (ONU, 2016), em suas palavras sobre Nações Unidas Para as Águas, 

declarou que as empresas privadas não realizam investimentos que supram as necessidades de 

todos e adotam uma política de exclusão fazendo uma divisão na população onde os pobres 

serão esquecidos, já que impõem tarifas altas, visam grandes arrecadações, além de lhes 

faltarem ao alcance de metas e obrigações contratuais. E ressalta que o próprio Banco Mundial, 

que antes defendia as privatizações no saneamento, já reconhece que a iniciativa privada não é 

uma cura para os problemas. Então passou a existir quebras de contratos e não renovações pois 

as metas de universalização não eram alcançadas, além dos problemas e dificuldades no 

monitoramento dos serviços por parte do setor público. Logo, sem transparência não tem como 

monitorar. 

A ONU também atenta em referência a grande quantidade de pessoas que existem no 

Brasil sem acesso a água em condições adequada, que é uma necessidade imensa de mais 

investimentos públicos continuados, que estejam em avanços contínuos, diferentemente da 

privatização que vem se mostrando de forma inadequada no mundo a fora. 

Através de estudos realizados sobre a privatização, a fim de saber a real situação desse 

processo para a população, nos últimos 15 anos foram encontrados ao menos 180 casos de 

reestatização do fornecimento de água e esgoto em 35 países. 

Segundo a ONU (2016), cidades como Paris (França), Berlim (Alemanha), Buenos 

Aires (Argentina), Budapeste (Hungria), La Paz (Bolívia) e Maputo (Moçambique) são 

exemplos de localidades que tiveram os seus serviços de fornecimento de água de volta para as 

mãos da administração pública, ocorrendo uma totalidade de 136 casos em países de alta renda 

e 44 casos em países de baixa e média renda.  

Destacando alguns países onde apresentou um grande índice de cidades com o serviço 

de fornecimento de água privatizado, estão o Uruguai, a Argentina e a Bolívia. Algumas regiões 

passaram um período maior, outras em rápido intervalo de tempo, as empresas se mantiveram 

nesses países até meados de 2016. A reestatização ocorreu pelos mais variados motivos, entre 

eles a rescisão por parte das empresas privada, por falência e, em sua maioria, por decreto. 

Vejamos um quadro a seguir com exemplo de algumas das principais cidades da América do 

Sul: 
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Quadro 1: Exemplo de cidades que passaram por privatização na América do Sul 

LOCAL PRIVATIZAÇÃO REESTATIZAÇÃO 

Buenos Aires  1993 - Suez  2006 - Decreto  

Santa Fe  1995 - Suez  2005 - Rescisão por parte da Suez  

Tucumán  1995 - Vivendi  1998 - Rescisão por parte da 

Vivendi  

Cordoba  1997 - Suez  Não informado  

La Paz e El Alto  1997 - Suez  2005 - Decreto  

Maldonado  1998 - Suez  2005 - Decreto  

Cochabamba  1999 - Bechtel  2000 - Decreto  

Buenos Aires  1999 - Enron  2002 - Falência da Enron  

Maldonado  2000 - Aguas de Bilbao  2005 - Decreto  

Buenos Aires  2000 - Impregilo  2006 - Decreto  
Fonte: FLORES, R. K. (2009, P. 59) 

 

ÁGUA E OS BENEFÍCIOS DAS CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS: O EXEMPLO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O acesso a água está a cada dia mais difícil, tanto por questões ambientais de diminuição 

de cursos d’água potáveis, quanto pela entrada da água na racionalidade do capital. No Brasil 

especificamente, passa-se na atualidade por um momento delicado em algumas regiões diante 

do seu fornecimento hídrico e a possível privatização das companhias de abastecimento vem à 

reboque pautadas em discursos de melhor gerência e racionalização do abastecimento, o que 

entende-se ser um risco no que se refere ao acesso a água enquanto direito humano, 

principalmente para as pessoas de menor poder aquisitivo. Logo, o serviço fornecido por 

sistemas públicos possui benefícios e valores humanitários que de modo algum devem ser 

desconsiderados. 

Nesse raciocínio, as empresas públicas de abastecimento implementam políticas a fim 

de diminuir a exclusão e garantir o que é direito de todos. Buscam mormente criar estratégias 

para oferecer serviços de modo mais igualitário. Porém, considerando que não vivemos em um 

país justo e que o combate à desigualdade caminha em curtos passos, o serviço público com 

essas estratégias vem a ser primordial no sentido de voltar para o Estado a possibilidade de 

desenvolvimento para com o seu território. Assim, distanciando-se da abusividade na cobrança 

pelo serviço prestado, que vem a ser outro ponto positivo do sistema público, a implementação 

da tarifa visa custear despesas de coleta, tratamento e distribuição, tal como para investimentos 
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e melhorias no serviço, o que as tornam bastante distintas, variando de acordo com cada estado 

considerando sua disponibilidade e facilidade de acesso para coleta. Podemos analisar alguns 

dados em modo comparativo no quadro a seguir, com algumas companhias privadas que 

fornecem seus serviços para cidades nos estados de Tocantins, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul, e companhias públicas de diversos estados no Nordeste e Sudeste do País. 

 

Gráfico 1: Amostra Tarifárias 2017 

 
Fonte: Elaborado por Silva Júnior, com coleta de dados em sites das referidas empresas (2017) 

 

Em análise ao gráfico, as concessionárias públicas pesquisadas apresentam uma média 

tarifária a aproximadamente R$ 31,58 por uma quantidade de até 10 metros cúbicos (m³) de 

água em seu consumo regular, considerando que suas localidades são no Nordeste do País, onde 

o difícil acesso a água a tornaria mais cara equiparando com localidades que possuem água em 

abundância. No entanto as concessionárias privadas mesmo em locais com água mais frequente 

se comparado a região Nordeste, possuem tarifas mais elevadas, em alguns casos com 

acréscimo de mais de 100%. Isso reflete o posicionamento de autores já citados anteriormente 

que relatam as privatizações com elevados valores tarifários e sua influência na exclusão social 

retirando a água de quem não tem condições de pagar tais valores. 

A avaliação do consumo excedente é de grande importância pois existe a inclusão de 

um incentivo para sua conservação através dessas tarifas, tornando mais caro progressivamente 
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o uso excessivo da água. Portanto, as companhias públicas adotam um aumento moderado 

diferente das privadas que salteiam o valor de modo exorbitante.  

Introduzindo a CAERN no contexto, a referida concessionária pública detém a 

concessão do abastecimento de águas do Estado. Sociedade de economia mista, com mais de 

95% de suas ações pertencente ao governo do estado, desde sua criação em 1969 vem atuando 

em mais de 160 municípios e localidades, desempenhando um papel importante para as famílias 

que dela dependem diante de cíclicas crises hídricas que permeiam todo o Nordeste Seco. 

Com valores significativos, veremos no quadro a seguir a tabela tarifária da CAERN do 

ano de 2017, com informações importantes a cerca de uma das mais baixas tarifas para famílias 

consideradas de baixa renda. 

 

Quadro 2: Tabela Tarifária 2017 – CAERN 

 
Fonte: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, 2017. 

 

Fazendo uma vista ao quadro acima, que demonstra detalhes do valor de consumo 

excedente por metros cúbicos (m³), também apresenta um conjunto de classes onde diversificam 

os tipos de imóveis cadastrados para adequar cotas e valores distintos de acordo com cada um. 

Com isso tem-se um ponto bastante importante no que diz respeito as classes sociais destinadas 

às famílias de baixa renda, que representam pessoas que, por muitas vezes, não tem condições 

de pagar uma conta em seu valor considerado alto e correm o risco de ter o fornecimento 

suprimido. Então são definidos requisitos (citados a seguir) que junto ao órgão trará uma 

possível redução do valor tarifário e, quando adicionado o imóvel em classes de consumo 

adotadas para concessão de subsídios, estas podem ser divididas em: “residencial social” ou 

“residencial popular”.  

Seguindo o padrão médio das concessionárias públicas do Brasil, reduz-se o valor 

tarifado em até 80% para essas classes, como é o caso da CAERN. Que por sua iniciativa 
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tornou-se pioneira no Brasil ao incluir em sua Resolução nº 23/2003-CA, que posteriormente 

modificou na 11/2010-CA, a classificação de 5 requisitos de natureza socioeconômica, no qual 

o imóvel e usuário precisam se enquadrar em no mínimo 3 para atingir a classe residencial 

social, e para a residencial popular ao menos 2. Tendo em vista que o primeiro requisito é 

considerado obrigatório. 

 

Quadro 3: Requisitos para cadastro de Tarifa Social 

Nº Requisitos Descrição 

1 Cadastro Social Estar inscrito em um dos programas sociais do Governo 

2 Características do imóvel Possuir tamanho inferior a 50m² de área coberta 

3 Localização Estar situada em bairro periférico, favela ou assentamento 

4 Caixa d’água elevada Não possuir reservatório de água elevado 

5 Pontos de água Possuir apenas um ponto (torneira) de coleta de água 
Fonte: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN – Resolução 11/2010-CA 

 

Com essa redução bastante significativa no valor tarifário, as pessoas contempladas 

serão aquelas que de forma alguma poderiam pagar pelo serviço oferecido se fosse calcular e 

incluir os custos de tratamento e fornecimento até chegar a porta das casas. Considerando essa 

redução inviável para obtenção de retorno financeiro, a companhia pública desempenha práticas 

em prol da diminuição das desigualdades, expandindo seu serviço até os mais baixos pontos 

periféricos. 

 

Mapeamento de tarifa social na cidade de Pau dos Ferros/RN 

 

No Rio Grande do Norte, especificamente em Pau dos Ferros, município polo de região 

interiorana e centro de apoio a 37 municípios do entorno imediato, possui cerca de 30 mil 

habitantes. Nela está localizada a Regional Alto Oeste da CAERN, parte da companhia 

representada nesse território e que fornece apoio aos escritórios dos demais municípios. Tendo 

grande importância para muitas famílias, a companhia responsável pelo abastecimento hídrico 

enfrenta atualmente junto a população local uma das maiores secas da história, no qual todos 

reconhecem que o atual fornecimento irregular não advém do serviço prestado, mas sim da 

relevante escassez de água causada pela estiagem. De acordo com os dados apresentados pela 

empresa, no RN cerca de 35 mil famílias são beneficiadas com a redução tarifária. Na cidade 
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de Pau dos Ferros destacam-se algumas áreas com demanda de famílias cadastradas em 

programas sociais e por isso contempladas pela companhia com a inclusão no programa. 

Atualmente a cidade possui 11.777 imóveis cadastrados nos registros da CAERN, logo 

9.119 estão ativos e aptos a receber o fornecimento de água. Cerca de 10% dessa totalidade são 

beneficiados no programa da tarifa social. Então, considerando a desatualização cadastral e o 

crescente conhecimento da população para com o direito do benefício, estimasse que esse valor 

represente 5% a mais. Com isso o mapa da cidade adaptado (Figura 03) transparece quais locais 

possuem um maior índice de beneficiados, assim como também mostra que a concentração 

maior está nas partes periféricas da cidade sede do município. 

 

Figura 3: Localidade com índice de cadastro em tarifa social na mancha urbana de Pau dos 

Ferros-RN 

 
Fonte: Mapa base da CAERN, 2017. Adaptado por Silva Júnior, 2017. 
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A cidade que é dividida pela companhia por setores em seu sistema integrado, possui 

áreas periféricas que estão em constante transformação. De acordo com a CAERN, nos últimos 

3 anos foram registrados ao menos 300 pedidos de ligações novas na empresa, refletindo a 

expansão urbana ocasionada por loteamentos e programas habitacionais, aumentando a 

expectativa de consumo, assim como de famílias em busca do benefício das tarifas reduzidas. 

Entre todos aqueles que possuem o benefício da redução no valor da conta com a tarifa 

social, o mapa apresenta na cor vermelha as partes periféricas onde se destacam os bairros: 

Manoel Deodato (com o maior índice de famílias beneficiadas); Alto São Geraldo; Olívio de 

Souza; Paraíso e Manoel Domingos, com muitos casos de famílias com o benefício.  

Posteriormente destacam-se de cor laranja os bairros: Riacho do Meio; São Benedito; 

São Vicente de Paula e João XXIII, com um regular índice de famílias beneficiadas e, por fim, 

na cor amarela os bairros: Alto do açude; São Judas Tadeu; Frei Damião; Domingos Gameleira; 

Bela Vista; Arizona e Chico Cajá, com poucos casos registrados de famílias cadastradas no 

benefício.  

Com isso vemos que a parte central da cidade onde funciona o comércio assim como 

famílias de melhores rendimentos financeiros residem não possuem famílias beneficiadas. O 

bairro Manoel Deodato é o de famílias com menor poder aquisitivo e possui aproximados 1000 

imóveis, é nele onde encontra-se situações de vulnerabilidade social e de extrema pobreza, tanto 

por parte dos imóveis em condições precárias, como as próprias famílias desestruturadas pelos 

mais diversos motivos que a vulnerabilidade social pode causar.  

Com esse reflexo, a CAERN intervém com o compromisso de estreitar os laços da 

desigualdade, promover atualizações cadastrais a fim de regularizar e incorporar o benefício da 

tarifa social para todas as famílias que possuem o direito e garantir com um baixo custo o acesso 

a água potável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo, possibilitou inicialmente uma análise do tema 

água como um bem de direito público, a partir do reconhecimento como um elemento de uso 

comum garantido por lei, defendido por autores renomados e organizações como a ONU, tal 

como o seu reconhecimento internacional. Posteriormente com base em referências foi visto 
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argumentos sobre influências e características das concessionárias privadas sobre as públicas 

onde movimentou questionamentos no mundo acerca de possíveis consequências nos processos 

de privatização do serviço de abastecimento de água, onde, na América Latina obtivemos 

diversos casos de companhias privadas que devolveram seus serviços para a administração 

pública por meio de decretos ou por insuficiência administrativa.  

Tendo em vista a sua influência na desigualdade e exclusão social, as vantagens 

apresentadas pelas companhias públicas são de relevante importância como os valores menores 

cobrados pelo serviço prestado, tal como foi apresentado na coleta de dados que claramente 

demonstra consideráveis variações tarifárias das concessionárias privadas sobre as públicas e 

essa diferença pode ter forte influência na garantia de água para famílias com menor condição 

financeira. Logo como um tema de tamanha relevância, puxado pela onda de privatizações de 

concessionárias de abastecimento de água no Brasil e no mundo, espera-se com esse artigo 

ampliar-se a consciência da responsabilização do Estado enquanto provedor dos serviços de 

abastecimento de água e chamar a sociedade ao debate do direito à água. 
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RESUMO 

 

O Brasil possui grande dimensão territorial e uma diversidade ambiental muito heterogênea. 

Estas características fazem com que o meio ambiente apresente diferenças bastante acentuadas 

de uma região para outra. Alguns ambientes são considerados mais vulneráveis do que outros, 

principalmente a ação humana, como é o caso do ambiente semiárido, que predomina em grande 

parte da região Nordeste do Brasil. Outros têm sua vulnerabilidade relacionada aos modelos e 

técnicas agrícolas inerentes a cada região. O presente trabalho tem o objetivo de tecer algumas 

considerações acerca dos problemas ambientais que afetam a prática da agricultura nos estados 

nordestinos com base nos resultados gerados pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

– MUNIC 2002. O objetivo principal é criar um quadro comparativo dos problemas ambientais 

que afetam negativamente na prática da atividade agrícola no Nordeste em relação às outras 

regiões brasileiras. Os resultados apontam uma maior incidência na região semiárida do 

Nordeste, de problemas ambientais que dificultaram ou causaram prejuízos a atividade agrícola, 

relacionadas com o clima e solo característicos desta região tais como: a salinização, escassez 

hídrica e desertificação; constatou-se também que a incidência destes problemas ambientais 

variavam de um Estado a outro, nem sempre apresentando relação direta com as severas 

características próprias da região. 

 

Palavras-chave: Agricultura; Desenvolvimento Sustentável; Impacto Ambiental; Semiárido.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, existe grande diversidade de 

meios naturais, bastante diferentes entre si, assim como uma grande heterogeneidade de culturas 

e atividades econômicas. Este fato torna importante o estudo da relação entre tais atividades 

econômicas e os meios naturais em que são praticadas. Tal prerrogativa se torna mais verdadeira 

quando se considera a atividade agrícola, por se tratar de uma atividade econômica muito 

dependente de recursos como água, solo e clima; a qual é de extrema importância por se tratar 

de uma atividade produtora de alimentos. É considerando estas características que o presente 

trabalho toma como principal fonte de dados o suplemento do meio- ambiente da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais 2002 – MUNIC; com vista em levantar considerações sobre 

os problemas ambientais observados na Região Nordeste e nos estados nela contidos, bem como 

e os possíveis obstáculos que os mesmos provocam na prática da atividade agrícola dos 

municípios encontrados na região. 

A pesquisa MUNIC é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, e tem como objetivo obter informações referentes aos serviços públicos oferecidos, 

orçamentos, programas e o sistema administrativo entre outras informações sobre os municípios 

brasileiros. Esta pesquisa é realizada anualmente, e a cada ano é elaborado um questionário 

suplementar sobre determinado aspecto municipal. No ano em questão – 2002 – a pesquisa 

MUNIC teve como suplemento um questionário sobre as condições do meio ambiente e suas 

consequências para as atividades primárias – agricultura, pecuária e pesca – em cada município 

brasileiro. Estas informações são coletadas junto aos secretários e funcionários das respectivas 

secretarias municipais responsáveis por estes setores, sendo que muitas vezes o informante pode 

ser o próprio gestor municipal. Este aspecto já levanta limitações ocasionadas pelos diferentes 

níveis de informações que cada município possui sobre seu meio-ambiente, mas é relevante 

quando se constata que danos ambientais que ocasionam problemas na prática das atividades 

primárias praticadas nos municípios passam a ser perceptíveis aos olhos dos administradores 

locais. 

O presente trabalho não procurou abranger a totalidade da área da pesquisa em questão, 

pois a mesma engloba todos os municípios brasileiros e as suas atividades primárias: 

agricultura, pecuária e pesca. Por esta razão, o estudo focou-se na região Nordeste e seus 
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estados, fazendo-se, para efeito de demonstração, comparação com as informações sobre outras 

regiões e estados. Outra delimitação estabelecida é quanto às atividades estudadas, sendo que 

será abordada somente a da agricultura, escolha esta a qual se justifica pela importância desta 

atividade, que é apresentada pela própria pesquisa aqui estudada, demonstrando que da 

totalidade dos municípios brasileiros, a agricultura foi considerada por 95% das administrações 

municipais como sendo uma atividade expressiva na economia local. 

O objetivo principal deste trabalho é o de traçar um quadro comparativo acerca dos 

problemas ambientais que afetam negativamente a atividade agrícola na região Nordeste em 

contraste com outras regiões do país. O que se pretende fazer é levantar os dados gerados pela 

pesquisa MUNIC para criar um quadro onde se possa comparar a influência causada pelos 

danos ambientais na prática da atividade agrícola no Nordeste em relação às outras regiões 

brasileiras. 

 

A AGRICULTURA E O MEIO AMBIENTE 

 

A agricultura e o meio ambiente no Brasil 

 

A agricultura praticada no Brasil, em vários momentos, funcionou segundo a demanda 

e a necessidade externa; sua própria estrutura de produção agrícola foi praticamente 

“importada” de outros países, principalmente do modelo euro-americano, que possuem 

características como clima, solo, distintas das existentes no Brasil. Esses métodos modernos 

foram introduzidos no país na década de 1960, época em que estava sendo disseminado pelos 

países em desenvolvimento um conjunto de técnicas modernas que prometiam revolucionar e 

aumentar de forma excepcional a produtividade agrícola desses países (SILVA & BOTELHO, 

2014; OLIVEIRA, 1998). 

Este pacote consistia na utilização intensiva de agrotóxicos e fertilizantes, sementes 

melhoradas e mecanização para aumentar a produtividade dos plantios e, consequentemente, a 

oferta de alimentos e produtos agrícolas. Tais técnicas foram desenvolvidas em países com 

clima frio e temperado. Em solos quentes como os brasileiros, técnicas como a aração se 

mostraram ineficazes, quando não prejudiciais. Em solos tropicais, a parte viva do solo se 

encontra a poucos centímetros da superfície, não sendo necessário penetrar muito 
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profundamente para alcançá-la. O desmatamento da cobertura vegetal acaba por expor os solos 

à erosão dos ventos e da água, enquanto o uso de máquinas pesadas compacta esta camada 

externa tornando-a mais impermeável (SAMBUICHI, OLIVEIRA, SILVA & LUEDEMANN, 

2012; OLIVEIRA, 1998). 

Os desequilíbrios causados pelo seu uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos atingem 

tanto as espécies que vivem ao redor das plantações quanto o próprio solo, prejudicando a 

própria atividade agrícola, a qual deveria incrementar a produtividade. O principal problema 

causado por pesticidas vem da sua própria eficiência, eliminando não só espécies prejudiciais 

às culturas, mas também outras que não representassem mal às plantações. Um dos efeitos 

colaterais, inclusive, é a eliminação de predadores naturais das espécies alvo dos pesticidas, 

agravando o problema e exigindo maior uso de produtos químicos, causando um círculo 

vicioso. (SAMBUICHI, OLIVEIRA, SILVA & LUEDEMANN, 2012; BRANCO, 1988). 

 

A agricultura e o meio ambiente na região Nordeste do Brasil 

 

Todos os problemas inerentes aos atuais métodos e técnicas agrícolas mencionados 

podem ser observados em várias partes do Brasil, mas na Região Nordeste, os problemas 

ocasionados na agricultura não ocorrem tão somente por motivo da atividade humana. Grande 

parte dos entraves à prática da atividade agrícola, nesta região do país, é de origem natural, 

sendo a principal delas as secas que ocorrem com certa regularidade na região e que geram 

várias dificuldades à atividade agrícola (LEMOS, 2001). 

As secas estacionais ocorrem todos os anos no período do segundo semestre do ano que 

corresponde às estações do ano de inverno e primavera, sendo interrompidas pelo período 

chuvoso chamado pela população local de “inverno”, que corresponde à estação do verão. Pode-

se estabelecer uma convivência estável com as secas estacionais através do planejamento e de 

provisões feitos nos períodos chuvosos do ano, mas as secas mais prejudiciais são as periódicas. 

Estas ocorrem de tempos em tempos e diminuem drasticamente a oferta de água, e são ainda 

mais agravadas pela alta insolação presente na região Nordeste, devido à sua baixa latitude, que 

contribui para secar rapidamente os reservatórios de água da região. Os solos, em sua maioria, 

cristalinos, são ricos em sais minerais e possuem uma baixa absorção de água, fazendo com que 

grande parte da água proveniente das chuvas corra superficialmente sobre elas. A alta insolação, 



 
 

 

 

253 

 
 

nestas condições, propicia um nível alto de evaporação, diminuindo consideravelmente o 

volume dos reservatórios superficiais e fazendo o carreamento para a superfície dos sais 

minerais encontrados em fontes mais profundas (MENDES, 1997). 

Não se deve creditar todos os problemas existentes unicamente às características 

naturais, existe um conjunto de fatores naturais, econômicos, sociais e culturais que interagem 

gerando todas as dificuldades hoje vistas na região Nordeste. Os fatores naturais são agravados 

pela ação humana e seus sistemas de produção socialmente injustos e ecologicamente 

prejudiciais que acabam por tornar a região umas das mais afetadas pelos danos ao meio 

ambiente e à atividade agrícola. Tanto as máquinas – com seus efeitos sobre o solo acabam por 

desmatar e compactá-lo, deixando o mesmo suscetível a erosão – quanto os agrotóxicos, 

fertilizantes e pesticidas – estes degradam os solos com pouca capacidade de absorção e 

eliminam os predadores naturais das pragas – são implementos trazidos aos agricultores pela 

revolução verde com a promessa de maior produtividade. Estes processos acabam por abalar o 

já delicado equilíbrio natural dos solos nordestinos, tornando-os mais vulneráveis aos efeitos 

erosivos do vento e da água e também os deixa expostos à alta insolação presente na maior parte 

do ano na região Nordeste. Estas características são agravadas quando se considera o fato da 

maior parte dos estabelecimentos agropecuários desta região não utilizam praticas de 

conservação do solo (CASTRO, 2014; SAMBUICHI, OLIVEIRA, SILVA & LUEDEMANN, 

2012; LEMOS, 2001). 

O meio ambiente da região Nordeste é adaptado a essas características extremas ali 

existentes, possuindo mecanismos naturais que lhe permite sobreviver nos períodos mais secos. 

Após a ocorrência das secas periódicas, esses efeitos sobre o meio natural e seu ecossistema 

cessam, permitindo que a vida animal e vegetal volte a se desenvolver. Mas a ação das 

atividades econômicas praticadas pelo homem, geralmente não segue o fundamento da 

adaptação ao meio ambiente. Ao contrário, elas tendem a alterar suas características, abalando 

o frágil equilíbrio existente. (MENDES, 1997). 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DADOS DA PESQUISA MUNIC 2002. 

 

O presente trabalho busca realizar uma análise comparativa dos dados provenientes da 

pesquisa MUNIC 2002, realizada pelo IBGE; considerando o objetivo proposto, pode-se 
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caracterizar este trabalho como sendo de levantamento. A metodologia utilizada para se chegar 

aos resultados pretendidos é a análise dos dados numéricos fornecidos pela pesquisa MUNIC 

2002, mais especificamente do seu suplemento, que coletou informações sobre o meio ambiente 

nos municípios brasileiros, e a comparação desses dados com as informações contidas em obras 

bibliográficas, que tratem sobre o tema aqui abordado, com vista a formular considerações 

sobre a problemática levantada neste trabalho. 

A coleta de dados necessários a execução deste trabalho se deu através de levantamento 

documental, obtidos através de órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, onde se obteve os principais dados analisados; Ministério da Integração Nacional, 

através do Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial para Redelimitação do 

Semiárido Nordestino e do Polígono das Secas. Os exames realizados sobre esses dados foram 

analisados sobre a perspectiva da bibliografia consultada acerca do tema aqui abordado, 

conseguindo, desta forma, levantar considerações comparativas sobre os problemas ambientais 

e suas influencias sobre a atividade agrícola no nordeste brasileiro. 

No primeiro momento, cabe aqui levantar as principais limitações apresentadas pela 

pesquisa objeto de estudo. A pesquisa MUNIC 2002 buscou apurar à situação do meio ambiente 

dos municípios brasileiros e a sua estrutura administrativa dedicada a este aspecto municipal 

específico, e se baseou em dois eixos temáticos, sendo que o primeiro aborda a 

institucionalização da questão ambiental nas administrações municipais, mediante a verificação 

da existência de estrutura administrativa e de mecanismos institucionais, andamento da Agenda 

21, bem como da disponibilidade de recursos financeiros e de legislação específicos na área de 

meio ambiente. Já o segundo eixo busca criar um diagnóstico do estado do meio ambiente no 

município, e a relação entre a mortalidade na infância e um conjunto de alterações ambientais; 

este trabalho se encaixa dentro da área de estudo do segundo eixo. 

Uma das limitações dos dados levantados pela MUNIC é que os resultados analisados 

refletem o nível de informação do gestor e é influenciada pelo o grau de importância atribuída 

à área ambiental na estrutura administrativa do município, dado que o informante da pesquisa 

é a prefeitura municipal, através do prefeito, o secretário do meio ambiente ou pessoa 

responsável por essa área no âmbito municipal. (IBGE, 2002). Cabe deixar claro a abrangência 

das atividades descritas na pesquisa, especificamente sobre a agricultura, a qual engloba os 

cultivos de lavouras permanentes, temporárias e a prática de horticultura, incluídos as florestas 
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plantadas, sendo excluídos o extrativismo vegetal em florestas primárias. Outro ponto 

importante sobre os dados gerados pela pesquisa é que os municípios cujos gestores municipais 

declararam não possuírem atividade agrícola expressiva no seu município não foram 

considerados nos demais itens do questionário.  

Por isso, quando forem mencionadas no trabalho percentagens relativas a determinado 

aspecto do meio ambiente, como o número de municípios com problemas de desertificação no 

Brasil, ou qualquer outro problema abordado pela pesquisa, estes farão referência somente ao 

total dos municípios brasileiros que declararam terem agricultura expressiva localmente. 

 

Considerações sobre os dados nacionais e regionais. 

 

Segundo os dados obtidos com a pesquisa MUNIC 2002, 95% dos municípios 

brasileiros têm na agricultura local uma atividade expressiva para a sua economia. Este 

percentual também se repete de forma praticamente idêntica quando se leva em conta somente 

o universo do Nordeste brasileiro, já que do total de municípios existentes nesta região, 95,2% 

deles, também possuem na agricultura uma atividade expressiva em suas economias locais. Tal 

semelhança de valores entre o país e o Nordeste brasileiro sofre certo distanciamento quando 

se leva em conta o percentual de municípios com agricultura expressiva que tiveram restrições 

na prática desta atividade devido a problemas ambientais. Para o Brasil, este percentual foi de 

36,3%; levando-se o foco para o âmbito do Nordeste, este índice sobe para 42,92% dos 

municípios nordestinos com agricultura expressiva que apresentaram restrições ambientais. 

Quando comparados os dados entre regiões brasileiras, vê-se a diferença considerável no que 

diz respeito a incidência de problemas ambientais que afetam a atividade agrícola municipal, 

conforme exposto no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Percentagem de municípios com agricultura expressiva que apresentaram 

problemas ambientais por região 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa MUNIC 2002. 

 

Torna-se importante destacar que dos municípios brasileiros com prejuízos na prática 

da agricultura em decorrência de danos ambientais (36,3%), se encontram no Nordeste 38,2% 

do total dos mesmos. Novamente, esta é a região brasileira com os valores mais altos em relação 

a prejuízos na agricultura por problemas ambientais, tanto em relação ao total nacional como 

total de municípios de cada região. 

 

Gráfico 2: Percentagem de municípios com agricultura expressiva que apresentaram 

problemas ambientais por região referentes ao total nacional 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa MUNIC 2002. 

 

A pesquisa MUNIC 2002 faz diferenciação sobre as causas apontadas pelos gestores 

municipais como prejudiciais à agricultura nestas cidades, sendo elas: atividade de extração 

mineral; esgotamento do solo; processo de desertificação; compactação do solo (por pisoteio 

de animais, por máquinas etc.); escassez da água; proliferação de pragas, erosão do solo; 

poluição da água; salinização do solo e outra(s). Utilizou-se os dados referentes aos de 

esgotamento do solo; processo de desertificação; compactação do solo; escassez da água; 
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proliferação de pragas, erosão do solo e salinização do solo. Foram selecionados estes sete 

fatores, por serem eles os de maior incidência nos questionários da pesquisa referentes a região 

Nordeste. 

Dentre estes fatores prejudiciais à prática da atividade agrícola já especificados, o que 

chama mais atenção com relação à disparidade entre o Nordeste e a demais regiões brasileiras 

é o da escassez da água. Segundo os dados levantados pela pesquisa MUNIC 2002, cerca de 

48,7% dos municípios brasileiros que sofrem alguma restrição à agricultura ocasionados por 

este fator estão na região Nordeste do Brasil. Quando se considera o total dos municípios 

nordestinos com agricultura expressiva que tenham sofrido restrições na atividade agrícola, 

71,07% declararam sofrer com este problema tão recorrente. Este foi o maior percentual de 

escassez de água em comparação com as demais regiões brasileiras, sendo que a região que 

mais se aproximou deste percentual foi a região Sudeste, com 57,6% dos municípios com 

agricultura expressiva, apresentando a escassez de água como entrave à atividade agrícola. 

Este dado não surpreende, considerando que esta região possui 50,2% de sua área 

inserida no Semiárido, com uma média pluviométrica baixa e uma irregular distribuição de 

chuvas (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005). Sendo a ocorrência de secas 

periódicas uma de suas características mais conhecidas, este problema já é bastante conhecido 

dos agricultores que vivem nesta região e caracteriza, para os mesmos, um dos principais 

problemas para a prática de sua atividade econômica. 

 

Tabela 1: Percentagem dos municípios brasileiros que apresentaram problemas na agricultura 

devido à escassez da água por região referente ao total nacional 

 Escassez da água Escassez da água (%)* Escassez da água (%)** 

Nordeste 521 4

8,

7 

71,

0 Sudeste 328 3

0,

6 

57,

6 Sul 162 1

5,

1 

38,

1 Centro Oeste 24 2,

2

4 

24,

2 Norte 35 3,

2

7 

37,

6 * Os valores estão apresentados percentualmente em relação ao total nacional de municípios com o respectivo 

problema ambiental. 

** Os valores estão apresentados percentualmente em relação ao total regional de municípios com 

o respectivo problema ambiental. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa MUNIC 2002. 
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Quanto a outros fatores causais ligados ao solo como compactação, erosão e 

esgotamento do solo, embora representem números significativos no Nordeste, esses são mais 

representativos em outras regiões como o Sudeste e Sul, como demonstra a Tabela 2. Estes altos 

valores observados em relação à erosão do solo, nestas duas regiões receberam uma explicação 

satisfatória do IBGE (2002), afirmando que “os agregados regionais parecem indicar que o 

problema se revela, com maior frequência, para explicar prejuízos à atividade agrícola em 

regiões onde predominam o uso intensivo do solo com tecnologias modernas”. 

Já no que concerne ao esgotamento do solo: “Os municípios com contaminação do solo 

pelo uso intensivo de fertilizantes e agrotóxico têm 1,5 a mais de chance de ter esgotamento do 

solo”. (IBGE, 2002). Sendo essas regiões grandes usuárias das chamadas “tecnologias 

modernas”, espera-se também uma alta utilização de agroquímicos visando aumentar a 

produtividade das culturas, voltadas principalmente para os grandes mercados. A utilização de 

máquinas pesadas constitui mais um utensílio deste “pacote tecnológico”, sendo um dos 

principais causadores da compactação do solo. 

 

Tabela 2: Percentagem dos municípios brasileiros que apresentaram problemas na agricultura 

devido a compactação, erosão e esgotamento do solo por região referente ao total nacional 

 Compactação do solo 

(%)* 

Erosão do Solo (%)* Esgotamento do solo 

(%)* 

Nordeste 19 19,34 32,85 

Sudeste 37,56 39,9 33,5 

Sul 22,14 30,22 24,08 

Centro Oeste 5,67 7,25 4,58 

Norte 5,67 3,26 5 
* Os valores estão apresentados percentualmente em relação ao total nacional de municípios com os respectivos 

problemas ambientais. 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa MUNIC 2002. 

 

Embora a maior parte dos municípios que apresentaram problemas na agricultura 

derivados da compactação e erosão do solo se encontrem nas regiões Sul e Sudeste, sendo esta 

última também a que possuiu maior percentual dos municípios com esgotamento do solo, a 

Região Nordeste foi a que teve maior incidência de municípios com problemas de 

desertificação, respondendo por mais da metade do total nacional. 
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Tabela 3: Percentagem dos municípios brasileiros que apresentaram problemas na agricultura 

devido a processo de desertificação por região referente ao total nacional 

Região Processo de desertificação (%)* 

Nordeste 54,91 

Sudeste 29,09 

Sul 7,37 

Centro Oeste 2,86 

Norte 5,73 
* Os valores estão apresentados percentualmente em relação ao total nacional de municípios com os 

respectivos problemas ambientais. 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa MUNIC 2002. 

 

Segundo ORMOND (2004), desertificação é: “O processo de degradação pelo qual 

passa um ecossistema natural ou uma área potencialmente agrícola, tornando-os com 

características semelhantes às encontradas em desertos”. Sendo encontrada a maior parte dos 

fatores prejudiciais na agricultura praticada nas regiões Sul e Sudeste, podia-se esperar que um 

processo de desertificação, que inutiliza determinada área para o plantio, também tivesse maior 

ocorrência nestas regiões. Uma das possíveis causas deste fenômeno seria o fato de que grande 

parte do território da Região Nordeste se encontre em uma área semiárida, o que poderia tornar 

esta região mais vulnerável aos efeitos negativos dos processos agrícolas, em comparação com 

outros territórios brasileiros. 

Dentre os municípios que declararam a salinização do solo como prejudicial à prática 

da agricultura, 63,94% deles se encontram na região Nordeste, enquanto os que apontaram a 

escassez de água, 48,69% também são municípios nordestinos. Estes dois fatores são naturais 

do ambiente da caatinga, devido à alta insolação, baixa pluviosidade e solos ricos em sais 

minerais, e podem funcionar como agravantes do processo de desertificação por tornar o 

ecossistema mais vulnerável a ação humana. 

 

Considerações sobre os dados estaduais 

 

A fim de permitir levar em conta aspectos mais particulares dentro do espaço regional 

e igualmente importantes para os resultados deste estudo, buscou-se observar os dados gerados 

pela pesquisa MUNIC 2002 levando-se em consideração os aspectos estaduais das nove 

Unidades Federativos existentes dentro da região Nordeste. Para uma melhor elucidação da 

premissa apresentada no subitem anterior, nos utilizaremos das informações provenientes do 
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Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial para Redelimitação do Semiárido 

Nordestino e do Polígono das Secas, elaborado no ano de 2005. 

Embora tenha havido nova trabalho de delimitação do Semiárido no ano de 2017, o qual 

ampliou o quantitativo de municípios inseridos nesse território – mas sem retirar municípios 

incluídos anteriormente – optou-se por utilizar a delimitação realizada no ano de 2005, pela 

proximidade temporal com o período de realização da pesquisa MUNIC 2002, estando, dessa 

forma, mais apto a representar a realidade daquele momento que a delimitação mais atual, 

ocorrida mais de uma década depois da MUNIC 2002. A Tabela 04 apresenta a delimitação da 

área do Semiárido ocorrida no ano de 2005, enquanto que na Tabela 05 será exposto o número 

de municípios de cada estado com problemas na agricultura provenientes dos efeitos da 

desertificação. 

 

Tabela 4: Distribuição das áreas semiáridas e sua participação na área total de cada estado 

Nº de 

Ordem 

Estados da Região 

Nordeste 

Área total 

(Km2) 

Área semiárida 

(Km2) 

Área semiárida 

correspondente ao total 

de cada Estado (%) 

1º Ceará 148.016,00 136.142,17 91,97 

2º Rio Grande do 

Norte 

53.166,60 48.749,12 91,69 

3º Paraíba 56.372,00 50.536,85 89,65 

4º Pernambuco 101.023,40 83.046,18 82,2 

5º Bahia 566.978,50 325.882,37 57,47 

6º Sergipe 21.862,60 11.736,14 53,68 

7º Alagoas 27.689,10 12.427,00 44,9 

8º Piauí 251.273,30 112.402,03 44,73 

9º Maranhão 329.555,80 ---- 0,00 

 TOTAL ÁREA 1.555.937,30 780.921,86 50,2* 
*Esta percentagem diz respeito ao total Regional 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (2005). 

 

Tabela 5: Classificação dos estados do Nordeste de acordo com a percentagem dos 

municípios com agricultura expressiva que apresentaram problemas na agricultura por 

ocorrência de desertificação 

Nº de 

Ordem 

Estados da Região 

Nordeste 

Municípios com 

agricultura 

expressiva 

Municípios com 

prejuízos a 

agricultura por 

ocorrência de 

desertificação 

Municípios com 

prejuízos a 

agricultura por 

ocorrência de 

desertificação (%) 

1º Paraíba 209 26 12,44 

2º Ceará 175 21 12,06 
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3º Bahia 395 41 10,38 

4º Pernambuco 170 17 10 

5º Rio Grande do 

Norte 

162 12 7,45 

6º Alagoas 98 5 5,10 

7º Maranhão 209 9 4,30 

8º Sergipe 71 2 2,81 

9º Piauí 219 1 0,45 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa MUNIC 2002. 

 

Por se tratarem de variáveis diferentes (percentual de municípios e percentual de área) 

além do diferente número de municípios em cada estado e das próprias dimensões geográficas 

destes, fica inviabilizado uma comparação eficiente no que diz respeito às características 

distintivas de cada unidade da federação. Mesmo não havendo uma relação direta entre as 

variáveis apresentadas, a comparação das duas tabelas demonstra que os estados que possuem 

grande parte dos seus territórios inseridos no semiárido tendem também apresentaram número 

expressivo de seus municípios com problemas na atividade agrícola devido aos efeitos da 

desertificação. 

Tem-se que levar em consideração que mesmo apresentando estados com maior parte 

de seu território inserido no semiárido, a primeira tabela demonstra apenas a área em Km², não 

em número de municípios. Também deve-se destacar que no questionário da pesquisa MUNIC 

2002 aplicados nos municípios, a primeira pergunta sobre as atividades econômicas era se a 

agricultura local é expressiva; caso a resposta fosse negativa, não se interrogaria sobre possíveis 

problemas ambientais. Desta forma, os dados apresentados sobre problemas ambientais são dos 

que declararam possuir atividade agrícola expressiva, sendo excluídos desta pesquisa aqueles 

que mesmo apresentando problemas ambientais a esta atividade, não a tinham como de 

importância no seu município. Este fato pode ter excluído dos resultados muitos municípios 

brasileiros que mesmo possuindo algum tipo de problema ambiental prejudicial às atividades 

primárias, não os declararam, por estas atividades não possuírem expressão econômica. 

Ademais a estas limitações aqui expostas, é de se considerar que os estados da região 

Nordeste que apresentaram o maior percentual de municípios – referentes aos seus totais 

estaduais – com problemas ambientais prejudiciais à agricultura, também são aqueles que 

possuem grande parte de seus territórios inseridos no Semiárido nordestino. Mesmo com as 

limitações apresentadas, as considerações feitas aqui apontam para a proposição de que as 
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características naturais do semiárido tendem a deixar o meio ambiente da região Nordeste 

bastante vulnerável a ação das atividades humanas, a exemplo da agricultura. Como bem sugere 

Mendes (1997), por mais severos que sejam as condições naturais do meio, estes são muito 

menos danosos do que a ação do homem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A primeira observação feita durante o trabalho mostrou a importância da atividade aqui 

analisada, tanto no Brasil como também no Nordeste; este resultado obtido com a pesquisa 

demonstra o quanto a agricultura é importante para a economia municipal, tanto na região 

Nordeste como no restante do país. Mesmo que a agricultura e seus produtos tenham grande 

participação no PIB do país, estes dizem respeito à grande produção nacional – normalmente 

monoculturas, mas a maior parte dos municípios que declararam ter agricultura expressiva 

possuem população de até 20.000 habitantes (73,32%), sendo que destes, 66,31% são de 

municípios na faixa de 5.001 a 20.000 habitantes. Isto demonstra que, em sua maioria, são 

municípios de pequeno porte, sendo, dessa forma, pequenas produções, normalmente 

familiares. Este pressuposto demonstra que a agricultura, nesses municípios, embora de pouca 

expressão nacional, são de grande importância para os pequenos produtores e a economia desses 

municípios de pequeno porte. 

A segunda observação mencionada no trabalho foi o percentual elevado de municípios 

da região Nordeste com agricultura expressiva que apresentaram dificuldades na prática dessa 

atividade devido a algum problema ambiental. Essa percentagem em nível nacional foi de 

38,2%; enquanto que em relação ao total da região Nordeste este percentual é de 42,92%. Este 

resultado se mostra preocupante, ainda mais considerando-se que nenhuma outra região – nem 

em relação ao total nacional e nem aos totais regionais – obteve números maiores que a região 

Nordeste.  O que se pode concluir é que em uma região onde a agricultura se mostra de tamanha 

importância para seus municípios, o fato de que quase metade deles apresentar dificuldades 

nesta atividade devido a problemas ambientais, dá a esse tema importância urgente aos gestores 

públicos municipais e de outras esferas públicas. 

A terceira observação relevante diz respeito aos fatores individuais destes problemas 

ambientais. Os fatores como compactação, erosão e esgotamento do solo são mais frequentes 
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em outras regiões como o Sudeste e Sul, onde as técnicas e sistemas produtivos “modernos” 

estão presentes de forma intensiva. Mas quando se observa o índice de municípios com 

problemas de desertificação – um processo que inutiliza áreas para plantio – estes são mais 

recorrentes na região Nordeste. Além deste, os problemas de salinização e escassez de água 

também tem sua maior frequência no Nordeste, onde as características naturais do solo e do 

clima podem tornar favorável a ocorrência dos mesmos. Mas é este último fator – escassez de 

água – que se apresenta de forma mais grave no Nordeste, no qual se encontram quase metade 

dos municípios brasileiros com restrições a agricultura devida e falta de água (48,7%). 

Também se verificou, através dos dados da pesquisa, que os Estados da região Nordeste 

que apresentaram os maiores percentuais de municípios com problemas de desertificação 

tendem a ter a maior parte dos seus territórios inseridos no território Semiárido. Este fato reforça 

as teses de alguns autores citados neste trabalho que escreveram em seus trabalhos e obras sobre 

os efeitos agravantes das características do Semiárido sobre a produção agrícola e outras ações 

humanas que, em geral, também provocam alterações no meio ambiente. 
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RESUMO 

 

A Microbacia Hidrográfica do Açude de Riacho da Cruz (MHARC) está locada na bacia 

hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, no Rio Grande do Norte, envolvendo seis municípios do 

Alto Oeste Potiguar, estando situada numa região semiárida do nordeste brasileiro. A MHARC 

tem importante papel no abastecimento das populações dos munícipios de Riacho da Cruz, 

Viçosa e Portalegre, como também na economia da associação de pescadores existente no 

município de Riacho da Cruz, pois é responsável pelo acumulo das águas para o manancial do 

Açude de Riacho da Cruz. Diante desta realidade, este trabalho teve como objetivo realizar o 

levantamento morfométrico da MHARC de forma a caracterizar o relevo, a geometria da bacia 

vertente, a drenagem, tal como esses fatores interferem no comportamento hidrológico da 

microbacia. Para delimitação da MHARC foi utilizado o QGIS 2.14 Ltr, um SIG gratuito de 

linguagem aberta, com auxílio do plugin GRASS, o qual possibilitou realizar análises 

hidrológicas e morfométricas, como também foi utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE) 

do TOPO DATA fornecido pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Pelas características 

analisadas foi possível observar que a MHARC não tem propensão a enchentes em condições 

normais de precipitação, devido às características topográficas encontradas ela tem propensão 

a um bom escoamento superficial e tem uma rede de drenagem regular endorreíca, com 

escoamento global dendrítico. 

 

Palavras-chave: Hidrologia; Planejamento territorial; Levantamento; Geoprocessamento.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O estudo morfométrico de bacias hidrográficas é definido como a análise quantitativa 

das relações entre a fisiografia da bacia e a sua dinâmica hidrológica. A análise de parâmetros 

morfométricos tem grande importância nesses estudos, pois por meio da abordagem 

quantitativa, pode-se ter uma melhor noção do comportamento hidrológico, uma vez que, os 

parâmetros morfométricos são bons indicadores da capacidade de escoamento superficial 

(NUNES et al., 2006).  

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de suas características 

geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo, dentre outros) e do tipo 

da cobertura vegetal (LIMA, 1986).  

A área da bacia hidrográfica, por exemplo, tem influência sobre a quantidade de água 

produzida como deflúvio. A forma e o relevo, no entanto, atuam sobre a taxa ou sobre o regime 

dessa produção de água, assim como sobre a taxa de sedimentação. O caráter e a extensão dos 

canais (padrão de drenagem) afetam a disponibilidade de sedimentos, bem como a taxa de 

formação do deflúvio (LIMA, 1986).  

Ressalta-se ainda, que as características físicas e bióticas, principalmente àquelas 

relacionadas com a cobertura vegetal do solo desempenham importante papel nos processos 

relacionados à fase terrestre do ciclo hidrológico, influenciando, dentre outros, a infiltração, a 

evapotranspiração e os escoamentos superficial e subsuperficial e a quantidade de água 

produzida como deflúvio. 

A delimitação de bacias hidrográficas a partir de imagens de satélites também é possível, 

entretanto, sua maior ou menor precisão vai depender, não só do tamanho da bacia a ser 

mapeada, como, principalmente, da qualidade e riqueza de informações da imagem 

considerada. O uso do computador e dos Sistemas de Informações Geográficas permite 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) 

As bacias hidrográficas apresentam uma variedade infinita de formas geométricas, que 

supostamente refletem o comportamento hidrológico da bacia, sendo que quando apresentada 

em um plano, apresenta a forma geral de uma pera, que é a mais comum. Em geral as formas 
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de superfície de uma bacia côncava, determinando a direção geral do escoamento dos rios que 

compõem a bacia hidrográfica (GREGORY & WALLING, 1973). 

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). 

No município de Riacho da Cruz, localizado na região Oeste do estado do Rio Grande 

do Norte, a bacia hidrográfica mais importante é a do rio Apodi-Mossoró, a qual é integrada 

por várias sub-bacias e/ou microbracias, dentre as quais está a microbacia do Açude de Riacho 

da Cruz. Sendo essa a principal microbacia que contribui na drenagem dos deflúvios para o 

açude de Riacho da Cruz, o qual é considerado um manancial, dispondo de reservas de água 

para captação voltada ao abastecimento público nos municípios de Riacho da Cruz, Viçosa e 

Portalegre. O manancial tem sofrido processo de transformação mediante períodos prolongados 

de estiagem, associados com as modificações de uso e ocupação do solo.  

Neste contexto, o presente trabalho objetivou delimitar de forma automática, tal como 

analisar a morfometria da microbacia hidrográfica do Açude Riacho da Cruz/RN, por meio de 

análise e interpretação de dados digitais de elevação, com seu processamento em SIG. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterização da área 

 

A pesquisa foi realizada na microbacia hidrográfica do Açude de Riacho da Cruz, com 

exutório no açude público de Riacho da Cruz, localizado no município de Riacho da Cruz, na 

região Oeste do estado do Rio Grande do Norte (Figura 1), contida na bacia hidrográfica do rio 

Apodi-Mossoró, que tem cerca de 14.276 km2.  

A microbacia em estudo está locada numa região em que as condições de semiaridez 

são predominantes, a qual em quase toda a sua extensão apresenta classificação climática de 

clima quente e semiárido, com estação chuvosa podendo atrasar para o outono (SOUSA et al., 

2011). 
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Figura 1: Localização do município de Riacho da cruz/RN. 

 
Fonte: Google maps, 2017. 

 

A bacia hidrográfica do Açude Riacho da Cruz foi escolhida para estudo devido ao fato 

de arredores conterem uma inúmera quantidade de pequenas propriedades rurais em plena 

atividade agrícola e pecuária. Além de estar sob pressão antrópica da expansão urbana destes 

municípios. Além de do fato de estar inserida na bacia hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró e a 

microbacia comportar um manancial de extrema importância local. 

 

Análise morfométrica  

 

A análise morfométrica da bacia hidrográfica foi realizada a partir das características 

geométricas, de relevo, e das características da rede de drenagem, sendo realizada através de 

cartas temáticas geradas a partir de imagens raster do Modelo Digital de Elevação (MDE) 

derivado da imagem SRTM, sendo utilizadas as folhas do TOPO DATA 05S39_ZN e 

06S39_ZN correspondente a área da MHARC. Sendo utilizados os recursos computacionais e 

analíticos do Sistema de Informação Geográfica (SIG) através do software gratuito - QGIS 2.14 

Ltr, o qual se trata de um software livre e aberto. Também foi utilizado como ferramenta de 

apoio para obtenção dos mapas o software Google Earth, auxiliando na identificação do ponto 

de exutório. 

No software foi feito um mosaico que projetou a geometria das coordenadas planas no 

Datum SIRGAS 2000, zona 24S, onde o processamento foi realizado utilizando-se o plugin 

GRASS. No plugin foi utilizado o comando r.watershed para extração da rede de drenagem de 

forma quase automatizada, como também, a direção escoamento das vertentes. Em seguida, foi 

utilizado do comando r.water.outlet para delimitação da microbacia de forma automática com 
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base nas coordenadas do exutório. Após a delimitação converteu-se o raster da bacia e o da rede 

de drenagem para vetor utilizando o comando r.to.vect.  

Através desse sistema foi possível realizar a delimitação da microbacia hidrográfica, 

através de alguns passos, em que, na sua caracterização geométrica foram determinados a área, 

o perímetro, o fator de forma (Ff), o coeficiente de compacidade (Kc), o índice de circularidade 

(IC), a densidade hidrográfica (Dh), o número de canais por ordem de Strahler, o qual devido a 

limitação do módulo do GRASS teve-se que realizar manualmente tal hierarquização fluvial, 

além da determinação do comprimento do eixo da bacia, em que foram determinados através 

das seguintes equações (Tabela 01): 

 

Tabela 1: Características morfométricas, de relevo e de rede de drenagem. 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Equação 

Área de drenagem (A) Área plana (projeção horizontal) inclusa entre seus 

divisores topográficos (km²) 
A 

Perímetro da bacia (P) Linha imaginária que delimita a bacia através de um 

divisor de águas principal (km) 
P 

Fator de forma (Ff) 

Em que: A é a área de drenagem da bacia (km2) e L 

o comprimento do curso d’água principal da bacia 

(km). Sendo avaliado conforme Villela e Mattos 

(1975). 
 

Coeficiente de 

compacidade (Kc) 

Relaciona o perímetro da bacia com o perímetro de 

uma circunferência de área igual à da bacia, em que 

quanto mais próximo de 1, mais circular será a bacia 

e maior será sua capacidade de proporcionar 

grandes cheias (MELLO & SILVA, 2013). 

 

Índice de circularidade 

(IC) 

Tende para a unidade à medida que a bacia se 

aproxima da forma circular e diminui à medida que 

a bacia tende a forma alongada (TONELLO et al., 

2006). 
 

CARACTERÍSTICAS DO RELEVO  

Altitudes máxima e 

mínima da microbacia e 

maior e menor altitude do 

canal principal (Hmin; Hmáx; 

HCmáx;), 

As altitudes foram expressas em metros. 

Hmin; 

Hmáx; 

HCmáx;,  

HCmin;, 

Amplitude altimétrica 

(H)  

Diferença entre as altitudes máxima e mínima 

ocorrentes na bacia. 
H= Hmáx; - Hmin; 

Declividade média da 

bacia (I) 

Em que: I é a declividade média da bacia (%); D a 

equidistância vertical entre as curvas de nível (km); 

CN o comprimento total das curvas de nível (km), 

conforme Mello & Silva (2013) 
 

Declividade do curso 

d’água principal – álveo 

(Ieq) 

Em que: Ieq é a declividade equivalente (m km-1); 

H a amplitude altimétrica do curso d’água 

principal (m); e L é o comprimento do curso d’água 

principal (km), utilizado por Bezerra et al. (2015). 
 

CARACTERÍSTICAS DA REDE DE DRENAGEM  
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Comprimento do curso 

d’água principal (L):  
Geralmente é expresso em km. L 

Rede de drenagem (Rd) 

Somatório dos comprimentos (em km) de todos os 

cursos d’água de uma bacia hidrográfica, sejam 

eles: perenes, intermitentes ou efêmeros – da bacia 

hidrográfica. 

Rd = Li 

Densidade de drenagem 

(Dd) 

Em que: Dd é a densidade de drenagem (km/km2 ou 

m/ha), Rd a rede de drenagem (km ou m) e A é a 

área de drenagem da bacia (km2 ou em ha). Sendo 

classificado conforme Beltrame (1994). 
 

Ordem dos cursos d’água 
Utilizou-se neste trabalho a classificação 

apresentada por Strahler (1957)  
- 

Extensão média do 

escoamento superficial 

(Cm) 

Relaciona a densidade de drenagem da bacia 

hidrográfica com o comprimento médio lateral da 

rede de drenagem.  

Tempo de Concentração 

(Tc) 

é o tempo de percurso da água precipitada desde o 

ponto cinematicamente mais afastado da bacia 

hidrográfica até a secção de referência. O tempo de 

concentração (minutos) será calculado pela fórmula 

de Kirpich Modificada, expressa por Rodrigues et 

al. (2016). ∆H é a diferença de cotas nas 

extremidades do dreno principal. 

 

Índice de Sinuosidade 

(Sin) 

Relação entre o comprimento do canal principal e a 

distância vetorial entre os extremos do canal 

(VILLELA & MATTOS, 1975).  

 

A Tabela 02 demonstra os valores de referência para classificação da densidade 

hidrográfica, indicando a capacidade de gerar novos cursos d’água. 

 

Tabela 2: Classificação da densidade hidrográfica (Dh) de bacias. 
Dh (*N1/km²) Denominação 

< 3 Baixa 

3 – 7 Média 

7-15 Alta 

>15 Muito Alta 

*N1 = Comprimento dos rios de primeira ordem conforme Strahler (1952). 

Fonte: Lollo (1995). 

 

Já a Tabela 03 apresenta os valores de referência para classificação da densidade 

drenagem, estando relacionado com a infiltração e a estruturação dos canais. 

 

Tabela 3: Classificação da densidade de drenagem (Dd) de uma bacia 
Dd (*N1/km²) Denominação 

< 0,5 Baixa 

0,51 – 2 Média 

2,01 – 3,5 Alta 

>3,5 Muito Alta 

Fonte: Beltrame (1994). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A microbacia é formada pelo território de seis municípios do Alto Oeste Potiguar, 

sendo: Martins, Portalegre, Riacho da Cruz, Serrinha dos Pintos, Umarizal e Viçosa (Figura 

02). 

 

Figura 2: Divisão territorial dos municípios que constituem a microbacia do açude do Riacho 

da Cruz. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Ao se utilizar o SIG QGIS foi possível gerar distintos dados necessários para 

delimitação automática da microbacia do açude do Riacho da Cruz, e consequentemente, sendo 

possível determinar e extrair os parâmetros morfométricos expostos anteriormente, sendo assim 

representado os seus valores na Tabela 04. 

 

Tabela 4: Características morfométricas da micro-bacia hidrográfica do Açude de Riacho da 

Cruz/RN. 
Características Parâmetros Siglas Unidades Valores 

Geométricas 

Área da Bacia  Km² 124,49 

Perímetro  Km 68,93 

Coeficiente 
 - 1,73 
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Compacidade 

Fator de Forma 
 - 0,21 

Índice de Circularidade 
 - 0,34 

Relevo 

Maior altitude da bacia 
 m 729,99 

Maior altitude do canal 

principal 
 m 705,23 

Menor altitude da bacia 
 m 156,31 

Menor altitude do canal 

principal 
 m 170,87 

Amplitude altimétrica 
 m 573,68 

Declividade média da 

bacia 
 % 16,84 

Declividade do curso 

d’água principal 
 m/Km 23,56 

Rede de 

Drenagem 

Gradiente de canais 
 m/Km 29,98 

Ordem da bacia - Ordem 4ª 

Número Total de Drenos 
 Und 141 

Comprimento do curso 

d’água principal da bacia 
 Km 24,35 

Comprimento do 

Talvegue 
 Km 16,92 

Índice de Sinuosidade 
 - 1,439 

Rede de drenagem 
 Km 81,78 

Densidade de drenagem 
 Km/Km² 0,66 

Densidade da Rede de 

Drenagem 
 Km/Km² 1,13 

Extensão média do 

escoamento Superficial 
 Km 0,38 

Tempo de Concentração 
 min 1446,18 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 04, acima, pode-se constatar os 

seguintes resultados, em relação às características: 

 

Geométricas 

 

A microbacia apresenta uma geometria com coeficiente de compacidade (Kc) de valor 

igual a 1,73, sendo que esse valor é maior que 1,50 valor padrão para análise de proporções a 

enchentes. Assim, a mesma não está propensa a grandes enchentes em condições normais de 

precipitação, excluindo-se eventos de intensidades anormais. Tal fato pode ainda ser 

comprovado pelo valor encontrado para o fator de forma (Kf) que é igual a 0,21, que segundo 

Villela & Mattos (1975) quanto mais próximo de um (1) maior a propensão à enchentes, pois, 

a bacia fica cada vez mais próxima de um quadrado e com maior concentração do fluxo. 
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E pode-se comprovar também de acordo com o Ic (0,34), que a microbacia tem 

proporções medianas a propensão a grandes enchentes, por ser menor que 0,51, indicando que 

a bacia tende a ser mais alongada em relação a nascente com sua foz, contribuindo para o 

processo de escoamento (SCHUMM, 1956). 

 

Relevo 

 

A microbacia apresenta altitude máxima de 729,993 m e a mínima de156, 308 m, 

respectivamente (Figura 03). Já, o valor encontrado para a amplitude altimétrica (Hm) foi de 

573,685 m. Logo, a microbacia possui relevo montanhoso, influenciando na quantidade de 

radiação que a bacia hidrográfica recebe e,  

 

consequentemente, na evapotranspiração, na temperatura e na precipitação (TONELLO 

et al., 2006). O resultado para a declividade do curso d’água principal (Relação de relevo, Rr) 

na microbacia indica o favorecimento do escoamento superficial. 

 

Figura 3: Mapa hipsométrico da microbacia hidrográfica e curvas de nível do Açude de 

Riacho da Cruz/RN. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Rede de Drenagem 

 

A ordem dos cursos d’água da bacia foi determinada utilizando-se a metodologia 

descrita por Strahler (1952), em que os canais sem tributários são denominados de primeira 
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ordem, os canais de segunda ordem são originados na confluência de canais de primeira ordem, 

os canais de terceira surgem da confluência de dois canais de segunda ordem, os canais de 

quarta ordem são originados da confluência de dois canais de terceira ordem e assim 

sucessivamente. Dessa forma, quanto maior a ordem da bacia, maior será a ramificação do 

sistema de drenagem, sendo a bacia estudada de ordem 4 (Figura 04). 

 

Figura 4: Rede de drenagem da microbacia hidrográfica do Açude de Riacho da Cruz/RN 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

O índice de sinuosidade (Is) encontrado foi de 1,439 os quais indicam que os canais de 

drenagem desta microbacia não têm forma retilínea, mas também, não podem ser considerados 

como sinuosos, ou seja, os canais têm uma forma transitória.  

A densidade de drenagem, que é uma das variáveis mais importantes para a análise 

morfométrica das bacias hidrográficas, representa o grau de dissecação topográfica, em 

paisagens elaboradas pela atuação fluvial, ou expressa a quantidade disponível de canais para 

o escoamento e o controle exercido pelas estruturas geológicas (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Sabendo que seu valor obtido foi de 0,67 Km/Km², comparando esse valor com a Tabela 03 de 
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Beltrame (1994), tem-se uma média quantidade de infiltração e uma média estruturação dos 

canais. 

Quanto a densidades de rede de drenagem, foi obtido um valor de 1,132, fazendo uma 

relação com a classificação da densidade hidrográfica em faixas de valores de Lollo (1995) 

esquematizado na Tabela 02, essa microbacia terá uma baixa capacidade de gerar novos cursos 

d’água. 

Ao se analisar a Figura 04 também é possível perceber que a microbacia é endorréica e 

tem o sistema de drenagem dendrítico. Que segundo Trindade, Capoane e Filho (2004) 

endorréica é quando as drenagens são internas e não possuem escoamento até o mar, 

desembocado em lagos ou dissipando-se nas areias do deserto, ou perdendo-se nas depressões 

cársticas e sistema de drenagem dendrítico é seu desenvolvimento assemelha-se à configuração 

de uma árvore. 

Essa bacia tem uma distância média de 0,38 km para a água da chuva escoar sobre os 

terrenos da microbacia, o que implica que a MBHARDC tem propensão a um bom escoamento 

das águas decorrentes das precipitações, diminuindo assim o nível de infiltração de água no 

subsolo da microbacia. 

E por fim, o tempo de concentração dessa bacia, a qual demora 1446,18 min, cerca de 

24 horas para que toda a bacia considerada contribua para o escoamento superficial na seção 

estudada, o que contribui para acumulo mais rápido de água no manancial existente na 

microbracia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da delimitação automática e da análise morfométrica da microbacia hidrográfica 

do Açude do Riacho da Cruz-RN, possibilitou-se inferir um preliminar diagnóstico ambiental 

da área de estudo. Em que demonstrou o comportamento diferenciado de três compartimentos 

distintos da microbacia hidrográfica, determinando que não propicia grandes enchentes, tem 

um relevo montanhoso, hierarquia fluvial de quarta ordem, ou seja, são oriundos de várias 

ramificações e tem uma média quantidade de infiltração com um bom fluxo de escoamento, 

com escoamento global endorreíco e sistema de drenagem dendrítico. 
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Em virtude de sua hierarquia fluvial provir de várias ramificações é aconselhável a 

criação de um Comitê de Bacia Hidrográfica comtemplando as cidades que fazem parte da 

microbacia, visando a análise do uso e ocupação do solo da região. Medidas de proteção dos 

principais canais da microbacia devem ser tomadas visando a manutenção das características 

ambientais vigentes de forma que devido ao mal uso e ocupação do solo os canais não venham 

sofrer problemas como assoreamento e as áreas de topo de morro questões de deslizamento. 

Também deve haver a criação de programas de acompanhamento da supressão da camada 

vegetal, visando a não interferência no escoamento superficial como também alteração do ciclo 

hidrológico da região em questão. 
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RESUMO 

 

A Bacia Hidrográfica do Açude Figueiredo do Alto Santo/CE (BHAFAS) está locada na Bacia 

Hidrográfica do Médio Jaguaribe, no Ceará, envolvendo os municípios da microrregião da 

Serra de Pereiro, estando situada numa região em que as condições de semiaridez são 

predominantes. Este trabalho teve como objetivo a determinação de parâmetros morfométrico 

da BHAFAS, buscando caracterizar sua fisiografia (geometria), relevo e drenagem, para o 

estudo do comportamento hidrológico da bacia. Foram utilizados para a delimitação automática 

da bacia o Modelo Digital de Elevação (MDE), a partir do projeto TOPODATA, obtido junto 

ao Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) e utilizado o SIG gratuito e de linguagem aberta 

QGIS, com auxílio do plugin SAGA. Pelas características determinadas verifica-se que a bacia 

vertente em estudo denota um controle estrutural drenagem regular, com pouca tendência a 

grandes enchentes em condições normais de pluviosidade anual, devido a sua forma alongada 

e uma rede de drenagem bem distribuída ao longo da área da bacia, com topografia favorável 

ao escoamento superficial, com predominância de relevo suavemente ondulado. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico ambiental; Geotecnologias; Hidrologia; Morfometria.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A bacia hidrográfica ou a bacia de drenagem é formada pelo conjunto de canais fluviais, 

delimitados por terrenos adjacentes mais elevados, os quais formam uma rede de drenagem 

constituída por diversos tributários e um rio principal, estes canais drenam terras desde suas 

nascentes, terrenos mais elevados, carreando sedimentos em suspensão, de fundo e substâncias 

orgânicas e inorgânicas dissolvidas para o canal principal (CARVALHO & CASTRO, 2009). 

Conforme Merten et al. (2011), uma bacia hidrográfica é formada por três diferentes 

compartimentos: a bacia vertente, o ambiente ciliar que, em muitos casos, é inexistente, e a 

calha fluvial que drena o fluxo de água (vazão) e os sedimentos produzidos nessa bacia.  

Segundo Villela & Mattos (1975), as características físicas de uma bacia hidrográfica 

constituem elementos de grande importância para avaliação de seu comportamento hidrológico, 

pois, ao se estabelecer relações e comparações entre elas e dados hidrológicos podem-se 

determinar indiretamente os valores hidrológicos em locais nos quais faltem essas informações. 

Segundo Christofoletti (1970), a análise de aspectos relacionados a drenagem, relevo e geologia 

pode levar à elucidação e compreensão de diversas questões associadas à dinâmica ambiental 

local 

Logo, o estudo morfométrico de bacias hidrográficas é definido como a análise 

quantitativa das relações entre a fisiografia da bacia e a sua dinâmica hidrológica. A análise de 

parâmetros morfométricos tem grande importância nesses estudos, pois por meio da abordagem 

quantitativa, pode-se ter uma melhor noção do comportamento hidrológico, uma vez que, os 

parâmetros morfométricos são bons indicadores da capacidade de escoamento superficial 

(NUNES et al., 2006). 

O Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) são 

ferramentas fundamentais para o mapeamento e extração de informações morfométricas das 

bacias hidrográficas, pois auxiliam na interpretação do espaço geográfico e obtenção de 

informações espaciais (BEZERRA et al., 2015a; BEZERRA et al., 2015b). 

A BHAFAS enfrenta problemas provocados pelo uso dos recursos naturais, sendo que 

a mesma possui evidências de degradação ambiental acelerada e de desertificação, desta forma 

se faz necessário a gestão adequada dos seus recursos naturais na tentativa de minimizar os 

riscos desta problemática (SOUSA, 2012). 



 
 

 

 

280 

 
 

As bacias hidrográficas são unidades fundamentais para o gerenciamento dos recursos 

hídricos e para o planejamento ambiental, sendo identificadas como unidades de planejamento 

administrativo para fins de conservação dos recursos naturais (VITTALA et al., 2008; 

PEGADO, 2010). 

Diante disso, o presente trabalho tem o objetivo de caracterizar morfometricamente a 

BHAFAS, buscando definir seus parâmetros fisiograficos (geometria), relevo e drenagem para 

o estudo do comportamento hidrológico da bacia. 

 

METODOLOGIA 

 

De acordo com Almeida (2015) o rio Figueiredo tem origem na serra do Bastiões, 

percorrendo os municípios de Ererê, Iracema e Alto Santo, onde é barrado pelo Açude do 

Figueiredo, daí segue ainda no município de Alto Santo, até o seu encontro com o Rio 

Jaguaribe, à jusante do açude Castanhão (figura 1). 

O Açude Figueiredo foi uma obra realizada pelo Governo Federal junto ao 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), inaugurada em 2013, contando 

com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Situado nos municípios de 

Iracema e Alto Santo, a construção desse Açude objetiva o controle das cheias no Baixo Vale 

do Jaguaribe, a irrigação de 6 mil hectares e o abastecimento com suficiência de água para 

consumo humano e indústrias (DNOCS, 2013). O Açude Figueiredo constitui como o quinto 

maior reservatório artificial do estado do Ceará com capacidade de armazenar 519.600.000 m³ 

de água (CEARÁ, 2011). 

Em Alto Santo vários compartimentos geomorfológicos são notados: planície aluvial, 

superfície de aplainamento da Depressão Sertaneja, planalto sedimentar da Chapada do Apodi 

e maciços residuais de uma serra cristalina, no limite sudeste (CPRM, 1998).  

Quanto ao clima, essa região assemelha-se às demais regiões semiáridas por apresentar 

volume de precipitações variando entre 400 a 800 mm, com média de 638,5 mm anuais 

acentuada irregularidade pluviométrica no tempo e no espaço e elevados índices de 

evapotranspiração (CEARÁ, 2010). A baixa nebulosidade e forte insolação (ANA, 2016; 

CPTEC, 2016, dados tomados a partir de 1911), acarretam um forte déficit hídrico na região. 
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Figura 1: Localização do Açude Figueiredo do Alto Santo/CE 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Os tipos de vegetação mais abundantes são a caatinga arbustiva (aberta e também a 

densa), a caatinga arbórea (ou floresta caducifólia espinhosa) e a mata ciliar ou floresta mista 

dicótilo-palmácea, onde domina a carnaúba (CPRM, 1988). 

As análises espaciais foram realizadas através da ferramenta do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) gratuito e de linguagem aberta QGIS versão 2.14, juntamente com o 

complemento (plug-in) do algoritmo do GRASS, que consiste em um conjunto de ferramentas 

que permitem a delimitação de bacias hidrográficas e extração de redes de drenagem de maneira 

automática, rápida e objetiva, sendo determinado o reservatório do Açude Figueiredo como 

local de exutório. 

Inicialmente realizou-se delimitação automática da bacia hidrográfica, em que 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, referente as folhas 05S39_ZN e 06S39_ZN, a qual fornecem dados de altitude.  

As análises espaciais foram realizadas através da ferramenta do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) gratuito e de linguagem aberta QGIS versão 2.14, juntamente com o 

complemento (plug-in) do algoritmo do SAGA, que consiste em um conjunto de ferramentas 

que permitem a delimitação de bacias hidrográficas de maneira automática, rápida e objetiva. 

Para a análise morfométrica da BHAFAS foram trabalhadas cartas temáticas geradas a 

partir de imagens raster do MDE TOPODATA, citada anteriormente. Sendo utilizado da 

ferramenta SIG QGIS 2.14 para a manuseio do MDE, utilizando deste como entrada para a 

geração do mapa de declividade e definição dos tipos de relevos encontrados na área, sendo 
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necessário adotar a metodologia Fill Sinks, a qual serve para identificar e preencher as 

depressões da superfície no MDE, visando determinar a direção do fluxo e a divisão das 

microbacias com apenas um comando, conforme proposto por Wang e Liu (2006).  

Foram trabalhadas as ferramentas de modelagem hidrológica disponíveis no QGIS 

plugin SAGA para inserir consistência da drenagem no MDE, bem como, refiná-lo para que o 

fluxo do escoamento superficial pudesse ser explorado na delimitação da bacia hidrográfica, no 

ordenamento da hidrografia e no posterior cálculo do número de segmentos de rios. A obtenção 

de comprimento total dos arcos da drenagem e hidrografia, bem como dos valores de altitude 

máxima e mínima, foi possível com o uso de ferramental estatístico do SIG.  

Para a geração do mapa temático de declividade utilizou-se a ferramenta de análise de 

raster do QGIS, posteriormente com o auxílio do Plugin GRASS com o comando r.recode, 

foram refinados os dados de acordo com as classes de declividade segundo EMBRAPA (1979) 

(tabela 01). 

 

Tabela 1: Classificação da declividade segundo EMBRAPA (1979) 

Classes de Declividade (%) Relevo 

0 – 3 Plano 

3 – 8 Relevo suavemente ondulado 

8 – 20 Relevo ondulado 

20- 45 Revelo fortemente ondulado 

45 – 75 Revelo montanhoso 

> 75 Revelo fortemente montanhoso 

 

Por fim, foram calculados os parâmetros morfométricos da bacia analisada (tabela 02). 

 

Tabela 2: Analise de parâmetros morfométricos da BHAFAS 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Equação 

Área de drenagem (A) Área plana (projeção horizontal) inclusa entre seus divisores 

topográficos (km²) 
A 

Perímetro da bacia (P) Linha imaginária que delimita a bacia através de um divisor de 

águas principal (km) 
P 

Fator de forma (Ff) 

Em que: A é a área de drenagem da bacia (km2) e L o 

comprimento do curso d’água principal da bacia (km). Sendo 

avaliado conforme Villela e Mattos (1975). 
𝐾𝑓 =

𝐴

𝐿2
 

Coeficiente de 

compacidade (Kc) 

Relaciona o perímetro da bacia com o perímetro de uma 

circunferência de área igual à da bacia, em que quanto mais 

próximo de 1, mais circular será a bacia e maior será sua 

capacidade de proporcionar grandes cheias (MELLO & 

SILVA, 2013). 

𝐾𝑐 = 0,28.
𝑃

√𝐴
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Índice de circularidade 

(IC) 

Tende para a unidade à medida que a bacia se aproxima da 

forma circular e diminui à medida que a bacia tende a forma 

alongada (TONELLO et al., 2006). 
𝐼𝐶 =

12,57A

𝑃2
 

CARACTERÍSTICAS DO RELEVO  

Altitudes máxima e 

mínima da microbacia e 

maior e menor altitude 

do canal principal (Hmin; 

Hmáx; HCmáx;), 

As altitudes foram expressas em metros. 

Hmin; 

Hmáx; 

HCmáx;,  

HCmin;, 

Amplitude altimétrica 

(H)  

Diferença entre as altitudes máxima e mínima ocorrentes na 

bacia. 
H= Hmáx; - Hmin; 

Declividade média da 

bacia (I) 

Em que: I é a declividade média da bacia (%); D a 

equidistância vertical entre as curvas de nível (km); CN o 

comprimento total das curvas de nível (km), conforme Mello 

& Silva (2013) 

100CN
A

D
I

n

1i

i 







 



 

Declividade do curso 

d’água principal – 

álveo (Ieq) 

Em que: Ieq é a declividade equivalente (m km-1); H a 

amplitude altimétrica do curso d’água principal (m); e L é o 

comprimento do curso d’água principal (km), utilizado por 

Bezerra et al. (2015b). 
L

ΔH
Ieq   

CARACTERÍSTICAS DA REDE DE DRENAGEM  

Comprimento do curso 

d’água principal (L):  
Geralmente é expresso em km. L 

Rede de drenagem (Rd) 

Somatório dos comprimentos (em km) de todos os cursos 

d’água de uma bacia hidrográfica, sejam eles: perenes, 

intermitentes ou efêmeros – da bacia hidrográfica. 
Rd = Li 

Densidade de 

drenagem (Dd) 

Em que: Dd é a densidade de drenagem (km/km2 ou m/ha), Rd 

a rede de drenagem (km ou m) e A é a área de drenagem da 

bacia (km2 ou em ha). Sendo classificado conforme Beltrame 

(1994). 
A

Rd
Dd   

Ordem dos cursos 

d’água 

Utilizou-se neste trabalho a classificação apresentada por 

Strahler (1957)  
- 

Extensão média do 

escoamento superficial 

(Cm) 

Relaciona a densidade de drenagem da bacia hidrográfica com 

o comprimento médio lateral da rede de drenagem. 𝐶𝑚 =
1

4.𝐷𝑑
 

Tempo de 

Concentração (Tc) 

é o tempo de percurso da água precipitada desde o ponto 

cinematicamente mais afastado da bacia hidrográfica até a 

secção de referência. O tempo de concentração (minutos) será 

calculado pela fórmula de Kirpich Modificada, expressa por 

Rodrigues et al. (2016). ∆H é a diferença de cotas nas 

extremidades do dreno principal. 

𝑡𝑐

= 85,2. (
𝐿3

∆𝐻
)

0,385

 

Índice de Sinuosidade 

(Sin) 

Relação entre o comprimento do canal principal e a distância 

vetorial entre os extremos do canal (VILLELA & MATTOS, 

1975). 

𝑆𝑖𝑛 =
𝐿

𝐿𝑡
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A bacia hidrográfica do Açude Figueiredo está localizada predominantemente na 

microrregião da Serra de Pereiro, sua rede de drenagem abrange geopoliticamente cinco 

municípios cearenses: Pereiro, Ererê, Iracema, Alto Santo e Potiretama. Situada entre as 
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coordenadas de latitude 525054.347m e 621804.347m, longitude 9303365.409m e 

9407048.291m, em projeção UTM, datum WGS84, zona 24S (figura 02). 

 

Figura 2: Localização da BHAFAS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Segue abaixo as características geométricas, de relevo e da rede de drenagem da 

BHAFAS (tabela 03): 

 

Tabela 3: Características morfométricas da BHAFAS 
Características Parâmetros Siglas Unidades Valores 

Geométricas 

Área da Bacia 𝐴 Km² 1634,17 

Perímetro 𝑃 Km 350,36 

Coeficiente Compacidade 𝐾𝑐 - 2,43 

Fator de Forma 𝐾𝑓 - 0,21 

Índice de Circularidade 𝐼𝑐 - 0,17 

Relevo 

Maior altitude da bacia 𝐻𝑚á𝑥 m 793,00 

Maior altitude do canal principal 𝐻𝐶𝑚á𝑥 m 736,00 

Menor altitude da bacia 𝐻𝑚í𝑛 m 72,00 

Menor altitude do canal principal 𝐻𝐶𝑚í𝑛 m 78,00 

Amplitude altimétrica ∆𝐻 m 721,00 

Declividade média da bacia 𝐼 % 9,39 

Declividade do curso d’água principal 𝐼𝑒𝑞 m/Km 7,41 

Rede de 

Drenagem 

Ordem da bacia - Ordem 6 
Número Total de Drenos 𝑁 Und 2483106,00 
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Comprimento do curso d’água principal 

da bacia 
𝐿 Km 88,76 

Comprimento do Talvegue 𝐿𝑡 Km 68,51 

Índice de Sinuosidade 𝑆𝑖𝑛 - 1,29 

Rede de drenagem 𝑅𝑑 Km 1842,63 

Densidade de drenagem 𝐷𝑑 Km/Km² 1,13 

Densidade da Rede de Drenagem 𝐷𝑟 Drenos/Km² 1519,49 

Extensão média do escoamento 

Superficial 
𝐶𝑚 Km 0,28 

Tempo de Concentração 𝑡𝑐 min 1246,34  

 

O coeficiente de compacidade (2,43) e o fator de forma (0,21), juntos indicam que a 

bacia apresenta pequena tendência a grandes enchentes em condições normais de precipitação 

(MELLO & SILVA, 2013).   

O índice de circularidade (0,17), propicia a elencar que a bacia possui uma forma 

alongada (Figura 2), e assim, constata-se que a bacia hidrográfica do açude Figueiredo 

apresenta menor risco de formação de enchentes em condições normais de precipitação, pois 

de acordo com Villela e Mattos (1975) as bacias alongadas possuem menor concentração do 

deflúvio.  

A bacia apresentou uma densidade de drenagem (Dd) de 1,13 Km/Km², o que nos leva 

a classificar esta bacia com uma densidade de drenagem mediana, como sugerido por Beltrame 

(1994). 

Quanto a característica do relevo identifica-se as maiores e menores altitudes da bacia 

vertente e do canal principal (figura 03). 

 

  



 
 

 

 

286 

 
 

Figura 3: Hipsometria da BHAFAS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

O sistema de drenagem da bacia em estudo, de acordo com a hierarquia de ordenamento 

de Strahler (1957), possui ramificação de sexta ordem, o padrão de drenagem pode ser 

classificado como dendrítica, pois seu desenvolvimento assemelha-se à configuração de uma 

árvore, apresentando escoamento global de uma bacia endorréica, com base em Christofoletti 

(1980). 

A tabela 04 e a figura 04 tem-se a distribuição da hierarquia fluvial da rede de drenagem 

da bacia em estudo. 

 

Tabela 4: Hierarquia Fluvial e a relação entre o número e extensão dos canais em cada 

Ordem da BHAFAS 

Ordem dos canais N° de canais Extensão dos canais (Km) 

1ª 1238380 947,869 

2ª 539919 449,0091 

3ª 314982 215,6542 

4ª 227743 120,9342 

5ª 110800 92,5526 

6ª 51282 16,6696 
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Figura 4: Rede de drenagem da BHAFAS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

A declividade média da bacia (I) foi de 9,39% e declividade do curso d’água principal 

(Ieq) de 7,41 m/Km, desta forma, indicando tendência de baixa velocidade no escoamento 

superficial, aumentando a possibilidade da infiltração de água no solo. 

A declividade média do curso d’água principal (0,0074 km/km) e sua extensão (88,76 

km) denotam uma velocidade razoável e uma diminuição do tempo de concentração (1246,34 

minutos, o que equivale a cerca 20,60 horas). Este tempo de concentração associado à forma 

superficial da bacia hidrográfica é importante para se compreender o comportamento das 

precipitações visando o tempo que o curso d’água leva a água dos limites da bacia para chegar 

ao exutório. 

A declividade média de uma bacia hidrográfica deve ser relevante no planejamento, 

tanto para com o cumprimento da legislação quanto para garantir a eficiência das intervenções 

do homem no meio e possui importante papel na distribuição da água entre o escoamento 

superficial e subterrâneo, dentre outros processos (TONELLO et al., 2006). 

Verifica-se a partir da (figura 05), que as áreas de maior declividade da bacia estão 

situadas próximo aos divisores de águas, na região sudoeste. Indicando que as mesmas devem 

ser zeladas e conservadas, sendo que declividade superior a 45% deve ser mantida como Áreas 



 
 

 

 

288 

 
 

de Preservação Permanente de encostas, conforme novo código florestal 12651/2012. Além 

disso, observa-se que grande parte do relevo da bacia correspondeu ao suave ondulado (03– 

08%). 

 

Figura 5: Classes de declividade da BHAFAS conforme classificação da EMBRAPA (1979) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A bacia em estudo é de 6ª ordem de acordo com a classificação de Strahler, o que 

demonstra um sistema de drenagem com ramificações significativas, apresentando fatores 

geométricos que indicam que a mesma não tem propensão a grandes enchentes, em condições 

normais de pluviosidade, apresentando uma forma alongada com uma rede de drenagem bem 

distribuída. As características da declividade da bacia indicam que de maneira geral o relevo é 

suavemente ondulado.  

Verificou-se um sistema de drenagem fraco, sendo do tipo dendrítico, embora tenha 

apresentado um bom número de ramificações, se fazendo necessário a construção de 

barramentos hídricos para reter água na nessa região, o que consolida a importância do 

barramento hidráulico do Açude Figueiredo. 
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O curso d’águal principal, é um canal de 6ª ordem, segundo Sthraler, apontando que 

possui um comprimento total de 88,76 Km no sentido de Sudoeste para o Norte, com a sua 

nascente na cidade de Pereiro e o seu exutório na cidade de Alto Santo, no barramento artificial 

do Açude Figueiredo, em Alto Santo/CE. 
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RESUMO 

 

O setor da cerâmica vermelha apresenta grandes avanços na região nordeste, em especial no 

estado do Rio Grande do Norte, o que decorre da disponibilidade de matéria prima e força de 

trabalho. No entanto, ainda se caracteriza como segmento subdesenvolvido, de caráter familiar, 

que utiliza técnicas e equipamentos antigos. Estes aspectos refletem diretamente nos aspectos 

socioambientais, visto que reduzem a produção dos empreendimentos e agridem ao meio 

ambiente. Mediante tais discussões, este trabalho tem por objetivo analisar o ciclo produtivo da 

Cerâmica Itajá, situada no Vale do Assú, e discutir os principais avanços socioambientais 

decorrentes das práticas de inovação ambiental e tecnológicas. Para tanto, foram realizadas 

visitas in loco e registros fotográficos do processo produtivo, o que permitiu conhecer os 

ambientes de trabalho do empreendimento, bem como analisar os insumos utilizados e as 

técnicas empregadas. A Cerâmica Itajá se mostra em constante avanço, tendo em vista o 

aprimoramento do sistema produtivo, que permite maior visibilidade e reconhecimento pelos 

fornecedores de insumos e compradores dos produtos finais. No tocante aos aspectos 

ambientais, ressalta-se o uso de matéria prima licenciada e biomassa alternativa, que nas 

condições atuais se caracteriza como a reincorporação de resíduos em novos sistemas 

produtivos, bem como a redução do uso de energia, devido ao aproveitamento dos vapores 

gerados ao longo do processo de incineração do pó de madeira, e, a minimização dos 

lançamentos de poluentes na atmosfera. 

 

Palavras-chave: Cerâmica vermelha; desenvolvimento socioambiental; sistema produtivo.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao analisar as atividades humanas no contexto histórico, percebe-se que o homem por 

questões de adaptação e comodidade, modifica o ambiente de modo a otimizar o uso dos 

recursos e assim, suprir as necessidades cotidianas. Diante desta afirmação, pode-se citar que 

desde a pré-história há indícios da produção de utensílios cerâmicos, desvios de rios e 

construções de reservatórios hídricos, cujas finalidades eram assegurar a sobrevivência da 

espécie e proporcionar maior conforto às comunidades. 

Neste contexto, algumas atividades já desenvolvidas nesse período foram aprimoradas 

e se perpetuam na atualidade, exercendo grande importância frente a determinados setores de 

produção. A indústria da cerâmica vermelha é um dos segmentos que melhor contextualiza essa 

afirmação, tendo em vista que trata de uma atividade muito antiga, passada por gerações e que 

possui grande representatividade na construção civil. 

No entanto, a Associação Brasileira de Materiais de Construção – ABRAMAT (2013) 

alerta para a necessidade de investir neste segmento, uma vez que ainda de caracteriza como 

uma atividade familiar com baixos índices de desenvolvimento, que são expressos devido ao 

uso extensivo de mão-de-obra e equipamentos rústicos, o que impossibilita o desenvolvimento 

do setor. 

Ao discutir essa atividade, Silva e Sousa Junior (2015) apontam que no cenário nacional, 

as olarias são responsáveis por 60% do mercado de coberturas e alvenarias, correspondendo à 

1% do PIB. Sendo que a Região Nordeste, apresenta nos últimos grandes avanços nesse 

segmento, tendo em vista a disponibilidade de mão de obra e matéria prima, onde o Estado do 

Rio Grande do Norte, em especial o Vale do Açu, é referência em produção e comercialização 

de peças cerâmicas. 

Desse modo, cita-se o caso da Cerâmica Itajá, fundada em 1975 em Natal, estado do 

Rio Grande do Norte e atualmente está situada no Vale do Açu. Esta empresa se caracteriza 

como sendo uma pequena empresa, de caráter familiar, que se detém à produção de blocos, 

lajotas e telhas. Quando comparada aos demais empreendimentos que constituem o setor de 

produção da cerâmica vermelha na região, apresenta boa estrutura de produção, considerando 

o melhoramento continuado dos índices e processos produtivos, o que lhe permite ampliar às 

margens de lucro, e, consequentemente, investir em novos recursos tecnológicos capazes de 
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automatizar os processos básicos. 

Diante dos aspectos citados, a Cerâmica Itajá se apresenta como referência em produção 

e desenvolvimento sustentável para o setor, visto que além dos investimentos visando uma 

produção ecologicamente correta, detém a certificação do Programa Setorial de Qualidade – 

PSQ, ressaltando-se que foi a primeira olaria do Rio Grande do Norte a receber a certificação. 

Frente a esta realidade, pode-se citar a aplicação de técnicas que proporcionam o 

melhoramento das logísticas de produção do empreendimento tanto no segmento financeiro 

quanto da perspectiva ambiental. A exemplo cita-se os sistemas de produção mais limpa, 

definida por Silva (2013) como “a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva, 

integrada para a produção, processos e serviços, a fim de aumentar a ecoeficiência para reduzir 

os riscos para os seres humanos e o meio ambiente” e a economia circular, apontada por 

Geissdoerfer et al. (2017) como uma condição para a sustentabilidade nos sistemas de produção. 

Mediante tais discussões, este trabalho tem por objetivo analisar o ciclo produtivo deste 

empreendimento e discutir os principais avanços socioambientais decorrentes das práticas de 

inovação ambiental e tecnológicas. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi conduzida na cidade de Assú/RN, na Cerâmica Itajá. Desse modo, 

foram realizadas visitas in loco e registros fotográficos do processo produtivo, o que permitiu 

conhecer os ambientes de trabalho do empreendimento, bem como analisar os insumos 

utilizados e as técnicas empregadas. A Figura 01 mostra a localização de Assú/RN no estado 

do Rio Grande do Norte. 
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Figura 1: Localização de Assú/RN 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Trata-se de um estudo descritivo, uma vez que conforme Gil (2008), a pesquisa 

descritiva tem como finalidade descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

 

ÍNDICES DE PRODUÇÃO 

 

Ao analisar as condições produtivas da empresa e a atuação no Vale do Açu, alguns 

aspectos foram citados como primordiais: a disponibilidade de matéria prima de alta qualidade 

(reservas hídricas e sedimentos argilosos) e viabilidade de distribuição para o mercado local e 

interestadual, permitindo a otimização dos recursos financeiros e interação com um público 

consumidor mais amplo. 

Em termos de produção, grandes investimentos asseguram maior rentabilidade à 

empresa, onde se destacam a utilização de argilas com porcentagem de pureza elevada, 

implementação de mecanismos que tornam o consumo de combustíveis mais eficientes, 

melhoramento do sistema de secagem, cálculo da retração por secagem e cozimento, utilização 

de fontes alternativas de biomassa e o reaproveitamento dos resíduos oriundos do processo de 

extrusão das peças. 

Em termos percentuais, afirma-se que em períodos chuvosos, as empresas do segmento 

de olarias tendem a reduzir em 40% a produção devido a umidade elevada, que dificulta a 

secagem das peças cerâmicas e eleva a demanda por combustível. No caso da cerâmica Itajá, 
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por adotar a secagem artificial, não ocorrem variações decorrentes das mudanças climáticas, 

permitindo maior estabilidade e segurança à produção. 

Atualmente, a empresa gera emprego para aproximadamente 48 funcionários, que são 

responsáveis por manter uma produção mensal de 900 mil peças. No entanto, anterior aos 

investimentos em melhoramento da infraestrutura e tecnologias, a produção média representava 

50% da atual, demandando um quadro de 60 colaboradores. 

 

PROCESSO PRODUTIVO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Extração e tratamento da argila 

 

De acordo com Silva (2013), na atividade ceramista convencional, comumente a argila 

é extraída de jazidas próximas à sede do empreendimento, sem que ocorram preocupações e 

aplicação de medidas compensatórias quanto a questão ambiental, tornando o consumo dessa 

matéria prima ambientalmente insustentável. De modo geral, também não há grandes 

preocupações com a qualidade dos minerais utilizados, o que recai diretamente sobre a 

qualidade dos produtos resultantes do processo produtivo. 

No caso da Cerâmica Itajá, é possível verificar uma realidade contrária ao que foi citado 

anteriormente, tendo em vista que as jazidas utilizadas atualmente são licenciadas desde o ano 

de 2001. Além disso, é realizada a análise da matéria prima, visando determinar a plasticidade, 

granulometria, e o grau de pureza, o que permite a realização de intervenções no sistema 

produtivo em casos de valores que não estejam em conformidade com os padrões de qualidade 

adotados. 

Diante desses pontos, ao longo das discussões, apontou-se que o percentual médio de 

resíduos presentes nas argilas utilizadas era de 22%, podendo variar de acordo com o tempo de 

descanso adotado após a extração, o que fornece um intervalo entre 18% e 23%. 

 

Preparo da argila e confecção das peças cerâmicas 

 

Em termos de trabalhabilidade, os percentuais de impurezas são considerados muito 

baixos para a produção da cerâmica vermelha, uma vez que eleva a plasticidade ao ponto de 
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proporcionar elevações nas perdas, decorrente da ocorrência de trincas ao longo do processo de 

cozimento. Assim, faz-se uso de fracionamentos de argilas mais puras e menos puras, buscando 

alcançar um ponto de equilíbrio que permita uma produção eficiente. 

Outro aspecto relacionado a esta etapa é o consumo de água, que é minimizado graças 

aos conhecimentos relacionados à caracterização física da argila. Nesse sentido, o consumo 

médio diário da empresa é de 7m³, no entanto, não há definições exatas do quantitativo 

empregado exclusivamente no setor produtivo. Em relação à água utilizada, destaca-se o uso 

de água subterrânea, devidamente licenciada por meio de outorga para exploração. 

O preparo da argila nesse empreendimento se dá de forma mecanizada, onde são 

utilizados equipamentos para realizar a homogeneização das frações de argila e água. 

Posteriormente, o material é conduzido por esteiras até a máquina extrusora, que molda a argila 

e atua em conjunto com um sistema que realiza os cortes, a aplicação do carimbo e o transporte 

até aos funcionários que organizam as peças em prateleiras de secagem. A Figura 02 a 

organização das peças pré-moldadas. 

 

Figura 2: Organização das peças pré-moldadas 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 

Após a produção das peças, realiza-se a análise de secagem por amostragem, onde são 

coletadas pequenas amostras de caráter representativo, para avaliação das variações nas 

dimensões ao longo do processo de desidratação. Ressalta-se que o controle desse fator é de 

grande importância para a qualidade dos produtos comercializados e que faz-se necessário 

também para a seguir as condicionantes impostas pelo PSQ. 

Gottardo (2013) afirma que esta etapa se mostra como um fator determinante para a 

qualidade final das peças cerâmicas, uma vez que a homogeneização e a qualidade das matérias 
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primas refletem diretamente no produto final. O autor aponta que a extrusão da cerâmica pode 

representar até15% dos custos de produção. 

 

Secagem 

 

No tocante a esta etapa, ressalta-se que até o ano de 2000 utilizava-se a secagem natural, 

considerando-se o fato de demandar apenas por grandes galpões para a deposição das peças, 

que por sua vez perdiam a água a partir da ventilação e calor natural. No entanto, por questões 

de melhor rentabilidade, a secagem artificial passou a ser adotada em 2001, favorecendo os 

índices produtivos devido a independência dos fatores naturais e pelo fato do processo ser 

substancialmente mais rápido. 

Diante dessa realidade, a secagem artificial ocorre em um galpão equipado com grandes 

ventiladores, que tem por finalidade promover maior circulação de ar e assim acelerar a 

eliminação da água presente no interior das peças cerâmicas. Além dos ventiladores, o galpão 

apresenta telhado de fibra de vidro, o que favorece a entrada de luz solar, e consequentemente, 

acelera o processo. A Figura 03 mostra o processo de secagem. 

 

Figura 3: Secagem das peças pré-moldadas 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 

Conforme Oliveira (2011) normalmente são empregados dois tipos de secagem: natural 

e artificial. No primeiro caso, trata-se de um processo demorada, que depende basicamente da 

ventilação dos ambientes de disposição das peças cerâmicas e de grandes áreas para a 
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acomodação dos materiais, enquanto que no segundo caso, trata-se de um processo 

consideravelmente rápido, mas torna-se oneroso devido à necessidade de instalar ventiladores 

e outros dispositivos que favoreçam o processo. 

 

Cozimento 

 

O principal fator a ser considerado nesse processo é o consumo de biomassa, que além 

de se apresentar como um agravante ambiental, é responsável pelo consumo de recursos 

financeiros, afetando diretamente a rentabilidade do empreendimento. Diante disso, foi 

discutido que até 2011 a Cerâmica Itajá utilizava madeira advinda de planos de manejo, que 

exploram plantas invasoras, como o cajueiro e a algaroba, não comprometendo a vegetação 

nativa e equilíbrio ambiental. 

No entanto, devido à maior eficiência energética, a partir de 2012 adotou-se o pó de 

serragem, que apresenta um poder calorifico mais elevado, contribuindo para a redução dos 

custospara o aquecimento dos fornos e finalização das peças. Ainda nesse contexto, cita-se que 

o pó utilizado é obtido no próprio Rio Grande do Norte e nos Estados da Paraíba e Pernambuco. 

Ao comparar o preço e o método de aquisição dessa biomassa, constata-se que os custos 

são mais elevados quando comparado à lenha, no entanto, torna-se compensatório devido à 

eficiência do material. Sob a óptica ambiental, outro ponto a ser considerado é a reincorporação 

de um rejeito em um novo processo, o que reduz os impactos ambientais para ambos os 

empreendimentos envolvidos. 

Além de substituir o combustível utilizado, a logística operacional dos fornos foi 

alterada, considerando que atualmente estes atuam em um ciclo que otimiza a utilização do 

calor emitido pelo forno ao longo do funcionamento e pela fumaça emitida. Nesse sentido, 

como os fornos estão interligados, o calor gerado pelo cozimento aquece os próximos e a 

fumaça produzida também é direcionada para o interior dos fornos a serem aquecidos, dando 

celeridade ao processo. 

Como resposta a nova metodologia de aquecimento de fornos, obteve-se menores custos 

com o consumo de combustíveis e significativas reduções na temperatura da fumaça emitida à 

atmosfera, considerando que anteriormente a temperatura média era de 700°C, enquanto que os 

valores atuais variam entre 60ºC e 100ºC. 



 
 

 

 

299 

 
 

O controle automatizado da vazão de entrada de biomassa no sistema de fornos se 

apresenta como mais uma inovação desse empreendimento, tendo em vista que a temperatura 

dos fornos em funcionamento é controlada por um operador que também controla a entrada de 

combustível. Essa mudança na forma de gerir o uso dos recursos impacta positivamente, 

considerando que o desperdício de biomassa é reduzido e, consequentemente, a emissão de 

gases tóxicos assim como a produção de material particulado são minimizados. Diante desta 

nova realidade, a emissão de CO atual é de aproximadamente 10% e material particulado é de 

30%. A Figura 03 mostra o sistema de alimentação dos fornos da Cerâmica. A Figura 04 mostra 

o sistema de alimentação dos fornos. 

 

Figura 4: Sistema de alimentação dos fornos 

 
Fonte: Autoria própria, 2017 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O segmento da cerâmica vermelha tem grande potencial econômico no Brasil, em 

especial na região Nordeste, devido à disponibilidade de recursos naturais e força de trabalho. 

No entanto, ainda se apresenta como um setor de produção subdesenvolvido devido à ausência 

de investimentos em tecnologia e qualificação dos colaboradores. 

A Cerâmica Itajá, se mostra muito à frente da realidade dos demais empreendimentos 

do mesmo segmento, tendo em vista o aprimoramento do sistema produtivo, que por sua vez, 

proporciona maior rentabilidade à empresa devido ao crescimento dos índices produtivos. No 

entanto, aos benefícios sociais e econômicos obtidos não se limitam aos valores de produção, 

uma vez que atualmente este empreendimento ganhou maior visibilidade e reconhecimento 

pelos fornecedores de insumos e compradores dos produtos finais. 

No tocante aos aspectos ambientais, ressalta-se o uso de matéria prima licenciada e 
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biomassa alternativa, que nas condições atuais se caracteriza como a reincorporação de resíduos 

em novos sistemas produtivos, bem como a redução do uso de energia, devido ao 

aproveitamento dos vapores gerados ao longo do processo de incineração do pó de madeira, e, 

a minimização dos lançamentos de poluentes na atmosfera. 
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RESUMO 

 

A água é um recurso natural utilizado para múltiplos usos, sendo indispensável para a 

sobrevivência dos seres vivos. A qualidade das águas superficiais deve obedecer aos padrões 

exigidos pelas leis vigentes, sendo estes de ordem física, química e biológica, tendo como 

objetivo manter a sobrevivência dos seres vivos, além de promover o controle da poluição das 

ações antrópicas. Diante desse cenário, o trabalho tem como objetivo realizar o diagnóstico da 

qualidade da água da bacia hidrográfica do açude Santa Cruz do Apodi-RN. As coletas para a 

análise foram feitas em 9 pontos georreferenciados divididos em três campanhas (27 de Outubro 

de 2016, 16 de Março de 2017 e 04 de Julho de 2017). Diante dos dados obtidos foi realizada 

avaliação individual dos parâmetros. Em seguida foram contabilizados os valores de IQA, tal 

como confrontados com a CETESB. Com os resultados confrontados com a CONAMA 

357/2005, foi encontrado que nas três coletas, no período sem precipitação, e início de 

precipitação, a condição do corpo hídrico se comporta como água doce, e seus usos 

preponderantes como classe 2. Analisando os parâmetros individualmente com a resolução 

CONAMA 357/2005, tem-se que o fósforo, turbidez, resíduo total e DBO obtiveram valores 

fora dos padrões. Devido à presença das ações antrópicas e o acúmulo de matéria orgânica 

depositada nos corpos hídricos, associado com a estiagem, verificou-se que as águas se 

mantiveram com um IQA de regular para ótimo em 80% das amostras da primeira coleta, 77% 

na segunda e 85% na terceira coleta. 

 

Palavras-chave: Poluição; Recursos Hídricos; Usos Múltiplos; Estiagem.  
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural explorado e utilizado por diversas atividades antrópicas, 

tendo isso em vista, o diagnóstico da qualidade das águas superficiais, como também o seu 

monitoramento, são peças chaves para se ter uma eficácia na gestão desse recurso (TRINDADE 

et al., 2016). 

De acordo com Bezerra et al. (2013), o Brasil tem um alto índice demográfico, que por 

sua vez gera para o meio ambiente, grandes impactos negativos, gerando uma grande 

quantidade de resíduos que poluem e comprometem a qualidade dos recursos naturais, e ameaça 

a qualidade de vida dos seres vivos.  

Quando se trata da qualidade da água, existem diversos parâmetros que servem de 

índices para a qualidade, no qual esses parâmetros representam as características principais, 

sendo de ordem física, químicas e biológicas. Para esses parâmetros existe uma resolução, a 

CONAMA 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, no qual constam todos os 

valores permitidos e aceitáveis para qualidade da água (BRASIL, 2005). 

No Rio Grande do Norte, o responsável pelo gerenciamento das águas, é o Instituto de 

Gestão das Águas (IGARN), que mantém um monitoramento da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas através de programas como, Água Azul, Água Nossa e PNQA 

(Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas). Está em operação desde 2013, 

tendo em sua base histórica, vários dados que geram informações sobre os recursos hídricos 

(IGARN, 2017). 

A poluição de acordo com a lei 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente é 

definida como sendo a degradação da qualidade ambiental, que lancem matéria ou energia de 

forma direta ou indireta alterando as características estéticas ou sanitárias do meio ambiente, 

limitando seus usos (BRASIL, 1981). 

Com a finalidade de traduzir, e interpretar os dados de forma mais simples, os índices 

estão sendo bastante utilizados para o uso da caracterização da qualidade da água, onde se não 

utiliza muitos parâmetros para seu desenvolvimento (ANDRIETTI et al., 2016). 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) que foi desenvolvido pela National Sanitation 

Foundation (Fundação Nacional de Saúde dos Estados Unidos – NSF), onde se tornou uma 

ferramenta bastante utilizada para demonstrar de forma mais simples os valores reunidos em 
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um único índice, referente a sua qualidade que pode variar de péssima a ótimo (MEDEIROS et 

al., 2016). Esse índice de qualidade de água possui como objetivo, a diminuição de vários 

parâmetros em um único valor inteiro (BEZERRA et al., 2013). 

Tendo em vista esta problemática, o diagnóstico da qualidade da água da bacia 

hidrográfica do açude Santa Cruz do Apodi é importante para a obtenção do conhecimento da 

população para uma gestão mais racional dos recursos hídricos. Assim para que haja um 

entendimento por parte da população que utiliza esse recurso, esses valores devem ser de fácil 

compreensão (FERREIRA et al.,  2015). 

Com base no contexto, o presente trabalho objetivou diagnosticar a qualidade das águas 

superficiais da bacia hidrográfica do açude Santa Cruz do Apodi-RN. Além de propor um 

enquadramento preliminar com base na classe de água, no intuito de gerar subsídios à gestão 

racional dos seus recursos hídricos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área em estudo desse trabalho compreende o canal principal do corpo hídrico da bacia 

hidrográfica do Açude Santa Cruz do Apodi, (figura 01) com exutório no açude Santa Cruz e 

nascente em Luís Gomes. Contida na bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró. Está locada 

numa região em que as condições de semiaridez são predominantes, a qual em quase toda a sua 

extensão é de classificação climática de Köppen BSw’h’, ou seja, clima quente e semiárido, 

com estação chuvosa podendo atrasar para o outono (SOUSA et al., 2011). 

Foram utilizados 9 pontos georreferenciados para fins de diagnóstico da qualidade da 

água ao longo do curso d’água principal do rio Apodi-Mossoró do trecho da bacia em estudo. 

Sendo estes analisados em três distintos períodos: 07 de Outubro de 2016, 16 de Março de 2017 

e 04 de Julho de 2017. Tal fato justifica-se para averiguar a influência da sazonalidade climática 

sobre os parâmetros avaliados.  

A metodologia a ser empregada visa à realização de coletas in loco para amostragem 

por meio de sonda multiparâmetro HORIBA U50 e coletas de amostras utilizando metodologia 

definida pela American Public Health Association – APHA (1995). Os locais de coleta foram 

georreferenciados com auxílio de GPS de navegação Garmin GPSMAP 78H. As amostras de 

água foram coletadas em três campanhas, as quais foram preservadas e acondicionadas 
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conforme procedimentos descritos na norma técnica NBR 9898 (ABNT, 1987).  

Os equipamentos utilizados, bem como os métodos de detecção empregados, seguiram 

os preceitos da American Public Health Association (EATON et al., 2005). No estudo, foram 

monitoradas dez variáveis representativas dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da 

qualidade da água: Condutividade Elétrica (CE), Sólidos Totais (ST), Nitrogênio Kjeldahl 

(Nkj), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo Total (Ptot), Oxigênio Dissolvido 

(OD), Turbidez (Turb), potencial Hidrogeniônico (pH), Temperatura (Temp) e Coliformes 

Termotolerantes (CT). 

 

Figura 1: Bacia Hidrográfica do açude Santa Cruz do Apodi-RN, localização dos pontos de 

amostragem 

 
Fonte: MEDEIROS (2017) 

 

Desta forma, foi utilizando a metodologia do Índice de Qualidade de Água (IQA), 

orientado pelos valores padrões da CETESB (2008). Os valores obtidos dos parâmetros físico-

químico e biológicos foram avaliados de forma individual e comparados com os valores padrões 

da CONAMA357/2005. 

Mediante levantamento de campo foi proposto enquadramento da classe de água, 

conforme os usos preponderantes identificados in loco, tal como a concentração da salinidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na primeira coleta, das cinco amostras coletadas, quatro tiveram seus índices entre 

aceitável e ótimo e um com o índice ruim de acordo com a classificação da CETESB (2008), 

onde se teve um período de completa estiagem. O trecho da BR-226 obteve um IQA ruim 

devido a grande quantidade de esgoto e resíduo que recebe da cidade de Pau dos Ferros. Já os 

trechos de Major Sales e José da Penha que ficam a jusante da nascente obtiveram um índice 

aceitável devido à falta de precipitação e por não ter recebido água vindo da nascente em Luís 

Gomes, no qual iria carrear vários sedimentos e poluição natural, bem como poluição antrópica. 

Os trechos de Santa Cruz (montante) localizado em Itaú e Santa Cruz (jusante) localizado na 

barragem de Santa Cruz tiveram seus índices na qualidade classificados como ótimos.  

Esses trechos apresentaram resultados de IQA semelhantes aos obtidos por Andrietti 

(2016), no rio Caiabi no período de seca. Isso se deve ao fato dos trechos não terem muita 

interferência humana, nem descargas de efluentes industriais e nem domésticos devido as suas 

localizações distantes dos centros urbanos. Nos outros pontos não obteve análises por falta de 

água para realização do IQA. 

Na segunda coleta, onde se iniciou um período de precipitação, o trecho da BR-226 

continuou com o IQA ruim devido ao pouco volume precipitado, e ao contínuo despejo de 

esgoto no local. O trecho do Poço do Padre (nascente) localizada no município de Luís Gomes 

teve o IQA classificado como aceitável devido à recarga de água ocorrida na nascente e boa 

parte dos sedimentos terem sidos carreados no leito principal. Os trechos de Major Sales, 

Manoel Deodato (em pau dos ferros), Tabuleiro Grande e a barragem Santa Cruz (montante) 

tiveram o IQA classificados como bom, devido ao aumento das chuvas nos locais, que diluíram 

grande parte dos sólidos que se depositaram no período de estiagem (figura 02).  

Tais valores foram semelhantes aos obtidos por Andrietti (2016), no período de chuva, 

onde os cinco pontos coletados por ele tiveram classificação boa. O último trecho Santa Cruz 

(jusante) aumentou o IQA comparado ao da primeira coleta, continuando com classificação de 

ótimo. Os outros dois pontos não tiveram coletas para as análises de IQA.  

A terceira coleta onde teve todos os pontos analisados houve uma queda em alguns dos 

índices de qualidade de água, devido novamente a falta de precipitação, e outros como o trecho 

da BR-226 continuaram com o mesmo resultado das coletas passadas por causa do constante 
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depósito de esgoto e resíduos vindos da área urbana. O trecho da barragem de Pau dos Ferros 

não tinha tido análises nas outras coletas, por ausência de acúmulo de água, mas nessa se pode 

realizar tal coleta, sendo que a mesma teve um índice classificado como ruim. Isso se dá a pouca 

precipitação, ao material que estava no fundo da barragem que veio a superfície e junto com a 

pouca chuva, veio também o depósito de lixo, esgotos, restos de animais mortos e outros 

resíduos lançados pela população em torno da barragem (figura 02). 

Os trechos do Poço do Padre, Major Sales, Manoel Deodato (Pau dos Ferros), Tabuleiro 

Grande, tiveram seus índices classificados como aceitáveis de acordo com a CESTESB (2008). 

Já o trecho de José da Penha, manteve o índice bom na segunda coleta e os trechos de Santa 

Cruz montante e jusante, tiveram seus índices avaliados como bons, devido ao grande volume 

de água existente nesses pontos, que possibilitam a diluição da carga orgânica existente, bem 

como o acesso difícil pela população que não tem muito contato com o barramento hidráulico 

(figura 02).  

Valores contrários foram encontrados por Bessa (2016), no rio Apodi-Mossoró, onde à 

maioria dos trechos constataram uma qualidade boa ou aceitável e apenas um trecho próximo 

a Pau dos Ferros obteve índice ruim. Esse resultado se dá ao efeito da sazonalidade, a estiagem, 

a presença de sólidos que se encontravam no fundo que vieram à superfície, onde as coletas 

foram feitas em três períodos diferentes com intervalos trimestrais, que contribuíram com as 

constantes mudanças de clima, como também as variações de coletas em função da presença de 

água nos corpos hídricos intermitentes. 

 

Figura 2: Gráfico com os valores do IQA, níveis de classificação e os trechos analisados das 

coletas na bacia hidrográfica do açude Santa Cruz do Apodi-RN 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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Os resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos e biológicos estão 

apresentados na (tabela 1), bem como seus valores médios e os valores limites permitidos para 

alguns parâmetros seguindo a resolução CONAMA 357/2005. 

O pH ficou dentro dos padrões estabelecidos pela CONAMA 357/2005, na primeira e 

segunda coleta tendo resultados 8,03 e 6,09 nos períodos de estiagem e início de precipitação, 

respectivamente. Na terceira coleta que teve o índice de chuva maior o pH teve um valor médio 

de 4,89, devido ao carreamento de materiais particulados e esgotos domésticos jogados nos 

trechos, criando um caráter ácido nas águas não atendendo aos padrões. 

Comparando o oxigênio dissolvido com a resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 

2005), onde o valor não pode ser inferior a 5 mg L-1, para uma classificação de água doce de 

classe 2, as três coletas estão dentro dos padrões estabelecidos. Valores semelhantes foram 

encontrados por Damasceno (2015), no rio Amazonas na orla da cidade de Macapá, onde os 

valores ficaram dentro dos padrões tanto no período chuvoso e menos chuvoso. 

O fósforo aparece na água devido à ação natural ou antrópica, sendo que suas principais 

fontes provêm de áreas com matas e florestas, esgotos e áreas urbanas (VON SPERLING, 

2008). Na primeira coleta o valor está acima do permitido, seguido de uma queda na 

concentração na segunda coleta devido ao início da precipitação e depois um aumento na 

terceira coleta, essa variação pode ser proveniente de processos naturais, despejos de esgotos 

domésticos durante o período chuvoso, e do carreamento de partículas pelo solo.  

Ao comparar os valores do fósforo com o valor padrão estabelecido pela resolução 

CONAMA 357/2005, se tem que os valores para o fósforo não atendem a resolução vigente 

ultrapassando o limite de 0,1 mg L-1. Valores próximos foram encontrados no período de por 

Bezerra (2013) em um estudo feito no trecho urbano no rio Apodi-Mossoró, onde os níveis 

excederam o valor limite em todas as análises.  

A DBO obtida não atendeu a resolução CONAMA 357/2005, onde o valor estabelecido 

era de até 5 mg L-1, a decorrência da alta DBO, são os mais variados usos múltiplos que 

acontece nas margens dos rios, bem como a ação antrópica pelo uso inadequado do uso e 

ocupação do solo e o constante lançamento de esgoto doméstico in natura no corpo hídrico. 

A turbidez se encontrava alta na primeira coleta devido à falta de precipitação que 

concentrou as partículas em suspensão deixando a água turva. Na segunda e terceira coleta que 

se iniciou o período chuvoso, ouve um decaimento no valor da turbidez. Comparando com a 
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resolução CONAMA 357/2005, os valores estão dentro do limite permitido para a segunda e 

terceira coleta, enquanto a primeira ultrapassa os padrões estabelecidos. Os parâmetros de 

temperatura da água e nitrogênio não são mencionados na resolução CONAMA 357/2005. 

Fazendo uma análise geral com o Índice de Qualidade de Água (IQA) e as análises 

físico-químicas, nota-se que os corpos hídricos da bacia hidrográfica do açude Santa Cruz do 

Apodi se encontram em situação preocupante, uma vez que, a qualidade das águas por meio das 

análises de IQA já se encontra em uma situação de queda do aceitável para o ruim, e a junção 

do fósforo e nitrogênio no rio, propicia a ocorrência do aumento de algas na superfície, 

comprometendo os usos múltiplos por parte da população que ali se encontra, além de limitar 

devido alguns usos frente a restrição da qualidade, comprometendo a manutenção da 

biodiversidade aquática, além dos usos não-consuntivos . 

Sendo os usos preponderantes da água vistos para a bacia em estudo, desde o: 

abastecimento humano, dessedentação de animais, irrigação, despejos de efluentes domésticos, 

lazer, pesca, despejos de resíduos sólidos, extração de areia no leito principal. De acordo com 

a CONAMA 357/2005, nota-se que a água desse corpo hídrico está sendo usado como água 

doce de classe 2, mas o que se encontra em relação a qualidade não atende a mesma. 

 

Tabela 1: Valores médios das análises físico-químicas e biológicas das águas superficiais rio 

Apodi-Mossoró. 

Parâmetros 
Data da coleta 

VLP 
27/10/16 16/03/17 04/07/17 

Temperatura (°C) 29,56 23,88 25,9 - 

pH 8,03 6,09 4,89 6,0 a 9,0 

Turbidez (NTU) 421,62 88,13 50,58 ≤ 100 

Oxigênio Dissolvido (mg L-1) 7,89 7,89 8,07 ≥ 5 

Resíduo sólido total (mg L-1) 340 340 590 ≤ 500 

CT (NMP/100 ml) 79,76 318,79 678,3 - 

DBO (mg L-1) 16,4 5,89 14,56 ≤ 5 

Nitrogênio (mg L-1) 24,08 13,24 20,45 - 

Fósforo (mg L-1) 0,95 0,39 0,69 < 0,1 

Nota: DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio, CT - Coliformes Termotolerantes e pH – potencial 

Hidrogeniônico. VLP – Valores Limites Permitidos para águas doces classe 2, segundo Resolução CONAMA no 

357/2005 (BRASIL, 2005). 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A situação da qualidade das águas superficiais dos corpos hídricos intermitentes da 
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bacia hidrográfica do açude Santa Cruz do Apodi-RN é preocupante, pois estes sofrem com os 

efeitos da sazonalidade, além da presença da poluição por atividades antrópicas, resultando na 

falta de precipitação e alguns barramentos não se encontrar mais com água, ressaltando o efeito 

da poluição pela concentração dos poluentes lançados. 

Os índices de qualidade de água se encontram dentro dos níveis aceitáveis de acordo 

com a CETESB, com exceção de dois pontos que se encontram com nível ruim devido as ações 

antrópicas e naturais que atingem os corpos hídricos. 

O diagnóstico da qualidade das águas, com a obtenção de parâmetros de caráter físico 

químico e biológico, é importante para se conhecer o estado em que se encontra o corpo hídrico, 

onde esses parâmetros indicam a presença de algum desequilíbrio ou se o mesmo está saudável. 
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RESUMO 

 

Ao longo da história do planeta Terra, várias alterações no clima já ocorreram, sendo longos 

períodos estáveis seguidos por glaciações, e estas, por conseguinte, efeito-estufas, causando até 

desertificações em amplas áreas continentais. Os sistemas agrícolas são mais vulneráveis às 

mudanças climáticas devido à sensibilidade as variações do clima, a capacidade de adaptação e 

ao grau de exposição aos riscos climáticos. Assim, produtores agrícolas de diversas partes do 

mundo têm que se adaptar para que os sistemas de produção alimentar não sejam 

profundamente afetados. O objetivo desse trabalho foi avaliar como agricultores do 

Assentamento Boa Fé (Mossoró-RN) vem se adaptando à variabilidade climática ocorrida nos 

últimos 5 anos, dando ênfase em estratégias adaptativas de convivência com a seca. Para tanto 

foram empregadas entrevistas semiestruturadas com questões acerca de estratégias adaptativas 

utilizadas na produção. Para a análise quantitativa dos dados utilizou-se o Índice de Capacidade 

de Adaptação. Como resultados verificou-se que apesar de ter apresentado um alto grau de 

capacidade adaptativa, existem diferenças de utilização das estratégias informadas por parte dos 

agricultores, demonstrando que as mesmas podem estar baseadas em decisões individuais e não 

em nível de coletivo, e que o conhecimento de uma determinada estratégia é inversamente 

proporcional a sua utilização. 

 

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Semiárido; Agricultura Familiar; Adaptação.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história do planeta Terra, várias alterações no clima já ocorreram, sendo 

longos períodos estáveis seguidos por glaciações, e estas, por conseguinte, efeito-estufas, 

causando até desertificações em amplas áreas continentais, além de consequências nas 

atividades biológicas, propiciando um ambiente adequado para algumas espécies e desfavorável 

para outras (EEROLA, 2003). 

Estes ciclos de aquecimento e resfriamento, juntamente com períodos de intensa 

atividade geológica lançaram à superfície atmosférica grandes quantidades de gases que 

formaram uma camada gasosa sobre o planeta, criando um efeito estufa natural (MARENGO, 

2006). Apesar de ocorrerem naturalmente na atmosfera da Terra, a concentração dos gases do 

efeito estufa vem sendo aumentada em função das atividades humanas, principalmente através 

da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, que liberam dióxido 

de carbono para a atmosfera, fazendo com que a superfície terrestre fique aquecida além do 

usual, causando uma alteração climática global (NOAA, 2008). 

Segundo o Núcleo de Assuntos Estratégicos  da Presidência da República (2005): 

 

A vulnerabilidade do Brasil em relação à mudança do clima se manifesta em 

diversas áreas: por exemplo, aumento da frequência e intensidade de 

enchentes e secas, com perdas na agricultura e ameaça à biodiversidade; 

mudança do regime hidrológico, com impactos sobre a capacidade de geração 

hidrelétrica; expansão de vetores de doenças endêmicas. Além disso, a 

elevação do nível do mar pode vir a afetar regiões da costa brasileira, em 

especial grandes regiões metropolitanas litorâneas. (NAE, 2005, p. 18). 

 

No nosso país a região Nordeste é a mais susceptível às mudanças climáticas, e 

combinando as alterações climáticas com as características regionais, uma disputa por recursos 

hídricos é prevista e, consequentemente, uma crise, fazendo com que os produtores rurais 

fiquem mais vulneráveis, e com que as atividades agrícolas se tornem mais difíceis de serem 

realizadas, necessitando de adaptações para a produção (MARENGO et al., 2011). 

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC - 

(2001), os sistemas agrícolas são mais vulneráveis às mudanças climáticas devido à 

sensibilidade as variações do clima, a capacidade de adaptação e ao grau de exposição aos riscos 

climáticos. Assim, produtores agrícolas de diversas partes do mundo têm que se adaptar, seja 
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relacionado aos recursos físicos, agrícolas, econômicos ou sociais, para que os sistemas de 

produção alimentar não sejam profundamente afetados (HAILE, 2005). 

No Brasil, assim como na África, a agricultura de pequena escala fornece a maior parte 

da produção de alimentos, bem como emprego para mais de 70% dos produtores, que enfrentam 

desafios para produzir com a atual variabilidade climática existente, pois com a distribuição 

sazonal das chuvas o crescimento e duração da cultura são diretamente afetados (CHALLINOR 

et al., 2007). 

Diante do que foi exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar como agricultores do 

Assentamento Boa Fé (Mossoró-RN) vem se adaptando à variabilidade climática ocorrida nos 

últimos 5 anos, dando ênfase em estratégias adaptativas de convivência com a seca. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Identificação e caracterização da área pesquisada 

 

O município de Mossoró/RN abrange uma área territorial de 2.110,21 km², equivalente 

a 4% da superfície estadual. De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do 

tipo BSh, caracterizado como quente e seco, com chuvas de inverno. As temperaturas médias 

anuais variam entre 36°C (máx.) e 21°C (min.), com umidade relativa anual média de 70%. O 

período chuvoso começa em fevereiro e se estende até abril. A vegetação é formada por 

Caatinga Hiperxerófila, apresentando abundancia de cactáceas e plantas de porte baixo, 

Carnaubal com predominância da palmeira e carnaúba, e Vegetação Halófila, que suporta 

grande salinidade em decorrência da penetração da água do mar nas regiões baixas marginais 

dos cursos d’água (IDEMA, 2008). 

O Projeto de Assentamento Boa Fé (5°03'07"S 37°20'23"O) teve seu estabelecimento 

em 2001 e conta com 17 hectares destinados para a produção distribuídos para cada um dos 40 

assentados, que possuem as mais diversas origens, desde filhos de agricultores à moradores da 

zona urbana das cidades circunvizinhas. Tem seu acesso pela BR-304 com destino à Fortaleza, 

distante cerca de 15 km de Mossoró (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa de localização do Projeto de Assentamento Boa Fé dentro do município de 

Mossoró, Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados do IGBE (2015). 

 

Coleta de dados 

 

Para a construção da pesquisa os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, cujos roteiros, cartas de anuência e Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética de Pesquisa – CEP da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob o protocolo 68488317.3.0000.5294  

Para a realização de coleta de dados, foram empregadas entrevistas semiestruturadas 

com questões acerca de estratégias adaptativas utilizadas na produção. Os informantes 

selecionados foram aqueles maiores de 18 anos, sem distinção de sexo, sendo um representante 

por família para evitar pseudoreplicações, e que residiam no assentamento há, no mínimo, 5 

anos. As visitas para as entrevistas no assentamento ocorreram durante os finais de semana 

(sábado e domingo) dos meses de agosto e setembro de 2017. 

Cabe destacar que, das 40 famílias assentadas, no período da coleta de dados, 11 (onze) 

residências não estavam habitadas, então foram visitadas 29 (vinte e nove) residências habitadas 

onde, ao total dessas, 16 (dezesseis) representantes das famílias se disponibilizaram a participar 

e as entrevistas ocorreram de acordo com o horário disponibilizado pelos assentados para a 

realização das mesmas. 
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Análise de dados 

 

Para a análise dos dados foi utilizado o Índice de Capacidade de Adaptação (modificado 

de Nakuja et al., 2012), que expressa o grau adaptativo dos agricultores em termos de 

convivência com a variabilidade climática a partir de determinadas estratégias, sendo o cálculo 

realizado da seguinte forma: 

𝐶𝑎𝑝𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑖𝑗 =
𝐶𝑖𝑗 + 𝑈𝑖𝑗 + 𝐴𝑖𝑗

𝑁𝐴
 

Onde: 

𝐶𝑎𝑝𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑖𝑗: capacidade dos agricultores da localidade i em relação à estratégia j; 

𝐶𝑖𝑗: conhecimento dos agricultores da localidade i sobre uma determinada estratégia j; 

𝑈𝑖𝑗: utilização de uma estratégia j por parte dos agricultores i; 

𝐴𝑖𝑗: acessibilidade dos agricultores i a uma determinada estratégia j; 

𝑁𝐴: número de itens avaliados. 

 

Para pontuar os itens avaliados de acordo com as características obtidas para cada 

informação, foram utilizados os atributos da Tabela 1. 

 

Tabela 1: Pontuação dos níveis de atributos utilizados pelos agricultores 
Grau Pontuação Conhecimento Utilização Acessibilidade 

Altíssimo 1,00 Muito bom Sempre Fácil acesso 

Alto 0,75 Bom Regularmente Acessível 

Médio 0,50 Mediano Ocasionalmente Sem fácil acesso 

Baixo 0,25 Pouco conhecido Nunca Inacessível 

 

E, a partir dos dados obtidos, para classificar o nível de adaptação, foram utilizados os 

valores descritos da Tabela 2. 

 

Tabela 2: Classificação do grau de capacidade adaptativa dos agricultores. 
Grau de capacidade de adaptação Pontuação para o índice de 𝑪𝒂𝒑𝑨𝒅𝒂𝒑𝒕𝒊𝒋 

Baixa capacidade adaptativa 0 < 𝐶𝑎𝑝𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑖𝑗  < 0.33 

Moderada capacidade adaptativa 0.33 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑖𝑗  <0.66 

Alta capacidade adaptativa 0.66 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑖𝑗  ≤ 1.00 

 

As médias obtidas em cada indicador foram comparadas através de seus intervalos de 
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confiança a 5%, obtidos por bootstrap (10.000 replicações) no programa estatístico BioEstat, e 

a análise multivariada foi realizada no programa Action Stat. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nas entrevistas realizadas, onde os agricultores do Assentamento Boa Fé 

foram questionados sobre as estratégias adaptativas às mudanças climáticas, notou-se que os 

mesmos têm apresentado diferentes métodos para responder à variabilidade climática. Os 

resultados relatados pelos agricultores são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Grau de capacidade adaptativa às estratégias desenvolvidas no Assentamento Boa 

Fé 
Estratégia adaptativa Capacidade Adaptativa 

(𝑪𝒂𝒑𝑨𝒅𝒂𝒑𝒕𝒊𝒋) 
Ranking Grau de capacidade 

adaptativa 

Armazenamento de água da chuva 0,90 1 Alta 

Banco de sementes individual 0,85 2 Alta 

Sistema Agroflorestal 0,77 3 Alta 

Pomares de frutíferas para 

alimentação e comércio 

0,67 4 Alta 

Plantas da floresta para animais 

(forragem) 

0,64 5 Moderada  

Plantas da floresta para alimentação 

(humana) 

0,55 6 Moderada  

Banco de sementes comunitário 0,50 7 Moderada  

Média 0,70 - Alta  

 

Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram que a prática adaptativa mais citada é 

a captação de água das chuvas, que é uma técnica que foi desenvolvida de forma independente 

há milhares de anos em várias localidades do mundo, sendo bastante popular principalmente 

nas áreas semiáridas, onde apresentam longos períodos de estiagem (GNADLINGER, 2000). 

Acerca da presença/ausência de banco de sementes, os agricultores informaram 

conhecem a forma de utilização de banco coletivo, mas não o utilizam, apenas na forma 

individual, onde cada produtor guarda-as, mas que também existe a troca das mesmas entre 

eles. Alguns autores destacam a importância da existência de um banco de sementes, pois 

auxiliam no controle do sistema produtivo, possibilitam o aumento da biodiversidade local, 

além de fortalecer a identidade camponesa e fornecer autonomia aos produtores rurais 

(BRANDENBURG et al., 2007; SABOURIN, 2008; RODRIGUES et al., 2016). 
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O sistema agroflorestal apresentou terceiro lugar no ranking das estratégias utilizadas, 

sendo essa uma prática agrícola sustentável que possibilita o estímulo à biodiversidade local, 

além da integração dos sistemas produtivos, disponibilizando áreas para pastagens e animais, 

além de contribuir para a fertilização do solo (SOARES; CAVALCANTE; JUNIOR, 2006; 

ABDO; VALERI; MARTINS, 2008; SILVA et al., 2011; BARRETO et.al. 2013). 

A presença dos quintais produtivos para a alimentação e comercialização apresentou 

alto grau de estratégia adaptativa, mas isso se deve ao conhecimento dessa estratégia, pois in 

loco apenas 07 produtores informaram utilizar-se efetivamente dessa estratégia. Carneiro et al. 

(2013) inferem que a implementação de quintais produtivos pode disponibilizar alimentos de 

forma prática e diária, além de serem utilizados como fonte de renda a partir da comercialização 

do excedente. 

A utilização de plantas tanto para forragem quanto para a alimentação humana obteve 

baixos resultados no que diz respeito a utilização, o que mostra possivelmente o baixo 

conhecimento acerca das propriedades alimentícias dos vegetais da Caatinga, destacando aqui 

a importância no conhecimento das mesmas para que sejam utilizadas da melhor maneira 

possível. 

A nível coletivo, em média, é possível verificar que os moradores entrevistados 

apresentam um alto grau de capacidade adaptativa (média = 0,70), mas apesar de, em geral, ter 

apresentado um alto grau de capacidade adaptativa, na análise de agrupamento realizada 

(Gráfico 1) foi possível perceber que existem diferenças de utilização das estratégias 

informadas por parte dos agricultores, demonstrando que as mesmas podem estar baseadas em 

decisões individuais e não em nível coletivo. Resultados bem próximos dos encontrados por 

Belay et al. (2017). 
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Gráfico 1: Dendrograma mostrando os grupos formados pelos agricultores com base na 

utilização das estratégias 

 

 

Levando em consideração o gráfico anterior, que demonstra diferenças na utilização das 

estratégias, foi analisado se o conhecimento dos agricultores acerca de uma determinada 

estratégia é proporcional ao seu uso. A partir do Gráfico 2 é possível perceber que o 

conhecimento de uma estratégia não significa que os agricultores as utilizam. 

 

Gráfico 2: Utilização e conhecimento das estratégias informadas pelos agricultores. 
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As estratégias com menor índice de uso por parte dos agricultores foram a utilização do 

sistema agroflorestal, justificado por eles que devido ao longo período de estiagem, tiveram que 

vender os animais que sobreviveram, não sendo possível dar continuidade ao procedimento 

agroflorestal; os pomares de plantas frutíferas, justificado pela escassez de água, pois mesmo o 

assentamento possuindo encanamento e um dessalinizador, os moradores informaram que o 

mesmo está quebrado e a tubulação não funciona há algum tempo; e o armazenamento de 

sementes comunitário, que devido a desentendimentos locais, os moradores preferiram manter 

apenas o banco de semente individual. Neste contexto, Chalinor et al. (2007) destaca a 

importância da adoção de práticas de convivência com o semiárido, como o plantio de culturas 

que consigam se adaptar a diferentes condições e sejam mais resistentes às alterações no clima, 

medidas de distribuição de água racionada, fazendo a repartição entre consumo e uso agrícola. 
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A utilização de plantas da Caatinga para a alimentação apresentou tanto baixo índice de 

conhecimento quanto de uso, cabendo aqui destacar a importância do conhecimento acerca da 

vegetação nativa e suas propriedades por parte dos agricultores para que esses recursos vegetais 

disponibilizados sejam aproveitados de melhor maneira. Na literatura também são 

disponibilizadas algumas listas de plantas nativas da Caatinga para utilização com base nas 

categorias citadas, sendo de suma importância a presença de uma equipe técnica informada 

acerca das mesmas para que possam ser utilizadas de forma sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho demonstrou, a partir dos resultados, que os agricultores estão tentando se 

adaptar através da coleta de água, utilização de banco de sementes, quintais produtivos e 

espécies vegetais alimentícias, mas apesar de possuírem conhecimento acerca de estratégias 

adaptativas que auxiliam na convivência com a estiagem e as variações climáticas ocorridas 

nos últimos 5 anos, a utilização das mesmas não ocorrem de forma efetiva, uma vez que nem 

todas as estratégias informadas são utilizadas, o que nos faz refletir sobre o motivo da não 

utilização e em como cada agricultor realiza a escolha da estratégia a ser usada para a 

convivência. 

Os resultados também demonstram a importância da análise individual dos dados, pois 

com generalizações podemos não retratar a realidade. Se formos verificar a capacidade 

adaptativa somente a partir do uso, identificaremos que mais da metade dos informantes 

possuem um baixo grau adaptativo, sendo divergente da média obtida na qual apresentou um 

alto grau adaptativo. 

Com essa baixa utilização das estratégias, podemos inferir que a produtividade foi 

afetada negativamente. Nesse ponto, chamamos a atenção para a necessidade de apoio ao 

agricultor tanto no desenvolvimento de outras estratégias quanto na implementação das 

mesmas, com base na realidade local. Faz-se necessário, também, chamar a atenção para a 

capacitação dos agricultores na utilização das estratégias adaptativas para que as mesmas sejam 

utilizadas com eficácia. As atividades de ONGs e Extensão Rural são de extrema importância 

nesse processo de implementação e repasse de informações. 

Esta pesquisa está limitada apenas ao período de seca no assentamento Boa Fé, sendo 
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ponto de partida para a realização de análises futuras em outros assentamentos com o intuito de 

realizar uma análise comparativa acerca das estratégias adaptativas utilizadas e, assim, poder 

servir como base para a implementação das mesmas nas áreas necessitadas. 
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RESUMO 

 

O agravamento do efeito estufa é um problema recentemente descoberto e que gera comoção 

mundial no combate as emissões de gás carbônico. Uma das principais fontes de emissão desse 

gás provém do transporte rodoviário. Inserido nesse contexto o transporte escolar público é um 

recurso de extrema importância socioeconômica para a educação e economia. Entretanto é fonte 

de diversos impactos ambientais, e em destaque a emissão de gás carbônico (CO2). Portanto 

este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto ambiental proveniente da emissão de CO2 

pelo transporte escolar público de Mossoró/RN, mediante simulação quantitativamente do 

poluente atmosférico. Sendo realizado cálculo da taxa anual de gás carbônico emitida, com base 

na frota de ônibus escolar do município de Mossoró, tal como as rotas realizadas. Para o cálculo 

da taxa de emissão foram utilizadas equações propostas segundo a metodologia. Tendo 

encontrado valor significativo de aproximadamente 129.488 toneladas para os combustíveis, 

diesel e biodiesel (S10) que se equipara ao de sistemas rodoviários do município do Rio de 

Janeiro. 

 

Palavras-chave: Efeito estufa; Emissão de Gás Carbônico; Transporte Escolar Público; 

Impacto Ambiental; Combustível Fóssil.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em países de terceiro mundo como o Brasil a desigualdade social é uma característica 

marcante na sociedade. No desenvolvimento dos grandes centros urbanos as populações, o 

comércio e a economia tendem a se estabelecer nas áreas centrais das cidades, 

consequentemente aumentando-se a especulação financeira imobiliária, fazendo com que parte 

desta população menos favorecida financeiramente tenda a migrar para regiões marginais aos 

grandes centros urbanos, onde possam ter acesso à aquisição de um imóvel e então estabelecer 

suas moradias e atividades de trabalho, formando assim as zonas rurais e/ou os pequenos 

municípios, tal como as zonas urbanizáveis e regiões de periferia. 

A fim de promover a acessibilidade e a formação escolar, tal como o desenvolvimento 

do ensino, a promoção de ações que assegurem a igualdade de condições para o acesso e a 

permanência à escola, o poder público dos municípios tem propiciado a implementação do 

transporte escolar público, conforme previsto na Lei 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, sendo uma medida política de fundamental importância para 

comunidades de zonas rurais afastadas da área urbana, desta forma garantindo a mobilidade e 

acesso à educação, lazer e trabalho às pessoas que ali vivem. Todos esses direitos voltados a 

assegurar a educação são garantidos ao morador do campo que não tem acesso a um automóvel 

particular e tem de se submeter a esse meio de transporte mais barato, na expectativa de que 

seja seguro e eficiente. 

No contexto global atual onde existe uma preocupação ambiental, todo empreendimento 

que seja potencialmente fonte de atividade poluidora deve passar por uma avaliação de 

impactos ambientais, e o transporte público escolar não foge disso (FARIAS, sd). O uso do 

transporte coletivo tem uma grande vantagem sobre a utilização do automóvel, pois garante 

mobilidade a um número maior de pessoas, o que evita o uso de muitos automóveis em rotação, 

diminuindo o consumo de combustíveis fósseis e a produção de poluentes atmosféricos. Sendo 

necessário então que sejam tomadas medidas para prevenir e controlar possíveis atividades 

poluidoras decorrentes desse serviço (LOMBARDO et al., sd). 

Em geral os veículos de transporte consomem recursos energéticos e materiais desde a 

sua fabricação, até seu uso final, sendo o consumo final o que mais gera impactos ambientais, 

devido entre outros fatores, à emissão de gás carbônico na atmosfera (ABRAMOVITCH, 
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2014). Segundo CARVALHO (2011), ao avaliar as emissões relativas de poluentes do 

transporte motorizado de passageiros nos grandes centros urbanos brasileiros em 2011, 

verificou-se que a combustão de um litro de diesel produz cerca de 2,6 kg de gás carbônico.  

Em Mossoró o transporte escolar público é um recurso fornecido pelo município e 

Governo Federal. O município possui diversas secretarias que coordenam os recursos de 

cidadania, uma delas é a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, e um dos seus 

setores, o setor de transporte escolar, é responsável por coordenar as atividades do transporte 

escolar púbico. Os veículos utilizados na realização desta atividade são ônibus, micro-ônibus. 

Os motoristas são contratados através de empresa terceirizada ou são servidores da Secretaria 

Municipal, que possuem cargos efetivos ou comissionados, sendo assim uma atividade que gera 

empregos. Além disso, o transporte escolar público é um benefício que atende a grande parte 

dos estudantes das áreas rurais do município de Mossoró e de algumas escolas da área urbana 

da cidade.  

A educação é um dos pilares do desenvolvimento da sociedade, sendo o transporte 

escolar público um recurso que tem papel fundamental nesse processo, pois este garante 

mobilidade e acesso, à educação, às mais diversas camadas da sociedade (Caiado & Gonçalves, 

2014).  

Considerando a sustentabilidade e tendo em vista a importância da necessidade do 

transporte escolar público no município de Mossoró-RN, frente ao impacto decorrente dessa 

atividade numa perspectiva ambiental, torna-se necessária a estimativa de emissão de CO2 na 

atmosfera a fim de avaliar a magnitude desse impacto ambiental. 

Diante do cenário destes fatores o objetivo do presente estudo foi identificar o impacto 

ambiental da emissão de gás carbônico na atmosfera, decorrente da utilização do transporte 

escolar público ofertado ao município Mossoró-RN.  

Este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto ambiental causado pelas emissões de 

gás carbônico provenientes de veículos de transporte escolar público no município de 

Mossoró/RN. Sendo realizada estimativa de emissão de gás carbônico proveniente do 

transporte escolar público de Mossoró/RN, através de cálculos de simulação. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Poluição atmosférica e veículos automotores 

 

Todo e qualquer tipo de transporte urbano motorizado é fonte de atividade poluidora, 

segundo Braga (2005), os efeitos de cada poluente podem ter caráter localizado, regional ou 

global. Os efeitos mais perceptíveis são aqueles de escala local ou regional, que em geral, 

ocorrem em localidades com grande densidade populacional ou atividade industrial, podendo 

atingir as regiões circunvizinhas. Ainda de acordo com o mesmo autor, os efeitos globais só 

foram detectados recentemente, com o agravamento do efeito estufa, e por isso ainda não são 

bem conhecidos, mas podem afetar o clima e o equilíbrio global do planeta.  

O efeito estufa é um fenômeno natural, que permite a passagem de radiação solar pela 

atmosfera, mas evita a liberação da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre. Tal 

fenômeno mantém em equilíbrio a temperatura do planeta. Os principais responsáveis pela 

retenção de radiação infravermelha são os gases de efeito estufa (GEE) que existem em 

quantidades mínimas na atmosfera (LOBATO et al., 2009). Entre eles pode ser destacado o 

CO2 que segundo Allegretti (2001), é o principal agente do efeito estufa, estando presente na 

atmosfera, por meio da respiração dos seres vivos, combustões, e serve de matéria-prima na 

fotossíntese das plantas. Atualmente encontra-se em uma taxa de 0,04% na atmosfera. Essa taxa 

vem aumentando devido à queima de combustíveis fósseis. 

De acordo com Carvalho (2011), o setor de transporte é responsável por cerca de 20% 

das emissões globais de CO2, além da emissão de outros gases também nocivos ao meio 

ambiente. No Brasil, segundo informações do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 9% 

das emissões totais de CO2 são decorrentes do setor de transporte, e as queimadas respondem 

em torno de 70% delas.  

 

Considerando apenas o transporte rodoviário no Brasil, os sistemas de ônibus, 

que respondem por mais de 60% dos deslocamentos urbanos e mais de 95% 

dos deslocamentos intermunicipais, são responsáveis por apenas 7% das 

emissões totais de CO2. Os automóveis e veículos comerciais leves, com 

menos de 30% de participação no total de viagens realizadas, contribuem com 

metade das emissões desse poluente (CARVALHO, 2011, p. 9).  

 

A resolução n° 01/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em seu 
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art. 1º, considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que direta ou indiretamente afetam: 

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II – as atividades sociais e econômicas; 

III – a biota; 

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V – a qualidade dos recursos ambientais. 

Portanto a queima de combustíveis relacionada ao uso de veículos é um fator de emissão 

de resíduos que gera impactos negativos ao meio ambiente. E o principal responsável pela 

emissão de gases nocivos é o transporte individual, que contribui com cerca de 98% das 

emissões de CO2, entre outros gases nocivos à saúde (VASCONCELLOS, 2009). 

 

METODOLOGIA 

 

Área de Estudo 

 

A Figura 1 representa a localização do município de Mossoró no Brasil, no Rio Grande 

do Norte, respectivamente. 

 

Figura 1: Localização de Mossoró-RN. 

  
Fonte: adaptado IBGE, 2017. 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) revela que o município 

de Mossoró possui uma população de 259.81 habitantes, em uma área de 2.099,33 km² com 
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densidade demográfica de 123,76 hab/km². A população rural soma um total de 22.57 

habitantes e a população urbana 237.24 habitantes. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Os modelos de simulação consistem em modelos matemáticos, destinados a reproduzir 

tanto quanto possível o comportamento de parâmetros ambientais ou as inter-relações entre as 

causas e os efeitos de determinadas ações (OLIVEIRA & MOURA, 2009). É um método de 

grande utilidade em projetos de usos múltiplos e pode ser aplicado mesmo depois de se ter dado 

início as operações de um projeto (CARVALHO & LIMA, 2010). 

Os modelos mais utilizados e reproduzidos são aqueles feitos para estimar os impactos 

de emissões gasosas e os de lançamento de efluentes no meio ambiente. Nestes, são 

incorporados hipóteses e pressupostos sobre os processos e as relações entre seus fatores 

bióticos, físicos e culturais frente ás alterações causadas palas ações que devem ser avaliadas 

(MALHEIROS et al., 2009). 

Para o cálculo de emissão de gás carbônico foi realizada uma entrevista direcionada ao 

chefe da divisão de transporte da secretaria de educação esporte e lazer para obtenção de banco 

de dados sobre o sistema de transporte público escolar do município. Na qual foi questionado 

sobre o quantitativo de veículos tipo ônibus e micro-ônibus utilizados no transporte escolar, a 

identificação das rotas para as escolas, o combustível e consumo de cada veículo de transporte 

utilizado. 

Segundo Abramovitch (2014) as emissões de um veículo automotor podem ocorrer pelo 

escapamento (emissões diretas) ou podem ser de natureza evaporativa do combustível, 

aparecendo durante o uso e o repouso do veículo. São influenciadas por vários fatores, dentre 

os quais podemos destacar: tecnologia do motor, porte e tipo de uso do veículo, idade do 

veículo, projeto e materiais do sistema de alimentação de combustível, tipo e qualidade do 

combustível (pressão de vapor), condições de manutenção e condução, além de fatores 

meteorológicos (pressão e temperatura ambientes). 

Desta forma, o fator de emissão de dióxido de carbono calcula o fator de emissão pela 

quantidade de carbono contida no combustível por unidade de energia, densidade energética, 

porcentagem de oxidação do carbono e balanço de massa (CETESB, 2011). A Equação 1 
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apresenta o cálculo para contabilização da estimativa de emissão de CO2 proposto por 

Abramovitch (2014). 

𝐹𝐸𝐶𝑂2 [
𝑘𝑔

𝐿
] =

𝐶𝐸𝐶[
𝐾𝑔

𝐿
].𝐹𝑐𝑜𝑛[

𝑔𝐶

𝑀𝐽
].𝐹𝑜𝑥.𝐹𝐶𝑂2[

𝐾𝑔𝐶𝑂2
𝑔𝐶

]

1000
    Eq. 1 

Em que:  

FECO2: Fator de emissão de CO2 em kg por litro de combustível;  

CEC: Conteúdo energético do combustível (C) em MJ;  

Fcon: Fator de conversão para cálculo de conteúdo de carbono (transforma energia em MJ em 

grama de carbono);  

Fox: Fator de oxidação;  

FCO2: Fator de conversão de carbono (C) para CO2;  

Fator de emissão de CO2 para Óleo Diesel (kg/L): 2,71 adotado por IEAVAERJ (2011). 

Fator de emissão de CO2 para Óleo Diesel-S10 (kg/L): 2,43 adotado por IEAVAERJ (2011). 

 

As emissões de escapamento da frota circulante foram estimadas em dado determinado 

ano calendário para o poluente CO2. A frota circulante estimada anual foi caracterizada pela 

quantidade de veículos que estão em circulação no município de Mossoró em determinado ano. 

Sendo composta por veículos de categorias, modelos e idades diferentes e que utilizam 

diferentes combustíveis. 

A emissão de CO2 de escapamento da frota circulante dos veículos do transporte escolar 

em estudo, para o ano de 2017 foi estimada pela Equação 2. 

𝐸 = 𝐹𝑟 . 𝐼𝑢 . 𝐹𝑒      Eq. 2 

Sendo: 

E é a taxa anual de emissão do CO2 (g/ano); 

Fe é o fator de emissão de CO2 em termos de massa do poluente emitido por km percorrido 

(g/km). É específico para o combustível utilizado; 

Fr é a frota circulante de veículos do ano (número de veículos); 

Iu é a intensidade do uso do veículo, expressa em termos de quilometragem anual percorrida 

(km/ano), conforme proposto por Abramovitch (2014). 

Ressalta-se que devido a transição da frota de veículos com combustível S-10 

(biocombustível) optou-se por contabilizar a situação real com veículos de ambos os 

combustíveis. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Através dos dados da entrevista foi possível a elaboração das Tabelas 1 e 2, as quais 

remetem as informações da frota de veículos. 

 

Tabela 1: Ônibus pertencentes ao setor de transporte escolar do município de Mossoró/RN. 

Tipo Marca/Modelo Fab./Mod. 
Estado de 

conservação 
Quantidade Combustível 

Consumo 

médio de 

combustível/m

odelo (l/km) 

Micro-

ônibus 

M.BENZ/MASC 

GRANMINI O 
2004/2004 Razoável 1 Comum 5,9 

Micro-

ônibus 

M.BENZ/MASC 

GRANMINI O 
2009/2009 Bom 3 Comum 5,9 

Micro-

ônibus 

IVECO/CITY 

CLASS70C17 
2012/2013 Bom 2 S-10 8,2 

Micro-

ônibus 

IVECO/CITY 

CLASS70C17 
2011/2012 Bom 1 Comum 9,0 

Micro-

ônibus 

MARCOPOLO/VO

LARE V8L EO 
2013/2013 Bom 1 S-10 4,8 

Micro-

ônibus 

MARCOPOLO/VO

LARE V8L EO 
2013/2014 Bom 4 S-10 5,7 

Ônibus 

VOLKS/COMIL 

SVELTO U 

(17230) 

2007/2007 Bom 2 Comum 4,1 

Ônibus 
VW/15.190EOD 

E.S.ORE 
2011/2012 Bom 4 Comum 3,8 

Ônibus 
VW/15.190EOD 

E.HD ORE 
2012/2013 Bom 1 S-10 3,6 

Ônibus 
VW/15.190EOD 

E.S.ORE 
2012/2013 Bom 2 S-10 3,5 

Ônibus 

IMP/FORD 

ONIBUS 

ESCOLAR 

1988/1988 
Bom 

Itinerante 
1 - - 

Fonte: Adaptado Setor de Transporte Escolar, 2017 

 

Tabela 2: Ônibus locados ou emprestados a secretaria de transporte escolar de Mossoró/RN 

Tipo Marca/modelo Fab./Mod. 
Estado de 

conservação 
Diesel utilizado 

Consumo médio 

de combustível 

(l/km) 

Ônibus 
MERCEDES 

BENZ 1722 
2008/2008 Razoável Comum 3,5 

Ônibus 
MERCEDES 

BENZ 1721 
2002/2002 Razoável Comum 3,6 

Ônibus 
VOLAR E 

15190 
2009/2010 Razoável Comum 3,7 

Ônibus 
VOLKS/COMIL 

SVELTO U 
2006/2006 Bom Comum 3,7 

Ônibus 
VOLKS/COMIL 

SVELTO U 
2006/2006 Bom Comum 3,7 

Fonte: Adaptado Setor de Transporte Escolar, 2017. 
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De acordo com os dados obtidos com a divisão de transporte escolar da secretaria de 

educação, esporte e lazer, o quantitativo de rotas realizadas pela atividade de transporte escolar 

foi de 25, alcançando 133 comunidades sendo 6 urbanas e 127 da zona rural entre essas estão 

sítios e assentamentos, desta forma 2.161 alunos alcançados com esse benefício público da 

mobilidade.  Algumas das comunidades rurais atendidas são: São João da Várzea, Pedra Branca, 

Passagem de Pedra, Cabelo de Negro, Passagem de Pedra, Barreira Vermelha.  

A estimativa de emissão de gás carbônico foi realizada para dois diferentes 

combustíveis, o diesel comum e o diesel S-10. Para cada combustível foi calculada uma taxa 

de emissão anual por meio da Equação 2. E a partir da soma das duas taxas de emissão, foi 

encontrado o valor da emissão total anual de CO2.  

Os valores de consumo de combustível para os veículos que utilizam diesel comum e 

para os veículos que utilizam diesel S-10, dos meses de Março a Setembro, do ano de 2017, de 

acordo com os modelos de cada veículo, estão dispostos nas Tabelas 1 e 2. Através desses 

valores foi calculada a média total de consumo da frota de veículos para cada combustível, 

sendo: Mtc (L/km) a média total de consumo para o diesel comum e Mts (L/km) a média total 

de consumo para o diesel S-10.  

Para o cálculo da emissão de CO2 foram utilizadas as Equações 1 e 2 dispostas na 

metodologia. Na a Equação 1 foi adotado o valor de 2,71 (kg/L) como fator de emissão de CO2 

em kg por litro de diesel comum, já para o diesel S-10 foi adotado um fator de emissão de 2,43 

(kg/L) valores obtidos através do IEAVAERJ (2011). O cálculo da taxa anual de emissão de 

CO2, expresso na Equação 2 como E (g/ano) foi realizado para cada um dos combustíveis 

supracitados utilizando os seguintes passos: 

Cálculo da taxa anual de emissão para o combustível diesel comum Ec (g/ano): 

 Cálculo de Fe é o fator de emissão de CO2 em termos de massa do poluente emitido por 

km percorrido (g/km). É específico para o combustível utilizado, já considerado o óleo 

diesel comum; 

 Adotado anteriormente um valor de 2,71 kg/L; 

 Calcula-se a média total de consumo de diesel comum (Mtc) através das Tabelas 1 e 2. 

𝑀𝑡𝑐 =  4,64 (L/km);  

Fazendo a multiplicação:  

𝐹𝑒 = 2,710
𝑘𝑔

𝐿
. 4,64

𝐿

𝐾𝑚
.
1000

1
𝑔

𝑘𝑔
  => 𝐹𝑒 =

12.574,4𝑔

𝑘𝑚
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 Fr é a frota circulante de veículos que utilizam diesel comum do (número de veículos); 

 Calculado através das Tabelas 1 e 2 o valor de Fr que é a frota circulante de veículos do 

ano modelo considerado (número de veículos) 𝐹𝑟 = 16 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠. 

 Iu é a intensidade do uso do veículo, expressa em termos de quilometragem anual 

percorrida para os veículos que utilizam diesel comum (km/ano); 

 Disposto valor de quilometragem por dia para veículos movidos a combustível diesel 

comum: Kdc = 2.714 km/dia; 

 Considerando apenas os dias úteis da semana, e que as atividades do transporte escolar 

só acontecem dos meses de Março a Novembro, contabilizam-se 180 dias por ano; 

𝐼𝑢 = 2.714
km

dia
 .
180dias

ano
   => 𝐼𝑢 = 488.520

𝑘𝑚

𝑎𝑛𝑜
 

 Ec é a taxa anual de emissão do CO2 (g/ano) para o diesel comum, pela Equação 2: 

𝐸𝑐 = 16 𝑥 488.520
km

ano
𝑥
12.574,4𝑔

𝑘𝑚
      => 𝐸 = 9,8285𝑥1010

𝑔

𝑎𝑛𝑜
 => 98285 ton./ano 

 

Já para o combustível diesel S-10 (biodiesel), tem-se: 

Cálculo da taxa anual de emissão para o combustível diesel S-10 Es (g/ano): 

 Cálculo de Fe é o fator de emissão de CO2 em termos de massa do poluente emitido por 

km percorrido (g/km). É específico para o combustível utilizado, o óleo diesel S-10; 

 Adotado anteriormente um valor de 2,43 kg/L; 

 Calcula-se a média total de consumo de diesel S-10 (Mts) através das Tabelas 1 e 2. 𝑀𝑡𝑠 =

 5,5 (L/km);  

Fazendo a multiplicação:  

𝐹𝑒 = 2,43
𝑘𝑔

𝐿
. 5,5

𝐿

𝐾𝑚
.
1000

1
𝑔

𝑘𝑔
  => 𝐹𝑒 =

13.365𝑔

𝑘𝑚
 

 Fr é a frota circulante de veículos que utilizam diesel S-10 do (número de veículos); 

 Calculado através das Tabelas 1 e 2 o valor de Fr que é a frota circulante de veículos do 

ano modelo considerado (número de veículos) 𝐹𝑟 = 10 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠. 

 Iu é a intensidade do uso do veículo, expressa em termos de quilometragem anual 

percorrida para os veículos que utilizam diesel S-10 (km/ano); 

 Disposto valor de quilometragem por dia de veículos movidos a combustível diesel S-10: 

Kdc = 1.322 km/dia; 
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 Considerando apenas os dias úteis da semana, e que as atividades do transporte escolar 

só acontecem dos meses de Março a Novembro, contabilizam-se 180 dias por ano; 

𝐼𝑢 = 1.322
km

dia
 .
180dias

ano
   => 𝐼𝑢 = 237.960

𝑘𝑚

𝑎𝑛𝑜
 

 Es é a taxa anual de emissão do CO2 (g/ano) para o diesel S-10, pela Equação 2: 

𝐸𝑐 = 10 𝑥 237.960
km

ano
𝑥
13.365𝑔

𝑘𝑚
      => 𝐸 = 3,1803𝑥1010

𝑔

𝑎𝑛𝑜
 => 31803 ton/ano 

Para o cálculo da taxa anual de emissão total do CO2, soma-se o valo de Es e Ec: 

𝐸 = 𝐸𝑠 + 𝐸𝑐 

𝐸 = 3,1803𝑥1010
𝑔

𝑎𝑛𝑜
+ 9,8285𝑥1010

𝑔

𝑎𝑛𝑜
= 1,30088𝑥10¹¹

𝑔

𝑎𝑛𝑜
 

Desta forma, para o período avaliado de 180 dias estima-se que seja emitido cerca de 

130.088 toneladas de CO2 para a atmosfera. Tal dado é preocupante tendo em vista o CO2 ser 

considerado um GEE. Entretanto pôde-se notar que a emissão de gás carbônico, na atmosfera, 

pela queima do diesel S-10 é cerca de 68% menor que a emissão pela queima de diesel comum. 

Logo, recomenda-se que sejam elaborados estudos que melhorem o entendimento do potencial 

de utilização de maiores concentrações de biocombustíveis, tal como a substituição dos veículos 

movidos a combustível diesel comum. 

Para o município do Rio de Janeiro no ano de 2017 está prevista a emissão de 1.400.000 

toneladas de CO2 por uma frota de 247 que varia entre ônibus e microônius de transporte que 

circulam pela linha troncal do BRT Transoeste do município, percorrendo uma quilometragem 

de 90.000 km/ano segundo Abramovitch (2014). Isso significa que a atividade de transporte 

público escolar do município de Mossoró emite 9,29% do total que a linha Transoeste do 

município do Rio de Janeiro produz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O transporte escolar público é um recurso público de fundamental importância para a 

educação, possui benefícios socioeconômicos como a geração de empregos, acesso à educação 

e concede mais mobilidade urbana à população estudantil. Entretanto é fonte de impactos 

ambientais, e entre estes é destacada a emissão de gás carbônico na atmosfera, sendo o principal 

contribuinte para o agravamento do efeito estufa.  
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Em Mossoró/RN o transporte escolar emite aproximadamente 129.488 toneladas de 

CO2 para a atmosfera. Apesar dos dados constatados cabe a realização de novos estudos 

aprofundados que confrontem a realidade da frota de veículos leves particulares com os 

veículos públicos, a fim de diagnosticar os maiores poluidores atmosféricos, associados com 

fontes móveis. 
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RESUMO 

 

A seca é fator marcante do semiárido, tendo como aspecto determinante o clima quente e seco, 

e que geralmente é associado à caracterização da área, servindo como estereótipo para a 

população local e nacional e para fomentar as respostas da “solução hidráulica”, através de 

intervenções do poder público ao longo tempo. O objetivo do trabalho é identificar os principais 

problemas decorrentes da escassez de recursos hídricos no município de Pilões/RN, no período 

de 2013 a 2017, para tanto foram realizadas entrevistas com os gestores públicos envolvidos na 

gestão hídrica e com agricultores e consumidores da zona urbana para evidenciação das 

adversidades existentes. Verificou-se que as ações realizadas pelo poder público em Pilões/RN 

não foram capazes de reduzir substancialmente os problemas relacionados à escassez de água. 

As soluções convencionais dos carros pipas e perfuração de poços não são reconhecidas pela 

população como adequadas. Na verdade, os relatos expressam o descontentamento da 

população, apontando-se os riscos de contaminação e adoecimento, o esforço físico e os 

incômodos decorrentes da espera nas filas nos pontos de distribuição, além dos gastos com a 

aquisição da água. 

 

Palavras-chave: Semiárido; Combate à seca; Escassez hídrica.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um fator de destaque do semiárido é o clima, responsável pela variação dos outros 

elementos que compõem as paisagens. Os solos são em geral, pouco férteis em função das 

condições de escassez das chuvas (ARAÚJO, 2011). Em virtude da variabilidade climática, em 

particular as situações de seca, sucessivos governos criaram programas para combater o evento 

natural (MARENGO, 2010). 

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. Além dos grandes reservatórios, 

mais recentemente, a construção de adutoras se tornou um tipo de intervenção governamental 

bastante utilizada, somando-se a estratégia de perfuração de poços e ao abastecimento em carros 

pipas. Tais ações governamentais se coadunam com o paradigma de combate à seca e o longo 

período de seca (2012-2017) que assola boa parte do semiárido deixa evidente o insucesso de 

tal abordagem. 

O município de Pilões/RN entrou em colapso no abastecimento em diversos anos (o 

último a partir de 2013), tendo o governo decretado situação de emergência em 2001, 2007 e 

2014, renovando-se ano após ano desde então, verificando-se uma situação bastante adversa 

para a população que passou a depender, mais uma vez, dos carros pipas, poços e da compra de 

água aos distribuidores particulares. Neste sentido, tem-se como objetivo identificar os 

principais problemas decorrentes da escassez de recursos hídricos no município de Pilões/RN, 

no período de 2013 a 2017, para tanto foram realizadas entrevistas com os gestores públicos 

envolvidos na gestão hídrica e com agricultores e consumidores da zona urbana para 

evidenciação das adversidades existentes. 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. Para concretização do trabalho 

foi feita pesquisa bibliográfica (livros, artigos e materiais disponíveis no meio virtual), 

realizadas visitas in loco para obtenção de fotografias e observação direta da situação de vida 

da população de Pilões/RN, também foram realizadas entrevistas com os gestores públicos 

envolvidos na gestão hídrica e com agricultores e consumidores da zona urbana para 

evidenciação das adversidades existentes. 
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A AGENDA GOVERNAMENTAL DO ENFRENTAMENTO DA SECA NO 

SEMIÁRIDO  

 

O enfrentamento do fenômeno da seca foi o elemento delineador das intervenções 

realizadas pelos governantes desde a época do período colonial, quase sempre, dando-se 

prioridade para a construção de grandes reservatórios. 

Aponta-se que no período imperial a ocorrência de uma grande seca (1877) teria 

despertado a atenção das autoridades para o enorme sofrimento da população, aventando-se 

pela primeira vez na história a ideia da transposição das águas do rio São Francisco. Da ideia 

original ao início das obras se passaram mais de um século e após quase uma década ainda não 

se tem ideia exata do seu término. 

O fato é que a pauta do “combate à seca” passou a frequentar a agenda dos governantes, 

especialmente nos anos com secas mais intensas, também passou a ser um excelente 

instrumento de pressão política para as oligarquias regionais, tornando-se a fonte primária para 

alimentar a chamada “indústria da seca”. 

De acordo com Barreto Filho et al. (2016): 

 

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.  

 

O controle dos órgãos responsáveis pela realização dos investimentos e ações 

emergenciais (carros pipas, distribuição de alimentos e frentes de trabalho) foi crucial para o 

domínio político e sobrevivência de diversas oligarquias. Assim, a terra (historicamente 

concentrada nas mãos de poucos, especialmente as de maior fertilidade), a água (reservatórios 

construídos em terras dos coronéis) e os recursos públicos (indicações políticas para gerir os 

órgãos estatais) formaram o tripé de sustentação da elite regional. 

As obras de açudagem passaram a dominar o cenário do semiárido, constituindo-se em 

elemento de demonstração de força e prestígio político para os coronéis, tendo em conta a 

centralidade que se atribuía a esse tipo de intervenção. Os grandes reservatórios sinalizavam a 

força das lideranças locais/regionais e o enfrentamento do fenômeno climático foi sendo 
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assimilado, até no imaginário, como a principal bandeira de luta dos políticos. A seca foi o 

pretexto utilizado para justificar a pobreza, afastando-se do debate as causas estruturais como 

o controle e concentração de terras, aspecto bastante interessante para a elite dominante. 

Ademais, conforme já salientado, o controle do erário público se constituiu em peça 

fundamental para a manutenção das estruturas de poder e a seca era a justificativa para a 

solicitação de verbas ao governo central. 

Evidentemente não se desconsidera a importância das obras de infraestrutura hidráulica, 

mas se questiona a centralidade de tal aspecto e, especialmente, a forma como se deu a 

construção da agenda, em que uma série de intervenções patrocinadas pelo erário público serviu 

para a manutenção das estruturas de poder. A insuficiência da solução hidráulica foi apontada 

no relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), isso porque 

era necessário: 

 

[...] fundar a economia do semi-árido em bases principalmente monetárias. 

Desde que se retenha uma área para produção de alimentos, também esta 

deverá ser organizada em bases monetárias. É de toda conveniência tornar o 

abastecimento independente, no âmbito da fazenda, do regime irregular de 

chuvas (BRASIL/GTDN, 1967, p. 75). 

 

A ampliação da monetização da economia permitiria o aumento da produtividade do 

sistema e isso se processaria através das atividades produtivas típicas e relativamente adaptadas 

as condições climáticas existentes. 

 

A organização dessa unidade agropecuária típica, de nível de produtividade 

razoavelmente elevado e adaptado às condições ecológicas da região, deveria 

constituir o objetivo central de toda política de desenvolvimento econômico 

para a região semi-árida. Por mais importante que venha a ser a contribuição 

da grande açudagem e da irrigação para aumentar a resistência econômica da 

região, é perfeitamente claro que os benefícios dessas obras estarão 

circunscritos a uma fração das terras semi-áridas do Nordeste 

(BRASIL/GTDN, 1967, p. 72-73). 

 

O GTDN (1967) deixou evidente que a solução hidráulica tinha impacto reduzido frente 

à desorganização econômica e social causada pelas secas. Tendo-se que enfrentar questões 

estruturais, como a necessidade da reforma agrária e o estabelecimento de relações formais de 

trabalho, especialmente para a população superexplorada do campo. O pragmatismo dos 
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governantes militares não deu margem para se debater alternativas, ou mesmo ajustes 

socioeconômicos, para o modelo de crescimento econômico orientado pela industrialização, 

inclusive da agricultura (com nítido viés conservador). 

Para Barreto Filho et al. (2016), o resultado mais aparente da opção governamental pela 

solução hidráulica é que: 

 

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. 

 

A escassez de água continua no noticiário nacional e após quase seis anos sucessivos de 

estiagem, como ocorre no Alto Oeste Potiguar, verifica-se o drama diuturno da população para 

obtenção de água, inclusive para satisfação das necessidades básicas. 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PILÕES/RN 

 

Pilões/RN apresenta um clima semiárido, em que a temperatura média anual é de, 

aproximadamente, 26 C° e tem a “Caatinga” como bioma, composta por plantas xerófitas, que 

são representadas por plantas de pequeno e médio porte, sendo as mais comuns: jurema preta, 

oiticica e faveleira, cuja adaptação às condições edafoclimáticas permitem a redução da perda 

de água durante a estiagem (ARAÚJO, 2011). 

 

Figura 1: Mapa Político e Administrativo do RN – Destaque do município de Pilões/RN 

 
Fonte: Gama; Carneiro (2011, p. 34). 
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O município de Pilões está localizado no Alto Oeste Potiguar, distante 46 km de Pau 

dos Ferros/RN (via RN 075 e BR 226), ocupando uma área de 82,69 km², e se limita (Figura 

01) com os municípios de Marcelino Vieira a oeste, Antônio Martins a norte e Alexandria a sul 

e a leste (IBGE, 2017). 

De acordo com o último recenseamento realizado, a população total era de 3.453 

pessoas, com densidade demográfica de 41,76 hab/km², sendo 2.533 pessoas residentes na zona 

urbana e 920 habitantes na rural (IBGE, 2010). 

As características econômicas mais significativas se compatibilizam com os demais 

municípios do Alto Oeste Potiguar, cujos dados para o ano de 2014 indicam uma participação 

29,75% do setor de serviços (considerando também a Administração, saúde e educação públicas 

e Seguridade Social a participação sobe para 90,5%), comprovando a elevada dependência de 

fontes externas de recursos (transferências constitucionais, como o Fundo de Participação dos 

Municípios, e transferências diretas aos cidadãos, com destaques para a Previdência Rural e 

Bolsa Família), com participação incipiente da indústria (3,28%) na composição do Produto 

Interno Bruto e participação modesta do setor agropecuário (6,22%), especialmente no último 

quinquênio em virtude da seca (IBGE, 2017). 

De acordo com o IBGE (2017): 

 

Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 8023.38. Na comparação com os 

demais municípios do estado, sua posição era de 85 de 167. Já na comparação 

com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 4118 de 5570. Em 2015, 

tinha 94.3% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em 

comparação às outras cidades do estado, estava na posição 67 de 167 e, 

quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 1079 de 5570. 

 

São dados que indicam a fragilidade econômica do município, com apenas 8,3% da 

população ocupada e 50% da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 

salários mínimos e que se expressam também pelo Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal de 0,614 (IBGE, 2017). 

 

Principais problemas da escassez hídrica em Pilões/RN 

 

A gestão municipal adotou algumas medidas para tentar amenizar a situação do colapso 

de abastecimento de água, como: abastecimento por carros pipas (Operação Vertente e 
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Operação Carro Pipa), com três caminhões alugados e um caminhão da Prefeitura de Pilões/RN, 

que importam em gastos mensais de cerca de R$ 40 mil, e em parceria com o governo estadual 

e com recursos próprios realizou a perfuração e instalação de poços artesianos (Figura 02), 

sendo que em 2017 já foram perfurados 15 poços, mas somente oito apresentaram vazão 

satisfatória. 

 

Figura 2: Poço Artesiano – Zona rural de Pilões/RN 

 
Fonte: Acervo dos autores, (2017). 

 

Além dos poços artesianos perfurados, a população também recorre a outras estratégias 

para obtenção de água, dentre elas, destacam-se o escavamento de poços amazonas e de 

cacimbas. 

 

Figura 3: Poço Amazonas – Zona rural de Pilões/RN 

 
Fonte: Acervo dos autores, (2017). 
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A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) também utilizou 

a perfuração de poços amazonas (Figura 03) para suprir a falta de água para distribuição à 

população. A Companhia investiu, aproximadamente, R$ 40 mil na perfuração, tubulações e 

bombeamento até os locais de distribuição, contudo a operação fracassou, em virtude da baixa 

qualidade da água e porque os poços secaram. 

Outra medida adotada pela CAERN foi a distribuição de 11 chafarizes em pontos 

estratégicos da cidade (Figura 04), com capacidade de cinco mil litros cada. A Companhia 

realizou o abastecimento durante um ano a partir de um fornecedor local e após a fonte esgotar 

a capacidade de atender a demanda da CAERN, passou-se a priorizar o abastecimento das 

escolas municipais e estaduais, suspendendo-se tal serviço a partir de junho de 2017. 

 

Figura 4: Chafariz instalado – Zona urbana de Pilões/RN 

 
Fonte: Acervo dos autores, (2017). 

 

Além das ações emergenciais tocadas pelo Poder Público, como a utilização de 

caminhões pipas, chafarizes e poços, têm-se o Açude Público (Figura 05) e a obra da Adutora 

do Alto Oeste. Em 2009, ainda no governo de Wilma de Faria, a obra da adutora foi iniciada, 

com previsão de conclusão em 2010, cuja população atendida seria de 208 mil pessoas, 

contemplando 26 municípios e 66 comunidades rurais. 

De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

SEMARH (2017): 

 



 
 

 

 

344 

 
 

A Adutora do Alto Oeste vai abastecer, ao todo, 26 municípios da região, 

beneficiando com água de qualidade mais de 208 mil pessoas. Ela é composta 

por dois sistemas independentes. O sistema que faz captação na Barragem de 

Pau dos Ferros já foi concluído e chegou a ser operado parcialmente pela 

Caern. Porém, teve seu fornecimento suspenso há quase dois anos, em virtude 

da escassez total do manancial, no caso, o Açude de Pau dos Ferros. 

Através do sistema que capta água na barragem de Santa Cruz, serão 

beneficiadas as cidades de Itaú, Rodolfo Fernandes, Tabuleiro Grande, Riacho 

da Cruz, Umarizal, Olho D’água dos Borges, Lucrécia, Frutuoso Gomes, 

Antônio Martins e João Dias. Já com a água do açude de Pau dos Ferros serão 

beneficiadas as cidades de Luís Gomes, São Francisco do Oeste, Rafael 

Fernandes, Marcelino Vieira, Pilões, Alexandria, Tenente Ananias, Riacho de 

Santana, Água Nova, José da Penha, Major Sales, Paraná e Pau dos Ferros. 

Inicialmente a obra também atenderá 66 comunidades rurais na bacia do alto 

e médio Apodi. 

 

Observa-se que o sistema adutor que contemplaria o município de Pilões/RN ainda não 

foi concluído e o dimensionamento da capacidade de abastecimento do manancial (Barragem 

de Pau dos Ferros) foi superestimado. 

A chamada “solução hidráulica” adotada para o combate à seca, tendo em conta à 

insuficiência de fontes naturais, tornando a população altamente vulnerável as intempéries 

climáticas, levou os diversos governantes à construção de infraestrutura hidráulica para atender 

as necessidades durante os períodos de estiagem e para sustentar a produção através de 

irrigação. 

 

Figura 5: Açude Público de Pilões/RN. 

 
Fonte: Acervo dos autores, (2017). 

 



 
 

 

 

345 

 
 

A fotografia (Figura 05) é do Açude Público de Pilões, com capacidade máxima de 

quase seis milhões de m³, construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), em 1977, e que serve de manancial para a CAERN realizar a distribuição de água 

na cidade.  

Ananias e Guedes (2017), ao estudarem as relações dos habitantes de três comunidades 

(Vila Tamarindo, Boa Vista e Duas Passagens) adjacentes ao Açude Público de Pilões/RN 

concluíram que: 

 

Os moradores das comunidades do entorno do reservatório demostram 

preocupação com as problemáticas ambientais e têm consciência de que suas 

atitudes para com o meio podem afetar de alguma forma a sua vida e a sua 

relação com o corpo hídrico local, pois eles residem há muito tempo nas 

comunidades e se identificam com o reservatório. Os mesmos ainda 

apresentam certa relação de dependência com o recurso hídrico local e por 

isso sofrem os transtornos gerados pela ausência dessa fonte regular de 

abastecimento, uma vez que outras fontes alternativas não conseguem atender 

efetivamente suas necessidades hídricas (ANANIAS; GUEDES, 2017, p. 

173). 

 

A preocupação externada pelos moradores do entorno do Açude Público sugere não 

somente conscientização sobre as questões ambientais, mas deixa razoavelmente evidente que 

a gestão dos recursos hídricos pode ser implementada e contar com a colaboração da população 

mais próxima do reservatório, tendo em conta a identificação, o reconhecimento da dependência 

e que outras fontes não conseguem suprir as necessidades básicas de consumo. 

 

Figura 6: Carro pipa contratado para abastecimento de Pilões/RN. 

 
Fonte: Acervo dos autores, (2017). 
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Ressalte-se que, no ano de 2014, o açude acumulou uma quantidade de água que foi 

suficiente para a Companhia operar o sistema de distribuição durante um breve período, 

contudo a imagem recorrente é a do açude completamente seco, com a população necessitando 

cada vez do abastecimento realizado pelos carros pipas (Figura 06). 

Segundo Campos (2012, p. 285): 

 

No Nordeste Semiárido, em decorrência das adversidades climáticas, que 

ocasionam grande vulnerabilidade nas fontes hídricas, o programa ‘Água para 

Todos’ representa uma grande necessidade, mas, também, um grande desafio. 

As populações difusas que habitam regiões afastadas de rios perenizados e de 

grandes reservatórios têm em pequenos reservatórios e cisternas suas 

principais fontes hídricas. Contudo, essas fontes são altamente vulneráveis às 

secas. No segundo semestre do ano, quando cerca de seis meses são de baixa 

pluviosidade e de rios com vazões nulas, a maioria das fontes seca. A presença 

de carros-pipas como fonte de suprimento de águas no segundo semestre tem 

ocorrido quase todos os anos. 

 

Os entrevistados na cidade alegaram que a distribuição realizada nos chafarizes que são 

abastecidos pelos carros pipas não é suficiente para as demandas diárias, uma vez que 

conseguem, em média, apenas 500 litros por semana. A autoridade municipal entrevistada 

informou que a gestão municipal já tentou ampliar a ajuda do Governo Federal, mas que o pleito 

não foi aceito e que a gestão local não tem condições de bancar com recursos próprios. 

Os entrevistados também se preocupam com a qualidade da água distribuída (ressalte-

se que o tratamento da água antes do consumo é de responsabilidade da população), consideram 

muito provável que possam desenvolver problemas de saúde em virtude do consumo. 

Apontaram que os recipientes de distribuição não são higienizados adequadamente e que a água 

vendida por fornecedores particulares é armazenada em caixas plásticas, cuja suspeita é que 

tais recipientes possam ter servido para acondicionamento de produtos tóxicos. 

Outra dificuldade apontada se refere ao esforço para levar a água de chafarizes e poços 

até as residências, cujo transporte é feito por todos os meios que estejam disponíveis (carroças, 

motos, carros ou até mesmo braçal), além do incômodo de esperar em filas o momento da 

distribuição. Em decorrências das inúmeras dificuldades para a obtenção de água na quantidade 

mínima necessária para atendimento da demanda básica, quase todos os entrevistados 

afirmaram que compram de fornecedores privados, com desembolsos mensais que variaram de 
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R$ 100,00 a R$ 150,00, dependendo do tamanho das famílias. Os entrevistados informaram 

que 1.000 litros custam R$ 25,00 e quase sempre a qualidade do produto não é boa. 

Os entrevistados na zona rural afirmaram que a distribuição é insuficiente para 

atendimento das necessidades básicas das famílias e que é necessário, mesmo com muita 

dificuldade, comprar água, especialmente para manter os poucos animais que não morreram (a 

informação é que 10 mil custam, em média, R$ 250,00). Afirmaram que a vazão de quase todos 

os poços perfurados é baixa e a água é salobra, quase sempre imprestável para utilização pelas 

famílias. Ademais, os entrevistados apontaram a dificuldade em transportar a água dos poços, 

em que alguns dispõem de carroças e até motos, enquanto outros têm que carregar em baldes, 

exigindo grande esforço físico. 

Para Campos (2012): 

 

O programa de construção de cisternas da ASA [Articulação no Semiárido] 

mostra-se eficiente para reduzir a ‘pobreza hídrica’ em comunidades 

dispersas. No regime de chuvas do Semiárido, no qual há ocorrência de mais 

de seis meses sem chuvas, as cisternas não podem ser pensadas como uma 

solução definitiva. Ressalte-se que se trata de uma política de grande 

importância no aspecto dos sertanejos do Semiárido (CAMPOS, 2012, p. 

275). 

 

Figura 7: Cisterna – Zona rural de Pilões/RN. 

 
Fonte: Acervo dos autores, (2017). 

 

Sobre a operação de distribuição realizada pelos carros pipas informaram que a água é 

utilizada para o consumo familiar e que a média é de 80 litros por pessoa. Observou-se na 
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pesquisa de campo que ainda existem moradias sem cisternas (Figura 07) e que tal situação 

merece a devida atenção das autoridades, pois as famílias beneficiadas apontaram que as 

cisternas são muito importantes, pois armazenam grande quantidade de água e propiciam mais 

conforto, pois não é necessário grande esforço para acessá-la. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se que as ações realizadas pelo poder público em Pilões/RN não foram 

capazes de reduzir substancialmente os problemas relacionados à escassez de água. As soluções 

convencionais dos carros pipas e perfuração de poços não são reconhecidas pela população 

como adequadas. Na verdade, os relatos expressam o descontentamento da população, 

apontando-se os riscos de contaminação e adoecimento, o esforço físico e os incômodos 

decorrentes da espera nas filas nos pontos de distribuição, além dos gastos com a aquisição da 

água. 

O fenômeno climático da seca é antigo, cíclico, até previsível e a convivência é possível, 

conforme se evidenciou pela importância atribuída as cisternas pelas famílias beneficiadas na 

zona rural de Pilões/RN. 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. 

Mais de um século de construções de açudes e barragens, adutoras e canais e a realidade 

não se alterou substancialmente, tendo em vista que as atividades agropecuárias existentes não 

mudaram em virtude de tais empreendimentos e nem mesmo se garantiu a oferta hídrica 

necessária para o abastecimento das populações urbanas. Assim, a seca ainda se constitui num 

fenômeno importante para preservação do status quo e que a elite continua utilizando para 

angariar recursos públicos e para manutenção do domínio político. 
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RESUMO 

 

Este trabalho visa fortalecer o debate e contribuir para a definição e mensuração do conceito de 

desenvolvimento sustentável, mostrando as perspectivas, limites e contradições do conceito, 

fazendo uma análise histórica e comparativa da atividade humana sobre o meio ambiente, antes 

e depois da crise ambiental ocorrida no século XX, até os dias atuais. Traz para reflexão da 

nova definição do conceito de desenvolvimento sustentável introduzida por Van Bellen (2005), 

quando este acrescenta o fator institucional na definição anterior realizada pela World 

Commission on Environment and Development na qual apresentava apenas os fatores sociais, 

econômicos e ecológicos. Mostra o avanço do capitalismo, muitas vezes financiados pelo 

Estado, utilizando uma nova roupagem, chamada atualmente de economia verde, cuja 

finalidade nada mais é do que gerar acúmulo de capital, lucro. Enfatiza que os meios naturais, 

sobretudo que a água está perdendo o conceito de bem comum e tornando-se paulatinamente 

uma mercadoria de valor econômico e de troca, forte principalmente no semiárido brasileiro, 

onde grupos políticos priorizam interesses de particulares, em detrimento a sustentabilidade da 

população local e o bem comum. Traz para o debate os conceitos da ecologia política e da 

capitalização da natureza, buscando o entendimento dos diversos conceitos de sustentabilidade 

e auxiliando no debate e traçando seus limites e contradições. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Recursos Naturais; Capitalismo; Conceito.  
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu a partir da reflexão da sociedade, 

sobretudo no século XX, impulsionado pela crise ambiental que o mundo vinha passando, 

gerada por causa de padrões de consumo incompatíveis com o processo de regeneração do meio 

ambiente, causados pela intervenção humana. O artigo propõe fortalecer o debate e contribuir 

para a definição e mensuração do conceito de desenvolvimento sustentável, mostrando as 

perspectivas, limites e contradições do conceito, fazendo uma análise histórica e comparativa 

da atividade humana sobre o meio ambiente, antes e depois da crise ambiental. Traz para o 

debate o conceito de escassez, sobre duas óticas, bem como a pressão de organismos 

internacionais para a precificação e mercantilização dos recursos naturais, especialmente a 

água, criando uma falsa “crise hídrica”, cuja finalidade é transpor barreiras nacionais e criar um 

ambiente propício à comercialização internacional de águas. Insere a discussão, a dicotomia do 

bem comum, vital à vida, a água, com o conceito de propriedade privada essencial para o 

surgimento do mercantilismo e do capitalismo. Realiza duras críticas ao modo como são 

implementadas as políticas públicas, voltadas em grande parte, a atender interesses de uma 

classe minoritariamente dominante, pondo em cheque a sustentabilidade de um povo e/ou 

região. 

 

FERRAMENTAS E INDICADORES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Após crise ambiental, ocorrida no século XX, que o mundo vinha passando, gerada por 

causa de padrões de consumo incompatíveis com o processo de regeneração do meio ambiente 

causados pela intervenção humana, fez-se necessário o surgimento de ferramentas e indicadores 

que mensurassem a sustentabilidade, bem como diversos conceitos com diferentes abordagens, 

dificultando a utilização eficiente dessas ferramentas. Van Bellem (2005) procura otimizar, 

comparando e preenchendo os espaços deixados pelas diversas definições, abordagens e 

sistemas, em todo o mundo, bem como traz o histórico das primeiras definições, sobretudo após 

a Rio-92, marco que fez entrar oficialmente a discussão sobre o tema na maioria dos países. 

Dentre os diversos conceitos e abordagens apresentados na obra de Van Bellem (2005), 

destacamos o da Agenda 21, documento mais aceito atualmente, e o Relatório de Brundland, 
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este último, elaborado a partir do conceito da World Commission on Environment and 

Development que traz abordagem em seu conceito fatores sociais, econômicos e ecológicos, 

definindo desenvolvimento sustentável como sendo aquele que atende às necessidades das 

gerações atuais, sem prejudicar a necessidade das gerações futuras.  Essas diversas abordagens 

fizeram surgir diferentes ferramentas e indicadores que mensurassem a sustentabilidade do 

desenvolvimento. Os indicadores de sustentabilidade mais utilizados são aqueles que têm 

relevância para a política e para o processo de tomada de decisão, com alto grau de informações 

que sejam confiáveis e de fácil entendimento para o público em geral e o especializado, podendo 

ser utilizado para avaliação de tendências, comparação entre lugares e situações, prover 

informação de advertências, avaliação de condições e tendências em relação às metas e aos 

objetivos e até ser utilizado para antecipar futuras condições e tendências. Uma das 

características de um bom indicador de sustentabilidade é que esse deve ter suas bases em um 

sistema interligado e inter-relacionado com agregação de diferentes indicadores para que esses 

possam ser utilizados para resolver problemas de desenvolvimento sustentável complexos. 

Braga (2004), em sua obra “Índices de sustentabilidade municipal: o desafio de mensurar”, 

deixa bem claro a importância dessa característica para mensurar a sustentabilidade, visto que, 

requer um bom indicador de sustentabilidade que deva ser integrado de um número 

considerável de informações, dados, advindos de uma pluralidade, em que integração dessas 

informações e dados, de forma coerente, além de ser um desafio, é primordial para a 

comunicação aos usuários na resolução de situações complexas de forma resumida, auxiliando 

a tomada de decisão.  

 

Mensurar a sustentabilidade requer a integração de um número considerável 

de informações advindas de uma pluralidade de disciplinas e áreas do 

conhecimento. Comunicar tal riqueza de informações de forma coerente ao 

público não especializado se torna um desafio, o qual se converte em 

expectativa pela produção de sistemas de indicadores enxutos ou índices 

sintéticos, capazes de comunicar realidades complexas de forma resumida.  

(BRAGA, 2004, p.15). 

 

 Outras características bastante importantes de um indicador são a temporalidade, bem 

como o nível de agregação dos dados na sua formulação. O nível de agregação, conforme Van 

Bellem (2005), os dados de uma ferramenta de avaliação podem ser observados a partir dos 
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seus índices, indicadores, e dados na pirâmide de informações. Em relação às funções, os 

indicadores podem ser representados em dois grupos:  

a) Indicadores sistêmicos: estão fundamentados em referências técnicas e projetam um 

conjunto de medidas individuais para diferentes situações características do ecossistema 

e do sistema social, além de ter informações mais importantes para subsidiar o processo 

de tomada de decisão; 

b) Indicadores de performance: fornece aos interessados informação sobre o nível de 

sucesso na realização de metas locais, regionais, nacionais ou internacionais sendo uma 

ferramenta de comparação, na qual incorpora indicadores descritivos em referência a 

um objeto político específico. 

Como se pode verificar na obra de Van Bellem (2005) para que um indicador ou um 

sistema de indicadores de sustentabilidade sejam aceitos, estes necessariamente devem ser 

compreensíveis, ou seja, devem ser confiáveis e entendidos por todos os atores que fazem parte 

do processo.  Nesse sentido, Braga e outros (2004), também compactuam com este mesmo 

pensamento, indo além, tratando esta condição como sendo crucial e urgente para pesquisadores 

e usuários de indicadores de sustentabilidade.  

 Nesse contexto, trabalhos empíricos capazes de criar indicadores confiáveis que 

possam embasar estudos e tomadas de decisão política são cruciais e urgentes  (BRAGA, 2014, 

p.12). 

Devido a esses fatores, os sistemas de indicadores devem ser os mais transparentes e 

confiáveis possíveis para todos que os busquem. Outro ponto a ser considerado na escolha de 

indicadores é quem e como são selecionados, para tanto, existem duas abordagens: 

a) top-down: quando o processo de avaliação é dirigido por especialistas e pesquisadores; 

b) botton-up: abordagem que confere um peso maior na participação do público-alvo, esta, 

sendo adotada com maior facilidade pela comunidade na qual participou do processo 

construtivo.  

Contudo, conforme Bossel (1998, 1999), esses indicadores podem ter limitações, seja 

pela perda de sua informação vital, seja por falta de um sistema conceitual teórico que reflitam 

a viabilidade e a operacionalidade de um sistema de indicadores. Porém, as vantagens e as 

necessidades de indicadores de sustentabilidade estão descritas na Agenda 21, onde criou-se a 

Comissão de Desenvolvimento Sustentável, cuja responsabilidade é o progresso em busca da 
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sustentabilidade, e visa criar padrões que sirvam para mensurar a sustentabilidade do 

desenvolvimento em todo o mundo. Em 1996, logo após a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, um grupo de especialistas e cientistas se reuniram 

no Centro de Conferência de Bellagio, na Itália, para revisar as diferentes correntes que versasse 

sobre o tema. O resultado desse encontro foi o surgimento de um documento intitulado de 

Princípio de Bellagio que visa orientar a escolha, a utilização, a interpretação e a comunicação 

de indicadores, criados com o objeto de serem utilizados na implementação de projetos de 

avaliação de iniciativas de desenvolvimento, de nível local, passando pelo intermediário até o 

internacional, constituindo-se em um total de dez princípios. Para realizar seu estudo Van 

Bellem (2005) selecionou, por meio de pesquisa de especialista e pesquisadores sobre o tema, 

os três indicadores de sustentabilidade mais utilizados no mundo, comparando-os com 

ferramentas constituídas de deferentes categorias, decorrentes de um referencial teórico 

utilizado por diferentes autores no desenvolvimento de sistemas de indicadores relacionados à 

sustentabilidade, nos quais descreve-se a seguir: 

Escopo: fundamenta-se no que é efetivamente medido, sendo a mais comum o econômico, o 

ecológico e o social, embora existam outras classificações;  

a) Esfera: refere-se ao tipo de unidade a qual a ferramenta de avaliação é aplicada, podendo 

ser uma unidade de fronteira geográfica, global, continental regional ou local;  

b) Dados: está relacionada aos dados utilizados pela ferramenta de avaliação, podendo ser 

pela tipologia dos dados e seu grau de agregação;  

c) Participação: está relacionada com a orientação, participação em relação à ferramenta, 

podendo ser top-down e botton-up;  

d) Interface: refere-se à confiabilidade, à facilidade de utilização, à interpretação e a 

capacidade de descrever aspectos importantes que possam orientar a tomada de decisão. 

Dentre os diversos sistemas de indicadores de sustentabilidade os três mais lembrados 

pelos especialista da área foram: I) Ecological Footprint Method (EFM) – no qual define 

qual a área de ecossistema necessária para manter e assegurar a vida de uma população 

ou um sistema, estando fundamentado no conceito da capacidade de carga; II) 

Dashboard of Sustainability (DS) – é um índice na qual é agregado por vários outros 

índices, no qual podem ser avaliados sob dois aspectos importância e performance no 

auxílio à tomada de decisão; III) Barometer of Sustainability (BS)- desenvolvido por 
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especialista da União Internacional para Conservação da Natureza e do Centro 

Internacional de Estudos e Desenvolvimento, é dirigido aos usuários com ferramentas 

gráficas, em que procura facilitar a compreensão dando um quadro geral do meio 

ambiente e da sociedade. Van Bellem (2005) fez uma comparação qualitativa, nas 

diferentes categorias de análise, elaborados a partir de um referencial teórico que segue 

a dinâmica em que os sistemas de indicadores devem ser relevantes para tomada de 

decisão, sendo cientificamente comprovados, ajustados ao sistema político e com 

representação de aspectos ambientais importantes para a sociedade. Para tanto, ele 

utilizou as categorias de análise do escopo, da esfera, dos dados, da participação e da 

interface, no qual funcionaram direcionando a análise da comparação das diferentes 

metodologias. No escopo, além de utilizar a dimensão ecológica, social e econômica, 

incluiu a dimensão institucional. Já na categoria esfera, compara em nível global, 

continental, nacional, regional, local, organizacional e individual. Já na categoria 

interface apresentou um grande potencial educativo, sendo considerada de fácil acesso 

e compreensão por universitários, especialistas da área e demais público interessado 

sobre o tema. Seu trabalho contribuiu e constitui uma importante ferramenta para uma 

melhor definição sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, bem como abre 

caminho para desenvolvimentos de novas ferramentas que incluam toda a complexidade 

do desenvolvimento sustentável, sem diminuir os elementos constitutivos de qualquer 

modelo de avaliação de desenvolvimento sustentável. Contudo, e em oposição, Antônio 

Ioris em seu Artigo Desenvolvimento Nacional e Gestão de Recursos Hídricos no 

Brasil, publicado na Revista Crítica de Ciências Sociais – 85 - Julho de 2009:23-41,  

descreve sustentabilidade como sendo um paradoxo em que o desenvolvimento é 

impulsionado pelo capitalismo, gerando e impondo sobre os meios naturais uma lógica  

redutora e antagônica a qualquer  limite imposto, seja social ou ambiental, no qual 

prevalece a lógica do acúmulo de capital, o lucro a qualquer custo, em que havendo a 

necessidade de expansão do regime capitalista, este impõe seu braço forte arrastando 

consigo uma efetiva e grande degradação socioambiental, deixando profundas sequelas. 

Fato que ocorre desde a colonização do Brasil até os dias contemporâneos. Basta 

verificar-se algumas políticas que retiram bens coletivos, seja por concessão, seja por 

privatização e as colocam na iniciativa privada, cujo objetivo principal é a geração de 
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lucro: o capital gerando capital. Além disso, temos entidades internacionais, a exemplo 

do Banco Mundial  e da ONU, que através de discursos vêm  adicionar pressão para a 

valoração por meio de cobrança dos bem naturais, em particular, a água, como se pode 

verificar no Artigo “A Sociogênese da Crise Hídrica Global e da Proposta de Gestão 

Racional: As Tramas da Questão Hídrica Global,” publicada no Livro “Tensão Entre 

Justiça Ambiental e Justiça Social na América Latina: O Caso da Gestão da Água”, no 

qual transcreve o discurso da escassez da água em nível mundial,  no qual o mundo 

estaria passando por uma crise hídrica. Dessa maneira, vindo impor um processo de 

valoração dos recursos hídricos por meio de cobrança, ou seja, motivados pela crise 

hídrica grupos internacionais estariam tendo as condições necessárias para a criação de 

um mercado internacional de águas, vindo, dessa forma, a transpor qualquer barreira 

nacional para o acesso mercadológica da mesma. Fato que se pode verificar na 

Declaração de Haia (2000), na qual estabelece que a água deve ter valor econômico, 

dando ênfase à capitalização, perfazendo um discurso em que o processo de valorização 

econômica dos recursos naturais, em especial, a água, seria a forma mais eficiente de 

assegurar o acesso desses mesmos recursos às gerações futuras. SANTOS e outros 

(2017), em seu “Artigo Águas e Democratização no Brasil” – publicado no Livro 

“Tensão Entre Justiça Ambiental e Justiça Social na América Latina: O Caso da Gestão 

da Água”, define escassez sobre duas óticas: a primeira como sendo o resultado da ação 

antrópica devastadora sobre os recursos naturais que podem ser alteradas pelo próprio 

agente causador. A segunda ótica trata da implementação de políticas públicas e 

modelos alternativos para combater a escassez da água, ou seja, tendo um viés voltado 

para a capitalização da água, através de políticas públicas que na sua grande maioria, 

destinam-se a atender interesses particulares em detrimento da sustentabilidade de um 

povo e/ou região. Castro (2016), em seu artigo “A Água (ainda) não é Mercadoria: 

Aportes para o Debate sobre a Mercantilização da Água”, aponta e traz à luz para o 

debate o conceito de mercantilização capitalista da água e o conceito de propriedade 

privada, sendo esses conceitos antagônicos. A água um bem comum considerado de 

domínio público, ser transformada em uma mercadoria ou até mesmo uma commodities, 

cujo pressuposto passa pela propriedade privada, com a finalidade de obtenção de mais 

valia.  Esse antagonismo, para Castro (2016), a água na forma de propriedade privada 
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está diretamente ligada ao direito de uso da água, seja para consumo próprio, seja com 

a finalidade produtiva, a água não seria uma mercadoria, pois se assim o fosse, como 

uma propriedade privada, esta estaria circulando no mercado de capitais, como uma 

verdadeira commodities. Nesse sentido, este recurso natural, a água, passaria a ser 

precificados conforme valores atribuídos às commodities, podendo ser negociada 

livremente entre os países e regulada por organismos internacionais, como o Banco 

Mundial, ONU e até a Organização Mundial de Comercio (OMC), onde a classe 

dominante detentora do poder econômico poderia vir a transpor barreiras e até a prover 

sanções a países que vão contra a seus interesses. É desse modo que o capitalismo vai 

aumentando a base da pirâmide e diminuindo seu pico, de forma que o capital vai se 

concentrando nas mãos de uma minoria dominante, muitas vezes subsidiadas e 

financiada pelo próprio Estado. Bispo (2013), em sua publicação, intitulada 

“Desenvolvimento  Sustentável no Semiárido Paraibano”, publicada no livro Pelos 

Caminhos do Semiárido, traduz claramente a essência acima mencionada e ratifica a 

exploração da classe minoritária poderosa sobre a majoritariamente excluída, como se 

pode verificar a seguir: 

 

“ Quanto à sustenbilidade ..., atualmente, é deixada de lado, e não é exclusiva 

das políticas públicas brasileiras, muito pelo contrário, tem-se a impressão, 

por parte dos governantes, que no Brasil é melhor adotar medidas 

emergenciais como Fome Zero, entre outros projetos que têm como foco 

principal manter as pessoas sempre sob seu poder, de quatro em quatro anos, 

funcionando como forma de propaganda de reeleição”  (BISPO, 2013, p. 142). 

 

Na verdade existem grupos nordestinos, e principalmente paraibanos, que se 

valem do fenômeno, e sobretudo deste mito, para colher benefícios 

governamentais em proveito próprio”  (BISPO, 2013, p. 145). 

 

Em muito se avançou com as nova tecnologias e novos conceitos de desenvolvimento 

sustentável, porém, percebe-se que todos os novos conceitos de sustentabilidade está o braço 

forte do capitalismo, com uma nova abordagem é o que se pode verificar com os programas de 

pagamento de serviços ambientais, cujo princípio nos traz uma lógica social na qual todos se 

beneficiariam. Nesse contexto podemos citar como exemplo o mercado de carbono, ou o 

pagamento para manutenção de uma área vegetal para conservação de nascentes d'água, na qual 

gerariam benefícios sociais e ambientais para todos os usuários de uma determinada região. 
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Iores (2009) coloca em cheque o conceito de desenvolvimento sustentável quando relata e abre 

uma hipótese que os pagamentos realizados pelos serviços ambientais àqueles agentes são 

somente, uma forma de propina, em dinheiro, visto que esses, são incapazes de perceberem a 

importância de conservarem um bem comum, no caso específico a água. Iores( 2009) assim 

define que para se ter sustentabilidade há a necessidade de se ter uma visão politizada das causas 

e consequências de procedimentos e tecnologias, um entendimento das mudanças da correlação 

de forças em grupos sociais antagônicos. Silva (2010) em sua tese “AS TRAMAS DA 

QUESTÃO HÍDRICA...” fortalece e traz para discussão o processo referente ao acesso e uso 

dos recursos naturais, na atual conjuntura socioeconômica, bem como a maneira na qual são 

construídas as relações entre a sociedade e o meio ambiente; aponta a dinâmica da cobrança 

dos uso dos meios naturais, em particular, a água, pelo Estado por intermédio de políticas 

públicas e aponta duas perspectivas teóricas no intuito de entende-se a complexibilidade do 

problema da transformação dos recursos naturais, limitados, dotado de valor econômico, como 

um processo crescente de racionalização do uso da água. Para tanto, trouxe à tona a discussão 

dos diversos conceitos e teorias sobre a corrente Ecologia Política e sobre a corrente 

Capitalização da Natureza que se passa a tratar com mais ênfase, a partir de agora. 

 

Ecologia política 

 

Para Silva (2010) a ecologia política analisa as maneiras pelas quais a política estabelece 

as relações entre a sociedade e os recursos naturais, suas influências e a forma pela qual o 

homem se apropria dos bens naturais, conforme podemos verificar abaixo:  

 

Ecologia Política analisa as maneiras pelas quais a política -  em seu 

significado o mais amplo possível – estrutura as relações que as sociedades 

estabelecem com o meio ambiente físico, discutindo com as influências de 

diversos fatores – econômicos, científicos, culturais, ..., se exercem sobre as 

formulações e interpretações discursivas em geral, e particularmente as 

científicas, sobre as formas de apropriação da natureza (SILVA, 2010, p. 210.) 

 

A Ecologia Política teve seu surgimento no século passado e traz até hoje 

questionamentos sobre as causas da degradação ambiental e quais os possíveis enfretamentos, 

bem como a inter-relação da economia política com outras ciências como a ecologia, a biologia, 

a antropologia etc, na busca de respostas para a crescente crise ambiental, sobretudo pós 
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globalização, quando o acesso aos meios naturais ocorre de forma desigual no regime 

capitalista, em que grupos minoritários e influentes economicamente são beneficiados com 

políticas públicas, fato visto e comprovado em nossa sociedade. Como exemplo temos regiões 

brasileiras que historicamente tem um alto grau de investimento público em urbanização e 

saneamento básico, sobretudo as regiões onde está a classe  de maior poder econômico e 

financeiro. Em contrapartida, temos regiões no Brasil onde milhares de pessoas não têm acesso 

ao bem mais importante para a vida, a água, sobretudo potável. Neste sentido, se faz necessário 

ocorrer uma ruptura dessas políticas implantadas pelos gestores, em que o acesso aos recursos 

naturais deve ser ofertado aos diferentes usuários sem nenhuma distinção, sendo esses 

considerados um bem comum. É importante entretanto observa-se a linha tênue estabelecida 

entre a exploração econômica dos recursos naturais e a exploração político-econômica dessas 

parcelas influentes da sociedade, pois se isso acontecer poderá ocorrer uma imensa degradação 

sócio-ambiental causada pelo capitalismo em sua face mais cruel de expansão econômica, 

através da exploração dos meios naturais e sociais sem se preocupar com  desenvolvimento 

sustentável, fato impulsionado por políticas neoliberais implantadas por governos. Nesse 

sentido, cita-se como exemplo mais dramático o rompimento de uma barragem de rejeitos da 

mineradora Samarco controlada pela Vale e pela BHP Billiton, onde a rédea do capitalismo 

implantado na mineradora, com a finalidade de maximizar os lucros, com a redução em 

segurança fez com que acontecesse no Brasil o registro de maior “acidente” ambiental ocorrido 

no país com consequências incalculáveis. Outro exemplo que se pode citar é o interesse de 

entidades internacionais sobre os recursos hídricos, apoiadas pelo Banco Mundial, onde buscam 

o fortalecimento de parcerias e concessões dos governos para essas empresas que tenham 

interesse em operar no setor hídrico. No Brasil isso já é uma realidade. Para Silva (2010) 

especialistas em cada segmento irão utilizar indicadores que favoreçam sua área de atuação 

como se pode observar a seguir. 

 

O especialista econômico/ financeiro faz o uso de uma racionalidade mercantil 

com o intuito de identificar indicadores quantitativos, a eficiência econômica 

e os critérios de mercado; enquanto o especialista institucional/administrativo 

faz uso de racionalidade político-administrativa, com o intuito de observar as 

burocracias e os princípios de organização direcionados à observação dos 

conflitos relacionados a água (SILVA, 2010, p.44). 
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É reconhecido por todos os pesquisadores e teóricos que o acesso aos meios naturais, 

sobretudo  a água, nos países subdesenvolvidos é escassa e que os grandes conflitos armados 

futuros serão pelo acesso ao bem vital à vida, a água, cujo acesso passou a ser expressivamente 

de natureza política, fato que ocorre há anos. No Nordeste brasileiro há um grande exemplo, 

políticas cada vez mais voltadas a garantir que famílias e grupos políticos se revezem e 

permaneçam no poder, criando um clientelismo cruel entre o sertanejo, homem do campo e os 

gestores de plantão. Historicamente políticas de combate à seca vêm sendo implementadas, tais 

como construção de açudes, cacimbões, perfuração de poços, construção de barragens 

subterrâneas e cisternas,  mais recentemente, a transposição das águas do Rio São Francisco. 

Conduto, em sua grande maioria, essas medidas são paliativas, quando não são realizadas em 

áreas privadas, dificultando o acesso à água por parte da população. Dessa forma, não buscam 

solucionar o problema de forma sustentável e que assegurem a convivência com a seca, mas 

sim, criar um clientelismo perverso de forma que muitos troquem seus votos e apoio eleitoral 

por água, através de carros-pipa, gerando uma dependência infinita, sobretudo para aqueles que 

têm baixa renda. Nesse contexto, famílias inteiras arrasadas pela escassez e dificuldade ao 

acesso a água, são “compradas” por benesses que venham mitigar o estado de flagelação 

ocasionado pela baixa pluviosidade e pela seca prolongada. Grupos políticos que em muitos 

casos são compostos por famílias influentes utilizam-se dessa cruel realidade para se manterem 

no poder, fato conhecido por todos como indústria da seca, em que poucos são beneficiados e 

muitos populares têm sua qualidade de vida destruída, comprometendo o desenvolvimento e a 

sustentabilidade local.  

 

Capitalização da Natureza 

 

 Caracterizada pela apropriação dos recursos naturais, ocorrida a partir da década de 70, 

teve como diretriz a necessidade de evitar o colapso ambiental causado pelo ritmo do consumo 

dos meios naturais pela atividade humana. Debates surgiram no intuito de tentar trazer soluções 

para o aumento do consumo dos recursos naturais e a crescente expansão da produção no mundo 

capitalista, quando se fez necessário surgir a ferramenta de cobrança pelo uso dos recursos 

naturais, sobretudo a água, regulando o acesso e seu uso, com a finalidade de produzir um 

equilíbrio guiado por políticas neoliberais e de livre mercado, passando os recursos naturais 
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como sendo um bem público, limitado e dotado de valor econômico. O grande problema que 

poderá surgir com a implantação dessas políticas neo-liberais, será o acesso à água e ao 

saneamento básico por sociedades remotas, onde empresas que detiverem a concessão pouco 

investiriam para distribuir a água igualitariamente a todas as regiões, visto que o custo 

possivelmente seria alto e ocasionando a diminuição do lucro das companhias que trabalham 

no ramo hídrico. Dessa forma, surge como consequência a dificuldade do acesso à água por 

parte de grupos e regiões de uma sociedade, dificultando seu desenvolvimento e sua 

sustentabilidade. Para alguns autores, esse conceito de capitalização da natureza vem tão 

somente por influência das nações desenvolvidas e por empresas multinacionais instaladas em 

países subdesenvolvidos com a finalidade de precificar os meios naturais, sobretudo a água, a 

um baixo custo, para atender as necessidades dos países ricos, extraindo os recursos naturais 

desses, garantindo seus estoques naturais para atender as necessidades das gerações futuras de 

seus cidadãos. Esse modelo explorador vai em sentido oposto ao conceito do desenvolvimento 

sustentável, pois carrega em si um histórico de exploração econômica, social e ambiental com 

consequente degradação dos meios naturais. Para outros autores a precificação da água é 

fundamental para garantir uma cobrança pelo seu uso, sendo um excelente instrumento de 

gestão para o uso racional, consciente e eficaz dos recursos hídrico, ressalvando que essa mesma 

cobrança pode ser realizada pelo Estado e empresas, evitando, dessa forma conflitos de má 

gestão da água e a implantação de políticas paternalistas que priorizam um pequeno, porém 

forte grupo econômico e deixa do lado a população que mais necessita de serviços públicos. 

Outro ponto que fortalece o conceito de capitalização da água está ligado ao crescimento 

populacional, o controle pelo mercado fortalece a racionalização e o uso consciente no intuito 

evitar a escassez ou em alguns casos o colapso total, causados pela super-utilização dos recursos 

hídricos, devido ao processo capitalista intenso de produção e consumo, em que em muitos 

casos é agravado pelas baixas taxas de precipitação pluviométrica e pelo prolongamento em 

algumas regiões do país da seca/escassez de chuvas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade em muito avançou desde o surgimento, no século XX, dos primeiros 

conceitos de desenvolvimento sustentável, até os dias contemporâneos, seja com a criação de 
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novas ferramentas e tecnologias voltadas para garantir as necessidades das gerações atuais, seja 

para garantir as necessidades das gerações futuras. Contudo, pouco se avançou na definição do 

que é desenvolvimento sustentável, quais seus limites, qual impacto o capitalismo vem pondo 

sobre o desenvolvimento sustentável e em que grau de atuação ele põe em cheque o conceito 

de sustentabilidade. Existem diversas definições de desenvolvimento sustentável, como 

também há muitas contradições entre os autores e pensadores sobre este tema, não chegando a 

um consenso geral do que é desenvolvimento sustentável, qual seu campo de aplicação, qual 

seu objetivo e quem são seus usuários e clientes. 

Como pode-se perceber, estamos longe de ter uma definição concreta e geral de 

sustentabilidade. Constata-se que muitas discussões existem sobre o tema, porém se torna 

necessário maior conhecimento, pesquisa e debate para que possamos definir o que é 

desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO 

 

Para o reconhecimento da Rede de Atenção em Saúde (RAS) em HIV/AIDS, deve-se partir de 

uma região de saúde especifica, já que a mesma pode assumir características e fluxos 

diferenciados. Objetiva-se discutir a influência das cidades médias na organização da RAS em 

HIV/AIDS no Rio Grande do Norte (RN). Trata-se de um estudo descritivo, no qual se analisou 

documentos de acesso público disponibilizados pelo Ministério da Saúde, IBGE e relatório de 

gestão do RN. O estudo foi dividido em dois eixos de observação:1 - organização regional do 

RN e Plano Estadual de Saúde do RN e; 2 – discussão do papel das cidades médias na 

estruturação da Rede de Atenção a Saúde em HIV/AIDS no RN. Percebe-se que em todas as 

regiões existem cidades que possuem um número maior de serviços em HIV/AIDS e, 

geralmente, são as mesmas que são “mais desenvolvidas” e dispõem de maior número de bens 

e serviços e, acabam assumindo o papel de cidade-polo da região. Os maiores números de 

serviços estão localizados na II e VII Região de saúde, especificamente nas cidades de Mossoró 

e Natal. A criação de novas centralidades e interiorização dos serviços contribuem para a 

manutenção da Rede de HIV/AIDS resolutiva e próxima de sua comunidade, com menos 

barreiras de acesso impostas pela distância dos serviços. 

 

Palavras-chave: Regiões; Regionalização; SUS; AIDS; Cidades médias.  
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INTRODUÇÃO 

 

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 políticas e programas da rede SUS 

(MENDES, 2011). 

Logo, todos os Programas Nacionais de Saúde estão inseridos na RAS, cada nível de 

assistência com suas competências e responsabilidades. Dentre elas, está o Programa Nacional 

de IST/AIDS, que busca reduzir a incidência de AIDS e outras Infecções Sexuais 

Transmissíveis (IST’s), ampliar o acesso ao diagnóstico, tratamento e a assistência, melhorar a 

qualidade de vida e fortalecer os serviços públicos e privados de saúde (BRASIL, 1999, 2006, 

2015).  

Neste contexto, os princípios normativos do SUS são os responsáveis por guiar a 

atuação da RAS e seus programas de saúde, assim, de acordo com Guerra (2015), através dos 

princípios da descentralização e regionalização, os serviços de saúde e as esferas de governo 

tem responsabilidades compartilhadas de modo que não haja fragmentação das políticas e sim 

uma reorganização e hierarquização da assistência a saúde, além da conformação das regiões 

de saúde e das Redes (FERREIRA, 2010).  

Por isto, a luz destes princípios, cada município assume a responsabilidade pelos 

serviços de atenção básica, entretanto, são dependentes de outros para os serviços de média e 

alta complexidade, necessitando da regulamentação das pactuações entre os municípios para 

garantir o fornecimento de serviços de saúde nos diversos níveis de complexidade 

(ALBUQUERQUE, 2013). Assim, evidencia-se a necessidade que as ações em saúde sejam 

programadas e os casos regulados aos serviços responsáveis, garantindo o acesso aos mesmos 

e que os pacientes permeiem por toda a rede com tranquilidade e resolutividade (GUERRA, 

2015). 

Entretanto, surge a necessidade de efetivar a região em saúde, a qual é reconhecida pelo 

aglomerado de várias cidades em um colegiado municipal a partir de sua localização e 
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características sanitárias semelhantes, o qual responde a um único comando regional, estadual 

e federal (SANTOS; CAMPOS, 2015). Sendo esta interação intragovernamental que auxilia na 

construção das redes assistenciais regionais, determina a adequação do SUS no território e 

garante o acesso aos serviços de saúde a toda população (ALBUQUERQUE, 2013). 

No entanto, as regiões de saúde não devem ser vistas apenas sob a ótica de divisão 

administrativa do Estado, e sim como uma forma de planejamento regional, buscando organizar 

e integrar ações e serviços de uma mesma região que tem características e necessidades 

semelhantes, buscando a integralidade da atenção e estabelecendo uma rede única de apoio de 

referências a serviços de outras complexidades (GUERRA, 2015; SANTOS; CAMPOS, 2015).  

Em cada região, existe uma cidade-polo, geralmente, uma cidade média que possui os 

serviços de maior complexidade, polarizando as demais e servindo de referência para a 

resolução de casos mais complexos. Portanto questiona-se: As cidades médias exercem 

influência na estruturação de Redes de Assistência em Saúde, especificamente, na de 

HIV/AIDS no Rio Grande do Norte? 

Neste contexto, pode-se inferir que: 1-estas cidades são de extrema importância para a 

estruturação da RAS, já que a partir de sua polarização na região é possível alocação dos 

serviços de saúde mais complexos em HIV/AIDS, reorganizando a rede e aproximando-a das 

pequenas cidades; 2–a polarização destas cidades “médias” já ocorre devido a presença destes 

serviços complexos e através dos mesmos induz a criação de novas centralidades na região. 

Essa pesquisa trata-se de um estudo descritivo, no qual analisou documentos de acesso 

público disponibilizados pelo endereço eletrônico do Ministério da Saúde, especificamente do 

PN – DST/AIDS, censo demográfico do IBGE e relatório de gestão do Rio Grande do Norte. 

O estudo foi dividido em dois eixos de observação: A organização regional do RN e o Plano 

Estadual de Saúde do RN; no segundo momento, discutimos o papel das cidades médias na 

estruturação da Rede de Atenção a Saúde em HIV/AIDS no RN. 

Neste ínterim, objetivou-se discutir a influência das cidades médias na organização da 

Rede de Atenção à Saúde em HIV/AIDS no Rio Grande do Norte. 
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CIDADES E REGIÕES DE SAÚDE 

 

A regionalização, surge com o papel de organização das ações e serviços do SUS, 

reafirmando as múltiplas responsabilidades e estimulando a criação de novas estratégias para 

adequação dos princípios e fortalecimento da política (FEITOSA, 2013), estabelecendo as 

funções dos entes governamentais, tais como: Federal (através do Ministério da Saúde - 

responsável pelas atividades de gestão intragovernamental e financiamento); Estadual (através 

da Secretária Estadual - dar apoio técnico aos municípios e gerenciar políticas); e Municipal 

(responsável pelo gerenciamento prático dos programas a nível local. (ARRETCHE, 2005). 

Assim, aparece como um instrumento de planejamento regional das ações em saúde, 

integrando serviços, unindo municípios de maneira sistemática, indo além da ordem 

administrativa, considerando os preceitos sanitários e objetivando a integralidade da atenção e 

resolutividade da grande maioria das necessidades da região (SANTOS; CAMPOS, 2015). 

Portanto, entende-se Região de Saúde como: 

 

[...] espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 

limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e 

de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com 

a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações 

e serviços de saúde (BRASIL, 2011, p. 23). 

 

Com a criação das regiões de saúde é possível inferir que existe uma maior 

adequabilidade das políticas de saúde as necessidades regionais dos territórios, considerando 

que as mesmas são elaboradas a nível central e não considera a heterogeneidade do país. Então, 

ao serem desenvolvidas regionalmente pode-se considerar as reais necessidades, nos quais os 

municípios têm autonomia para organizar as ações em saúde, pactuar serviços necessários e 

garantir acessibilidade aos mesmos. 

No entanto, o Brasil é um país heterogêneo em extensão e diversidade territorial, com 

desigualdades regionais, políticas, culturais e sociais, dificultando seu planejamento regional e 

comprometendo a sua adequação as variadas realidades (DUARTE et al, 2015). Entretanto, essa 

heterogeneidade reflete também em uma grande desigualdade nas condições administrativas, 

técnicas, políticas, financeiras e de necessidades de saúde entre os municípios, o que dificulta 
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a real autonomia dos mesmos e de sua legitimidade como condutores das políticas públicas 

(PINAFO; CARVALHO; NUNES, 2016). 

Vale salientar, que esta heterogeneidade vai além de condições sociais, atingindo 

também as condições demográficas dos diversos territórios. Como por exemplo, a maioria dos 

municípios do Nordeste são de pequeno porte com menos de 10 mil habitantes e isso dificulta 

que os mesmos ofertem serviços de saúde mais complexos, detendo-se apenas a atenção básica 

(MAIA, 2010). Com a organização em região, pode-se realizar pactuações e consórcios de 

serviços, garantindo que os serviços de saúde sejam ofertados à população, mesmo que seja em 

outras localidades (SANTOS; CAMPOS, 2015). 

Em cada região de saúde, existe uma cidade-polo que assume uma forte interação com 

outros núcleos urbanos e funções diferenciadas de prestação de bens e serviços, além de criar 

novas centralidades. Geralmente, estas são classificadas como cidades médias, devido a sua 

função e papel socioeconômico que a mesma exerce na região de atuação. Vale enfatizar, que 

cidade média é aquela que possui acima de 20 mil a 500 mil habitantes, e a maioria das cidades 

do Nordeste em tamanho demográfico são consideradas pequenas (LOPES; HENRIQUE, 

2010). 

Tais cidades cumprem um papel decisivo na intermediação dos fluxos e na composição 

da rede urbana, reforçam seus vínculos com o território, intermediam as relações com as cidades 

grandes e pequenas, fortalecem a interação regional em termos sociais, econômicas e culturais, 

possuem uma diversidade na oferta de bens e serviços. Por isso, as mesmas têm aumentado em 

número, ampliaram sua funcionalidade e contribuíram com o processo de interiorização da 

educação e saúde. Entretanto, considera-se que nem toda cidade de porte médio possui a 

funcionalidade de uma cidade média (PEREIRA; FURTADO, 2011). 

No entanto, o aumento de investimento no setor público no processo de interiorização 

do ensino e dos serviços de saúde, tem fortalecido a relevância destas cidades para seu território, 

além da expansão da área de influência e desenvolvimento regional, reduzindo a dependência 

de cidades pequenas das grandes metrópoles (DANTAS; CLEMENTINO, 2014).  

Geralmente, são nestas cidades-polos ou médias, que se localizam os serviços de saúde 

de média e alta complexidade e por isso assumem o papel de referência para os demais 

municípios, percebe-se que quanto maior a funcionalidade da mesma maior será sua 

importância e representatividade na alocação de serviços, fator que contribui na estruturação de 
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uma RAS descentralizada e próxima das pequenas cidades, diminuindo o grau de dependência 

das metrópoles e sobrecarga dos serviços das mesmas. 

Portanto, é necessário considerar a heterogeneidade do território, as desigualdades e 

necessidades das regiões, além de sua capacidade de complementariedade entre as mesmas, 

para que assim haja a efetivação do SUS, garantia do acesso aos serviços de saúde, criação de 

novas centralidades e estruturação/articulação da Rede de saúde (DANTAS, 2014). 

 

AS REGIÕES DE SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE E AS REDES DE ATENÇÃO 

 

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). 

Segundo Mendes (2011) as RAS se estabelecem em uma rede horizontal onde os pontos 

de atenção à saúde de distintas densidades tecnológicas e seus sistemas de apoio, se 

comuniquem de forma articulada, integrando os diversos serviços de saúde em níveis de 

complexidade e de maneira organizada ao atendimento dos indivíduos, estabelecendo conexão 

do nível básico ao mais especializado, assumindo grau de importância igualitária e garantindo 

a integralidade do sistema. 

A definição da RAS só é possível a partir do estabelecimento das regiões de saúde, já 

que as mesmas se conformam a partir das necessidades da população e dos serviços disponíveis. 

Assim, cada região induz a manutenção de uma RAS diferenciada, com pontos de conexão 

diversos, serviços de apoio estrategicamente localizados nos territórios e fluxogramas 

diferenciados conforme a oferta de serviços das cidades (FEITOSA, 2013).  

O estado do Rio Grande do Norte (RN), segundo o Plano Diretor de Regionalização – 

PDR (2013), possui 08 regiões de saúde. Descritos na Figura 1. 
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Figura 1:  Estado do Rio Grande do Norte, por Regiões de Saúde, 2012. 

 

Fonte: PDR/SESAP-RN 

 

O PDR é o principal documento que organiza as regiões de saúde nos estados, 

ratificando a importância da regionalização como ferramenta de planejamento regional, 

organização dos serviços nos territórios, conformação da RAS e acessibilidade da população 

ao SUS (DANTAS; FEITOSA, 2013). 

De acordo com a Quadro 1, a seguir, a área mais populosa é a região metropolitana, 

mesmo tendo o menor número de municípios, confirmando o domínio das grandes cidades sob 

as pequenas, o que influencia também na distribuição dos serviços de saúde no estado e na 

dependência das cidades pequenas das grandes regiões, o que as tornam marginalizadas no 

desenvolvimento econômico e social. 

 

Quadro 1: Regiões de saúde por população residente e número de municípios existentes, Rio 

Grande do Norte, 2010. 

REGIÕES DE SAÚDE POPULAÇÃO Nº DE MUNICÍPIOS 

I Região 

(Litoral sul e Agreste) 
351.502 27 

II Região 

(Oeste) 
448.904 15 

III Região 

(Mato Grande e Salineira) 
312.919 25 

IV Região 

(Seridó) 
295.726 25 

V Região 

(Trairí e Potengi) 
185.719 21 

VI Região 230.042 36 
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(Alto oeste) 

VII Região 

(Metropolitana) 
1.187.899 5 

VIII Região 

(Vale Açu) 
155.316 13 

Fonte: PDR do Rio Grande do Norte, 2013. 

 

Segundo Feitosa (2013), a grande maioria dos equipamentos e serviços do SUS ainda 

estão concentrados em poucos municípios, principalmente na região metropolitana, por 

exemplo, dos 23 hospitais estaduais do RN, 06 deles estão concentrados na capital Natal e os 

demais encontra-se dispersos no estado, comprometendo a resolutividade de algumas regiões. 

Vale salientar, que a rede urbana do Nordeste brasileiro tem uma predominância de 

cidades pequenas (com menos de 20 mil habitantes) e poucas grandes cidades (com mais de 

500 mil habitantes), conformação que se repete no estado do Rio Grande do Norte. No qual, é 

importante ressaltar que tais pequenas cidades exercem pouca influência econômica e não 

dispõem de estrutura e nem dos serviços necessários à população, e consequentemente, não são 

resolutivas aos problemas presentes no território, dependendo da adequação em regiões de 

saúde para responderem as suas demandas (MAIA, 2010). 

 

Frente à globalização da economia, apesar de a hierarquia urbana ainda 

permanecer com uma estrutura rígida, que prioriza os centros maiores e 

melhor equipados, existe uma tendência à simplificação dos níveis de funções 

urbanas. Tal tendência aumenta a possibilidade de que os médios e pequenos 

centros sejam inseridos na rede urbana com desempenho de funções nacionais 

e regionais, até então amplamente estabelecidas nas grandes cidades 

(PEREIRA; FURTADO, 2011, p. 65). 

 

Por isso, os processos de metropolização e desmetropolização estão relacionados ao 

processo de reestruturação da Rede urbana, com o aumento no número de cidades médias e 

pequenas e criação de centros regionais, induziram a criação de polos e regiões de crescimento, 

reversão da polarização e desconcentração econômica, assumindo como nós de articulação da 

Rede (FRANÇA; SOARES, 2012).  

Assim como a rede urbana se materializa através dos fluxos que estabelecem entre os 

“nós” de articulação (centros urbanos), a RAS também se estratifica através da articulação de 

seus serviços de baixa, média e alta complexidade dispostos em todo o território nacional. No 

entanto, quanto mais estruturada for a cidade, maior será a oferta de bens e serviços e maior 
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será a procura pela população, adquirindo maior centralidade na rede urbana e, visibilidade e 

resolutividade na RAS. 

É importante salientar, que quanto mais descentralizada estiverem os serviços de saúde 

melhor estruturada estará a Rede de Saúde, já que a presença dos mesmos em cidades médias e 

pequenas atendem melhor as necessidades dos territórios, enquanto que nas metrópoles 

dificultam o acesso da população que reside mais distante. Tal processo foi estimulado com a 

interiorização de alguns serviços públicos, o que induziu o desenvolvimento de algumas 

regiões, tornando-as mais ativas e responsivas a sua comunidade. 

 

A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE EM HIV/AIDS NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O Programa Nacional de IST/AIDS está inserido em toda a RAS, cada nível de 

assistência com suas competências. A nível de atenção básica, uma das várias funções é atender 

os indivíduos com HIV/AIDS e outras IST’s, possibilitando acolhimento adequado, diagnóstico 

precoce, aconselhamento para realização de testes rápidos, tratamento adequado, educação em 

saúde para promoção e prevenção e encaminhamento para outros níveis de atenção (BRASIL, 

2006). 

No entanto, o Programa de IST/AIDS não se resume a atuar apenas na atenção básica, 

tendo como suporte uma série de outros serviços que estão dispostos em toda a RAS, atuando 

de acordo com sua complexidade. 

De acordo com Brasil (2006), a rede de serviços especializados de assistência a AIDS é 

organizada em: Serviço de Assistência Especializado (SAE), Hospital Dia (HD), Hospital 

Convencional (HC), Assistência Domiciliar Terapêutica (ADT) e Unidades Dispensadoras de 

Medicamentos Antirretrovirais (UDM). 

Entretanto, os mesmos não atuam em todos as regiões de saúde ou estados, já que alguns 

não dispõem de todos os serviços. No Rio Grande do Norte, conta-se com os serviços de: 

Atenção básica; Hospitais Convencionais; Serviços de Assistência Especializada em 

HIV/AIDS; Centros de Testagem e Aconselhamento; UDM; Maternidades e Hospitais de 

Referência em doenças infectocontagiosas, distribuídos em todo o território estadual.  

Todas as cidades do estado contam com equipes de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), a nível de atenção básica, as quais realizam atividades de prevenção, promoção e 
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recuperação da saúde, atuando em todos os programas de maneira generalista, realizando 

acompanhamentos e encaminhamentos sempre que necessário. Entretanto, os serviços 

especializados de média e alta complexidade estão distribuídos em cidades especificas do RN. 

Realizando a distribuição dos serviços à pessoa com HIV/AIDS por Região de Saúde, 

temos: I Região – possui 05 maternidades e 01 SAE adulto; II Região – 06 maternidades, 01 

SAE adulto, 01 Hospital convencional, 01 Hospital de Referência em doenças 

infectocontagiosa e 01 Centro de Testagem e Aconselhamento; III Região – 03 maternidades; 

IV Região – 05 maternidades e 01 SAE Adulto; V Região – 03 maternidades e 02 SAE adulto 

e 01 SAE Materno Infantil; VI Região – 01 maternidade, 01 Hospital Convencional (funciona 

como maternidade também) e 01 UDM; VII Região – 09 maternidades; 05 SAE’s Adulto, 01 

SAE Materno Infantil, 01 Hospital de Referência em doenças infectocontagiosa e 01 Hospital 

Convencional; VIII Região – 03 maternidades. 

Verifica-se que o RN conta com 10 Serviços de Atenção Especializada em Aids (SAE) 

para adultos implantados em unidades municipais, além dos ambulatórios dos hospitais de 

referência estaduais (Hospital Giselda Trigueiro, Hospital Rafael Fernandes), totalizando 12 

serviços em funcionamento. Além das maternidades e SAE materno infantil (02), as quais são 

responsáveis pelo plano de prevenção à transmissão vertical e, hospitais convencionais, os quais 

recebem os pacientes, geralmente em urgências clínicas, realizam os primeiros atendimentos e 

logo mais os transferem. 

Na I Região de saúde, 02 dos 06 serviços existentes estão situados em São José de 

Mipibu. Já na II Região, dos 10 estabelecimentos em saúde, 07 estão localizados na cidade de 

Mossoró, incluindo o Hospital de referência para doenças infectocontagiosas e outros diversos 

serviços. A III Região não segue a lógica de concentração das unidades de saúde e por ter 03 

maternidades, as mesmas estão dispersas em 03 cidades diferentes: Guamaré, João câmara e 

Ceará-mirim. Na IV Região, 02 dos 06 serviços estão situados em Caicó, a qual exerce 

centralidade na região e, os demais estão dispersos nas demais cidades que não exercem grande 

influência. 

Já na V Região de saúde dos 04 serviços existentes 02 estão locados em Santa Cruz, 

enquanto que na VI Região todos os 03 serviços estão dispostos na cidade de Pau dos Ferros, a 

qual realiza o domínio dos serviços em saúde na região. Na VII Região das 17 unidades de 

saúde: 11 estão da grande Natal, incluindo maior Hospital de referência para doenças 
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infectocontagiosas, 02 estão em Macaíba, 02 em Parnamirim, 02 em São Gonçalo do Amarante 

e em Extremoz não tem nenhum. E na VIII Região 02 dos 03 estabelecimentos de saúde estão 

na cidade de Assu. 

Percebe-se que em todas as regiões existem cidades que possuem um número maior de 

serviços em HIV/AIDS e, geralmente, são as mesmas que são “mais desenvolvidas” e dispõem 

de maior número de bens e serviços e, acabam assumindo o papel de cidade-polo da região.  

Algumas cidades-polo desenvolvem o papel de uma cidade média devido sua 

importância, função, morfologia e oferta de serviços para a região e, não necessariamente de 

acordo com os critérios de classificação populacionais, operando como lugares de referência na 

rede (LOPES; HENRIQUE, 2010). Estas cidades ofertam os principais serviços de saúde à 

população de toda a região e dão resolutividades aos problemas regionais, encaminhando 

aqueles que tem maior grau de complexidade. Esta organização dá maior representatividade a 

região e seus pequenos municípios. 

 

(...) seriam aquelas que estariam num nível cujo seu oferecimento de serviços 

básicos e especializados, sua atividade produtiva, sua capacidade de oferecer 

empregos, principalmente aqueles que necessitam maior qualificação, 

influenciassem o direcionamento de fluxos que deixam de ser dirigidos para 

as metrópoles, estabelecendo-se como centros de atração ou núcleo de rede 

(VIEIRA, 2011, p. 06). 

 

Entretanto, quando se trata da assistência em saúde às pessoas que vivem com 

HIV/AIDS no RN, os serviços especializados ainda estão amplamente localizados nas grandes 

cidades, sendo pouco difundidos para os pequenos municípios. Assim, os maiores números de 

serviços estão localizados na II e VII Região de saúde, especificamente nas cidades de Mossoró 

e Natal. Dos 10 serviços presentes na II Região, 07 deles estão localizados na cidade de Mossoró 

(03 maternidades, 01 CTA, 01 HC, 01 HRF e 01 SAE), enquanto que dos 17 serviços da VII 

Região, 10 deles são situados na capital Natal (06 maternidades, 02 SAE’s, 01 HRF e 01 HC).  

A organização da rede urbana estadual pode ser uma das explicações que justifica a 

localização acentuada dos serviços de saúde à pessoa com HIV/AIDS nas cidades grandes e 

médias do RN. No entanto, pode-se inferir também que não estão sendo esgotadas as 

possibilidades existentes na rede básica e nem os recursos existentes nas regiões, tornando-se 

dependentes dos demais níveis de atenção, localizados em diferentes territórios. 
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Os serviços de assistência especializados estão situados nos grandes centros urbanos do 

estado, distantes dos municípios de pequeno porte situados no interior do estado, caracterizando 

uma barreira de acesso aos mesmos. O que deveria ser o SAE no município de Pau dos Ferros 

e outras cidades, por exemplo, 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, 

VII e VIII região), o que sugere uma interferência na adesão e manutenção do tratamento dos 

pacientes, entre outras considerações para além da assistência e prevenção. 

Percebe-se uma necessidade eminente da interiorização dos serviços, o qual criaria 

novas centralidades urbanas, redirecionando os fluxos migratórios, implantação de novos 

serviços públicos e fortalecimento das regiões (SIMÕES; AMARAL, 2011). Minimizando 

assim as desigualdades e a dependência entre as regiões de saúde, outorgando maior autonomia 

e resolutividade das mesmas, além de efetivar a descentralização dos serviços de saúde para as 

cidades médias, melhorando a oferta de serviços no interior e sua capacidade de atuação 

(DANTAS, 2014). 

Neste contexto, é importante salientar que a efetivação do princípio da regionalização é 

dependente deste processo de interiorização de serviços de saúde, o qual em atenção a saúde da 

pessoa com HIV/AIDS pode ser estimulado através do fortalecimento e reestruturação dos 

SAE’s em cada região de saúde, o qual desenvolveria a assistência especializada à pessoa com 

HIV/AIDS nas regiões, apoiando e orientando a AB dos municípios, encaminhando para os 

centros de referência apenas os casos não resolvidos localmente, descongestionando, 

reorganizando e fortalecendo a rede, além de minimizar a dependência dos pequenos 

municípios da  II e VII Região de saúde do RN. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As regiões de saúde consistem em um valioso instrumento de planejamento regional e 

de organização da Rede de Atenção a Saúde, onde a mesma pode assumir várias conformações 

dependendo da região de referência. Mesmo com o processo de descentralização e crescente 

autonomia dos municípios em adequar as políticas as necessidades locais, os quais assumem, 
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em sua maioria, o programa em sua forma original sem considerar suas especificidades, o que 

dá margem a incompatibilidade de princípios e aumenta as dificuldades de operacionalização.  

Com o crescente processo de dinamização de novos territórios, criando assim novos 

centros de referência, ainda se vislumbra a concentração de serviços especializados nos grandes 

centros do estado do RN, o que causa uma forte dependência das cidades pequenas com as 

metrópoles, consistindo também em uma barreira de acesso da população a estes serviços. 

Vislumbra-se que o RN possui regiões de saúde bem delimitadas, entretanto, as mesmas 

não dispõem dos serviços de saúde necessários à assistência a pessoa com HIV/AIDS, e por 

isso não suprem as necessidades de seus territórios, tendo sua autonomia comprometida e 

gerando uma forte dependência de serviços especializados, fragilizando a conformação da RAS.  

As cidades médias assumem um importante papel na conformação da Rede em Saúde, 

já que as mesmas já possuem relevância em sua região de atuação e por isso tem condições de 

manter serviços especializados disponíveis a comunidade, o que auxilia na estruturação da 

RAS, a qual deve ser descentralizada e próxima a população e não localizada em grandes 

metrópoles. 

A criação de novas centralidades e interiorização dos serviços contribuem para a 

manutenção da Rede de HIV/AIDS próxima de sua comunidade e resolutiva, com menos 

barreiras de acesso impostas pela distância dos serviços. 
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RESUMO 

 

A Atenção Básica (AB) é o principal eixo norteador do Sistema Único de Saúde (SUS), 

buscando prestar uma assistência à saúde no âmbito individual e coletivo, principalmente na 

área de IST/AIDS.  Atualmente, há um evidente aumento no número de casos diagnosticados 

com HIV/AIDS, embora, muito tenha se conquistado, a população ainda tem ideias erradas 

sobre a doença e um olhar preconceituoso com os pacientes infectados, enquanto que, 

profissionais de saúde apresentam um conhecimento técnico básico e grandes dificuldades em 

sua aplicação na prática. Assim, objetiva-se apresentar um relato de experiência acerca da 

vivência com casos de HIV/AIDS no município de José da Penha-RN e, como estes 

influenciaram a prática profissional da equipe de ESF. É um estudo descritivo, no qual discute-

se a partir de uma situação-problema. Conclui-se que, as equipes da ESF são os principais 

profissionais 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, além de medidas preventivas. 

 

Palavras-chave: Atenção básica; Infecção por HIV; AIDS; Prática profissional; Estigma 

social.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Básica (AB), atualmente, é o principal eixo norteador do Sistema Único de 

Saúde (SUS), baseando suas ações nos princípios como a integralidade, universalidade, 

equidade, descentralização e participação social, buscando prestar uma assistência à saúde no 

âmbito individual e coletivo, sendo reconhecida como a principal porta de entrada do sistema e 

o nível central de comunicação da Rede de Atenção a Saúde (BRASIL, 2012).  

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 

adscrita, abrangendo ações de prevenção, promoção e proteção da saúde, realizando 

diagnóstico, tratamento e reabilitação de diversos agravos a saúde (MITRE, 2012; BRASIL, 

2012). 

Segundo Brasil (2006), uma das várias funções da ESF é atender pessoas vivendo com 

HIV/AIDS (PVHA) e outras DST’s, possibilitando acolhimento adequado, diagnóstico 

precoce, aconselhamento para realização de testes, tratamento, educação em saúde para 

promoção e prevenção e encaminhamento para outros níveis de atenção. 

A assistência em HIV/AIDS na atenção básica foi fortalecida, recentemente, através do 

processo de descentralização da testagem rápida não só para HIV/Aids, como também para 

sífilis e Hepatites Virais, ou seja, a inclusão das mesmas nas Unidades Básicas de Saúde, as 

quais foram emponderadas para o diagnóstico precoce deste agravo, vindo ao encontro de uma 

demanda de incorporação de tecnologia em saúde na principal porta de entrada do SUS 

(BRASIL, 2014).  

Essa estratégia de descentralização da assistência voltado a pessoa vivendo com 

HIV/AIDS, proposta pelo Ministério da Saúde, visa o fortalecimento da atenção básica como 

centro articulador do SUS, capaz de intervir em agravos de saúde complexos e assumir o papel 

de coordenador do cuidado as pessoas inclusas na sua responsabilidade sanitária.  

Neste ínterim, sabe-se que o Brasil se tornou referência no tratamento e 

acompanhamento de pacientes com HIV/AIDS, entretanto, os serviços de saúde ainda 

encontram sérias dificuldades no manejo dos mesmos, enfrentando uma conjuntura permeada 

por problemas, como: baixa qualificação profissional, dificuldades de acesso aos serviços de 
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referência, dificuldades de abordagem dos pacientes/contatos e no manejo clínico, dualidades 

na conduta ética, falta de insumos, entre outros.  

Assim, uma das preocupações da atualidade é a aproximação desta política setorial à 

macropolítica do SUS, no sentido de integrar estas políticas, integralizar à atenção a saúde e 

garantir a continuidade do cuidado. Após trinta anos de epidemia, muitos avanços foram 

alcançados em relação a patogenia da Aids, a qual, é considerada atualmente uma doença de 

caráter evolutivo, crônico e potencialmente controlável (MALISKA; PADILHA; ANDRADE, 

2012). 

Entretanto, apesar dos avanços na construção de políticas públicas, diagnóstico precoce 

e tratamento, culturalmente pouco se conquistou, já que as ideias errôneas e a falta de 

informação ainda permeiam na comunidade, assim como a banalização da doença. 

Por isso, refletir sobre HIV/AIDS é pensar de forma complexa em todos os aspectos que 

o permeia: éticos, culturais, sociais, sanitários e de saúde-doença. Assim, tal trabalho objetiva 

apresentar um Relato de experiência acerca da vivência profissional e pessoal da equipe de ESF 

no enfrentamento de casos de HIV/AIDS no município de José da Penha-RN. 

A pesquisa trata-se de um estudo descritivo, tipo estudo de caso, que será discutido a 

partir de uma perspectiva histórica e olhar qualitativo. O caso considerado aconteceu no 

município de José da Penha - RN, analisando os fatores preponderantes do mesmo na 

assistência à saúde na atenção básica. Sendo dividido em dois eixos de observação: 1–Análise 

do caso isoladamente e; 2-discussão da interferência do mesmo e de outros fatores 

preponderantes na assistência a saúde da atenção básica de pequenos municípios. 

 

O ESTUDO DE CASO 

 

Logo, em meados de 2015, começou-se a diagnosticar alguns casos de HIV/AIDS, tanto 

na zona urbana quanto na rural do município de José da Penha-RN, pertencente a VI região de 

saúde, a qual é composta por 36 municípios e tem como cidade-polo, Pau dos Ferros-RN.   

Por isso, Região em saúde é entendida como um aglomerado de cidades com 

características sanitárias semelhantes, as quais exercem uma relação de interdependência de 

serviços. Pode ser reconhecida também como um instrumento de planejamento regional das 

ações em saúde, integrando serviços, unindo municípios de maneira sistemática, indo além da 
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ordem administrativa, considerando os preceitos sanitários e objetivando a integralidade da 

atenção e resolutividade da grande maioria das necessidades da região (SANTOS; CAMPOS, 

2015). 

Diante de alguns casos diagnosticados e encaminhados ao serviço de referência na II 

região (Mossoró), foi realizada a investigação para conhecer as parceiras de tais sujeitos, já que 

todos os casos eram do sexo masculino. Durante a busca ativa de todos os possíveis casos para 

aconselhamento e teste rápido, enfrentou-se grande resistência de alguns sujeitos, no entanto, 

foi possível a identificação de uma parceira em comum com todos os homens diagnosticados. 

Salientando, a importância do papel da atenção básica na assistência a pessoa vivendo 

com HIV/AIDS, a qual é responsável por atender, diagnosticar, tratar, aconselhar e acompanhar 

estes pacientes, garantindo a continuidade do cuidado por toda a Rede de assistência e 

integralidade da atenção (BRASIL, 2014); surge Maria (pseudônimo) uma mulher solitária, 50 

anos, não têm filhos e nem marido, mora sozinha em um ambiente vulnerável, não trabalha, 

analfabeta, é alcoólatra e fumante. Muito agressiva e pouco receptiva aos profissionais de saúde, 

realizou a coleta sanguínea para a primeira amostra do exame sorológico de HIV, entretanto, 

não forneceu informações sobre sua vida pessoal. 

Em diálogo com o Agente Comunitário de Saúde (ACS) da área, descobriu-se que anos 

atrás, a mesma vivia como conjugue de um irmão, o qual tinha sido diagnosticado com AIDS 

e por muitos anos foi resistente a essa situação. Após o resultado do exame sorológico para HIV 

positivo, realizou-se diversas visitas domiciliares para repetir a segunda coleta da sorologia, 

realizar consulta compartilhada entre Médico e Enfermeiro e marcação de outros exames.  

O “boato” se espalhou e muitos eram os homens que buscavam o serviço de saúde para 

realizar o teste rápido, entretanto, sabia-se que ainda existiam muitos outros que também 

tiveram relações sexuais com Maria e não procuraram o serviço. 

É importante salientar que para o encaminhamento da paciente para o serviço de 

referência, que se localiza em Mossoró ou Natal, é necessário que o paciente leve todos os 

exames realizados, além da contagem dos linfócitos T-CD4+ e a Carga viral, entretanto, estes 

só são realizados uma vez por mês na cidade de Pau dos Ferros - RN. Os quais foram 

assegurados a partir do ano de 1997, quando iniciou o processo de construção da Rede Nacional 

de Laboratórios, o qual realizava os exames de contagem de linfócitos T CD4+/CD8+ e carga 
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viral, o que auxiliava e facilitava o diagnóstico, acompanhamento e indicação clínica do 

tratamento (BORGES, 2010). 

Logo após, realizou-se o agendamento dos mesmos por inúmeras vezes e Maria não 

comparecia, negava-se a receber a equipe, mudando-se para outro território. Sendo internada 

no Hospital Regional de Pau dos Ferros com uma crise hipertensiva, foi transferida para o HRF 

em Mossoró, onde a mesma ficou internada por 90 dias. Durante este período, iniciou o 

tratamento para a HIV/AIDS, estava entrando em Insuficiência Cardíaca com severa 

cardiomegalia, na qual realizou Cateterismo de urgência. A mesma foi acompanhada pelo irmão 

o qual manteve contato direto com a equipe de saúde. 

A paciente recebeu alta hospitalar e foi orientada a retornos mensais ao Hospital de 

Referência, podendo receber os medicamentos no SAE em Pau dos Ferros – RN (VI Região de 

saúde). Retornou ao município, procurou a unidade de saúde e garantiu que estava realizando 

o tratamento corretamente, já que estava sob cuidados do irmão. Assim, a atenção básica deu 

continuidade ao seu cuidado. 

No entanto, é importante salientar que estes princípios subsidiam um manejo clinico 

adequado a estes pacientes, indo além das questões biológicas, considerando sempre os 

aspectos psicossociais envolvidos no acompanhamento da PVHA, enfrentando a epidemia de 

HIV/AIDS de frente e prezando por uma assistência de qualidade (MEDEIROS, 2016). 

 

OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

O HIV/AIDS ainda constitui um problema de saúde pública que interfere em toda a 

Rede de Atenção a Saúde. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), existem cerca 

34,2 milhões de pessoas portadoras do HIV no mundo, sendo 30,7 milhões de adultos e 3,4 

milhões menores de 15 anos (LABOISSIÈRE, 2012). 

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 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 semestre de 2015 

(BRASIL, 2015).  
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O que representa um alto índice de novos casos diagnosticados, os quais são 

preocupantes mediante a importância deste agravo e a “falência” do controle desta epidemia, 

inferindo a importância do fácil acesso aos serviços de saúde que possuem ações e tecnologia 

capaz de realizar o diagnóstico precoce. 

Neste interim surge a Estratégia de Saúde da Família (ESF), como serviço central capaz 

de atender pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras IST’s de maneira efetiva, possibilitando 

acolhimento adequado, diagnóstico precoce, aconselhamento para realização de testes, 

tratamento, educação em saúde para promoção e prevenção e encaminhamento para outros 

níveis de atenção (BRASIL, 2006). Sendo os principais profissionais capazes de identificar a 

população mais vulnerável e realizar a regulação dos pacientes.  

 Uma boa assistência pode melhorar, em muito, a qualidade de vida das pessoas 

com HIV. Uma atenção em saúde de qualidade também envolve o apoio prático, emocional e 

espiritual às pessoas HIV-positivas, assim como àquelas que as cuidam, suas famílias, 

comunidade. A complexidade exigida no atendimento aos indivíduos soropositivos para o HIV 

requer a articulação dos vários serviços do SUS no desenvolvimento de um trabalho integrado 

por um sistema de referência e contra-referência (BRASIL, 2012). 

No que diz respeito ao caso, sabe-se que a equipe da ESF enfrenta grandes dificuldades 

no manejo desses pacientes, o sucateamento dos serviços de saúde impedem que os 

profissionais prestem uma assistência de qualidade, já que os mesmos não tem capacitação 

suficiente, trabalham com números reduzidos de profissionais e insuficiência de recursos, não 

conseguem e/ou reconhecem a importância das questões éticas que permeiam este contexto, 

não conseguindo preservar o paciente.   

Dessa forma, percebe-se que há também uma necessidade de inserção profissional em 

um processo contínuo de ensino-aprendizagem, para assim qualificar a prática profissional e 

(re) direcionar os conhecimentos construídos a sua aplicabilidade no âmbito do trabalho. 

Segundo Ceccim (p. 161, 2005), 

 

(...) o processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho – ou da formação 

– em saúde em análise, que se permeabiliza pelas relações concretas que 

operam realidades e que possibilita construir espaços coletivos para a reflexão 

e avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano.  A Educação 

Permanente em Saúde, ao mesmo tempo em que disputa pela atualização 

cotidiana das práticas segundo os mais recentes aportes teóricos, 

metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se em uma 
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necessária construção de relações e processos que vão do interior das equipes 

em atuação conjunta. 

 

Além de ser necessário um processo de educação permanente para os profissionais, é 

preciso também que os mesmos reconheçam a necessidade do trabalho coletivo e 

multiprofissional na abordagem de casos complexos como este. Como também, é preciso que 

haja uma sensibilização por parte da equipe profissional na abordagem dos mesmos. 

Já que, não é possível separar habilidade técnica da subjetividade do individuo, ambas 

são intrínsecas a identidade do ser, , nestes casos é necessário que os profissionais deixem de 

lado todas as suas crenças, estigmas e preconceitos para realizar uma assistência de qualidade 

(MONTEIRO; FIGUEIREDO, 2009). A qual é orientada pela racionalidade clínica, onde se 

estabelece médias e padrões de comportamento, minimamente  esperados e almejados para a 

manutenção da saúde dos indivíduos. Generalizando as pessoas, criando padrões e contribuindo 

com a desvalorização social daqueles que não se encaixem no modelo dominante, fortalecendo 

os estigmas e o preconceito (CANGUILHEM, 2009), o que pode se tornar um problema. 

Por outro lado, as relações estabelecidas com os usuários também interferem na 

qualidade da assistência prestada, o percurso que esta assume é dependente de diversos fatores, 

principalmente, da conduta e do manejo que os profissionais de saúde assumem frente o 

adoecimento e tratamento do outro, o suporte psicológico e o estabelecimento de vínculo e 

confiança contribuem para o enfrentamento do HIV/AIDS de forma mais saudável 

(MONTEIRO; FIGUEIREDO, 2009). 

Portanto, garantir uma atenção a saúde de maneira integral é uma tarefa difícil e 

dependente de vários fatores diferentes, como: a organização da rede de saúde, a qualificação 

profissional, a racionalidade clínica, as subjetividades dos sujeitos envolvidos, a 

intersetorialidade das ações necessárias, os diversos interesses dos sujeitos, entre outros. 

Contexto este que é potencializado em casos de grande complexidade, como os de HIV/AIDS, 

que além de envolvê-los ainda enfrenta uma grande carga de preconceitos, marginalizando esta 

classe da sociedade.  

Tal contexto acaba impondo limites de atendimentos, os quais causam intensa frustração 

aos profissionais, ansiedade e sentimento de impotência, causando um grande desgaste 

emocional eminente das dificuldades encontradas no percurso do manejo destes pacientes, ora 
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proveniente do próprio paciente e ora da organização dos serviços de saúde (MONTEIRO; 

FIGUEIREDO, 2009). 

 

OS PACIENTES 

 

É sabido que durante longos anos houve um grande aumento no nível do conhecimento 

acerca do HIV/AIDS, sua fisiopatologia, prevenção, tratamento e epidemiologia foram 

esclarecidos e se tornaram de fácil acesso a comunidade.   

No entanto, ainda é uma infecção/doença que não possui cura, mas se conhece as 

medidas preventivas efetivas e tem um tratamento eficaz na progressão da doença, o que 

permite que “novos infectados têm podido conviver com sua condição de soropositividade sem 

que isso chegue a afetar o mais essencial de seus projetos e estilos de vida. Uma geração inteira 

esta chegando à adolescência vivendo com o HIV” (AYRES, p.12, 2002). Ainda temos uma 

população que tem ideias errôneas sobre a doença e um olhar preconceituoso com os pacientes 

infectados, assim como,profissionais de saúde que tem um conhecimento técnico básico e 

grandes dificuldades em sua aplicação na prática. 

Por isto, o estigma da AIDS despersonaliza e descaracteriza o indivíduo, o qual necessita 

de uma atenção integral, não se remetendo apenas ao lado biológico, mas também as questões 

afetivas e sociais, pois as dificuldades e o preconceito enfrentados pelo paciente são inúmeros.  

Por isso, a equipe de saúde muitas vezes é considerada como a referência e apoio destes usuários 

(RIBEIRO, 2005). 

Estigmatizar o outro é coloca-lo a margem da sociedade, deprecia-lo, descrimina-lo e 

atribui-lo a uma identidade social diferente dos outros, “mais fraca” e reduzida a uma 

característica pontual de sua identidade, saúde ou físico. Assim, o sujeito acaba tornando-se 

suscetível e controlado por aquilo que os outros dizem ser um defeito, reforçando a vergonha 

pelo mesmo, o auto ódio e autodepreciação. Criando problemas sérios de auto-estima, exclusão 

social, estados de negação do problema, distúrbios psicológicos, entre outros (GOFFMAN, 

1891).   

Por isso é importante reconhecer as necessidades do paciente, dar autonomia e espaço 

para o dialogo, além de valorizar seus saberes prévios, buscando a superação do biologicismo 

e do autoritarismo do doutor (VASCONCELOS, 2004), buscando construir métodos educativos 
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horizontais que ajudam na discussão de novos saberes e supera incompreensões e mal-

entendidos existentes na sociedade e em sua relação com os serviços de saúde (FALKENBERG 

et al, 2014). 

Além da estigmatização e o preconceito enfrentado pelos sujeitos, os mesmos ainda 

encaram uma série de dificuldades relacionadas a vivência de sua sexualidade, da 

conjugalidade, da paternidade/maternidade, do tratamento e das constantes visitas aos hospitais, 

além da dificuldade no estabelecimento de uma rede social de apoio, comprometendo sua 

qualidade de vida (SEIDL; ZANNON; TRÓCOLLI, 2005).  

Portanto, o constante enfrentamento de sentimentos negativos relacionados a 

soropositividade, pode instituir problemas psicológicos sérios como a depressão e ansiedade, 

salientando também que a “(...) pessoa estigmatizada algumas vezes vacila entre o retraimento 

e a agressividade, correndo de um para a outra, tornando manifesta, assim, uma modalidade 

fundamental na qual a interação face-to-face pode tornar-se muito violenta” (GOFFMAN, p. 

18, 1891).  

Neste contexto, os profissionais de saúde assumem um papel fundamental no cuidado a 

estes pacientes, desconstruindo crenças e estigmas, fortalecendo vínculos, admitindo o papel de 

condutor do processo de saúde-doença daquele sujeito não desconsiderando os saberes do 

mesmo, contribuindo assim com um modelo de saúde mais inclusivo e holístico, capaz de 

quebrar tabus e construir novas crenças, menos marginalizantes (PEREIRA et al, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo com grandes avanços na saúde pública brasileira, a questão do HIV/AIDS ainda 

continua complexa e de difícil resolução. Grandes conquistas foram alcançadas e, atualmente, 

temos um tratamento digno e eficiente a ofertar aos pacientes, métodos de diagnósticos rápidos 

e acessíveis, medidas preventivas extremamente difundidas dentro das comunidades e na mídia 

e centros de referência com recursos e equipe multiprofissional para melhor acompanhamento 

dos pacientes. 

A estigmatização e marginalização destes pacientes ainda exerce muito poder na 

sociedade atual, atrapalhando o processo de aceitação e tratamento dos mesmos, os quais 
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também se sentem “diferentes” e “descriminados”. Além de contribuir com a disseminação de 

informações erradas e fortalecimento do preconceito. 

A descentralização dos serviços e ações em saúde destinadas a pessoa vivendo com 

HIV/AIDS, facilitou a abordagem precoce dos pacientes e subsidia o cuidado dos mesmos, 

entretanto, na prática encontra profissionais despreparados para encarar a nova situação em 

saúde, que usa de sua racionalidade clínica para manter a distância dos usuários e justificar a 

falta de empenho na resolução dos problemas, refletindo diretamente na qualidade da 

assistência.  

No mundo do trabalho em saúde é importante que os profissionais se mantenham sempre 

atualizados e presentes em atividades de educação permanente, pois a mesma deve ser um 

processo continuo de ensino-aprendizagem construído dentro e fora das relações de trabalho.  

Além de que, é necessário que os profissionais se dispam de suas crenças e revejam suas 

atitudes, priorizando sempre o bem estar do paciente e uma assistência integral e de qualidade, 

fornecendo apoio e tornando-se um aliado na batalha contra a AIDS, já que a mesma tem 

impactos científicos e sociais. Vale salientar, que é importante (re)conhecer a interferência da 

estigmatização nos sujeitos, pois estas influenciam diretamente na forma como o individuo 

encara e resolve seus problemas, e como ele se insere na sociedade.  

Os grandes desafios do enfrentamento do HIV/AIDS perpassam o limite de atuação dos 

serviços de saúde, sendo necessário o estabelecimento de parcerias e um serviço intersetorial, 

que conte com trabalhadores capacitados e conscientes do seu papel. 

A complexidade envolvendo o caso em questão desafiou toda a equipe de saúde, a qual 

foi envolvida e sensibilizada com o problema, buscando de todas as formas a resolução do 

problema. No entanto, o mesmo necessitava também de uma intervenção social devido a 

extrema vulnerabilidade que a paciente se encontrava.   
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RESUMO 

 

O artigo elaborado pelos integrantes desse grupo, teve o devido cuidado em escolher esse grupo 

de trabalho, porque é uma área muito abrangente e conceituada na nossa sociedade, pois quando 

se falar em saúde e meio ambiente são pressupostos sociais muito relativo e digno de uma 

sociedade, ou seja, temas polêmicos. Contudo é notório em observa que nesse nosso artigo 

iremos abordar fatos sociais, ambientes e sociólogos onde esses fatos são um caminho ideal 

para encontrar uma solução para os fatos sociais e as demandas existente no nosso meio. No 

entanto esse artigo vem procurar entender e estudar o tema proposto pelo grupo de trabalho e 

solucionar alguns problemas. Contudo nesse fático artigo ele irá mencionar as consequências e 

problemas trazidos a população do planeta terra, quando não se dar uma devida destinação ideal 

a um resíduo sólido, seja ele industrial ou hospitalar, pois a maioria são materiais recicláveis 

que podem sim volta à utilização da sociedade se for manuseado ou descartado de forma correta. 

Partindo já do ponto dos resíduos sólidos eles além de ter uma destinação certa ele irá entrar 

como um caso para os órgãos governamental e para a toda a sociedade civil, porque essa 

destinação final requer muita cautelar e medidas sanitárias para uma boa forma de aproveita os 

resíduos sólidos. 

 

Palavras-chave: Resíduos; gerenciamento; destinação final.    
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INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de saúde têm como foco principal a qualidade de vida dos indivíduos como 

também desenvolver o acolhimento, estratégias de saúde e de prevenção, sabendo-se que em 

seus estabelecimentos são produzidos inúmeros resíduos, muitos deles infectantes, sendo 

prejudiciais ao meio ambiente e para a população. Apesar da geração dos resíduos produzidos 

nos serviços de saúde serem relativamente menores em relação aos demais resíduos sólidos 

urbanos, no entanto, são constituídos como os mais prejudiciais à saúde. Esses resíduos 

requererem cuidados e técnicas com relação ao seu manuseio, sendo necessário que haja o 

tratamento antes mesmo do descarte final, para que assim possa minimizar os impactos 

ambientais e evitar prejuízos aos individuais quanto a sua saúde.    

A temática tem grande importância e justifica-se sobre problemática da produção 

excessiva e destinação de resíduos irregularmente que reflete em consequências no futuro, por 

isso é de extrema importância adquirir conhecimento sobre a quantidade de resíduos de serviços 

de saúde produzida, os meios de destinação dos mesmos, analisando as formas de 

gerenciamento para que se possa apresentar possibilidades de mudanças nesses processos, além 

de tornar as pessoas mais vigilantes para geração desses resíduos através dos órgãos públicos 

de saúde como sua destinação e tratamento. Assim o referencial teórico norteará o campo de 

gerenciamento dos resíduos sólidos, de forma especial, os resíduos produzidos pelos serviços 

de saúde, para que tanto a população em geral quanto os profissionais que trabalham nessa área 

possam aprofundar seus conhecimentos tomando consciência das suas ações quando se trata da 

destinação desses resíduos, tão perigosos quando não há o tratamento correto.   

Este trabalho tem caráter essencialmente bibliográfico, que segundo Pizzani et al. (2012, 

p. 54) é “a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. 

Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual 

pode ser realizada em livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes”. 

O mesmo está divido em introdução, onde explana-se os objetivos, problemática, justificativa 

e metodologia; fundamentação teórica destacando os temas sobre resíduos sólidos, lixos 

hospitalares enfatizando quais os tipos produzidos e as peculiaridades, a produção dos resíduos 

dos serviços de saúde no Brasil e os tratamentos e destinação final dos mesmos; ao finalizar 

nosso trabalho apresentaremos as considerações finais deste estudo.  
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De acordo com o contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a geração, 

gestão e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, com ênfase nos prejuízos ao meio 

ambiente e para a população que está em contato direto e indireto com esses resíduos, bem 

como trazer uma reflexão sobre as questões que norteiam a preservação e conservação do meio 

ambiente. 

 

RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE – RSS 

 

Conforme defendido, o Ministério do Meio Ambiente (2012), a preocupação com os 

resíduos sólidos vem sendo discutidas e estudadas, há algumas décadas nas esferas nacionais e 

internacionais, devido à expansão da consciência coletiva com relação ao meio ambiente e 

outros fatores socioambientais. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais 

e econômicas induz a um novo posicionamento dos três níveis de governo, União, Estados e 

Municípios, da sociedade civil e da iniciativa privada, ambas juntas a refletir e criar políticas 

públicas para o manejo correto dos resíduos sólidos.  

Na atualidade é comum falar sobre os resíduos hospitalares dentro das intuições e nas 

comunidades, discussões que só foram pertinentes a partir dos últimos séculos devido ao 

aumento das quantidades de lixos produzidos nos serviços, e as legislação especificas e órgãos 

fiscalizadores. Dentro das responsabilidades, estão o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) e as Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

constam as normas e regras para o manejo dos resíduos de Saúde como também dispõem de 

qualificação dos profissionais, no intuito de prevenir os riscos que estes trazem, na vertente de 

prevenir doenças e a degradação do meio ambiente (MARCELO et al., 2007; 

OLIVEIRA,2017).  

  

Resíduos sólidos   

 

Conforme defendido Gouveia (2012), a expansão econômica, tecnológica e os fatores 

sociais, contribuíram para a produção e o consumo em massa de produtos industrializados 

através de recursos naturais, e com esses fatores trouxeram consigo o aumento dos resíduos 

sólidos, onde os produtos sintéticos usados, causam uma poluição no ambiente e trazem consigo 
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também à saúde humana. Contudo depois de muitas discussões no Congresso Nacional, em 

agosto de 2010, entrou em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, onde impõe 

obrigações aos empresários, aos governos e aos cidadãos no gerenciamento dos resíduos onde 

essa política tem a função social, principio lógico e ideológica de gerenciar os resíduos sólidos 

de forma coerente e justa, onde buscar soluções para o gerenciamento dos resíduos sólidos e 

uma qualidade de vida para os brasileiros.  

De acordo com plano de gerenciamentos dos resíduos sólidos, do Ministério do Meio 

Ambiente (2012, p. 23). 

 

A coleta seletiva deverá ser implementada mediante a separação prévia dos 

resíduos sólidos (nos locais onde são gerados), conforme sua constituição ou 

composição (úmidos, secos, industriais, da saúde, da construção civil, etc.). A 

implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se 

atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada dos diversos tipos 

de rejeitos.   

  

No entanto um dos princípios básicos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, visa é a logística reversa, que diz:    

  

A logística reversa é apresentada como um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e 

meios para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento em seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos. 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012, p.23). 

 

Onde esse princípio básico previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

faz com que a logística reversa, seja algo solucionável e ideal para uma forma coerente para a 

destinação final dos resíduos sólidos, onde eles precisam de uma destinação final correta para 

não agredir o meio ambiente e nem a população brasileira.  

Contudo a sociedade foi evoluindo e descobrindo que os resíduos sólidos, precisava sim, 

de uma gestão adequada para o manejo desses resíduos sólidos, e a gestão dos resíduos sólidos 

é muito clara em afirmar que:   

 

Os reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, pois não só 

tende a diminuir o consumo dos recursos naturais, como proporciona a 

abertura de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à 
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inclusão social e diminui os impactos ambientais provocados pela disposição 

inadequada dos resíduos. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012, p.23) 

 

É notório observar que não é só um plano nacional que vai mudar a conscientização da 

população, mas os governos e a sociedade civil no todo deve sim, trabalhar com 

responsabilidade e com conscientização, saber a política dos 3 Rs: reutilizar, reciclar e 

reaproveitar; onde essas medidas também é algo ideal e inovador para que possamos deixar um 

meio ambiente perfeito e de qualidade para o futuro.   

 

Resíduos hospitalares   

 

Os resíduos hospitalares é parte importante dos resíduos sólidos, não só pela sua 

quantidade gerada cerca de 3%, mas pelo alto risco que provoca a humanidade, popularmente 

denominado “lixo” hospitalar quando não destinados corretamente é caraterizado como um 

problema de saúde pública, resultado da falta de cuidado dos profissionais e das 

desconsiderações das particularidades desses produtos (CAFURI; GRACIOLLI, 2016).   

Segundo o CONAMA N° 358/2005 os resíduos hospitalares são definidos como 

resíduos sólidos ou semissólidos resultados das atividades no âmbito da saúde humana ou 

animal, principalmente nas assistências domiciliares ou nas comunidades como também em 

laboratórios de saúde; no âmbito da farmacologia da fabricação á remédios vencidos, 

especificamente as farmácias de manipulações; ambientes de pesquisas e unidades de serviços 

legal da medicina; funerárias e necrotérios. Cabendo que cada instituição possui lixos 

específicos e diferenciados.  

Segundo Kopp, Araujo e Figueiredo (2013), os resíduos hospitalares são conhecidos 

como um problema sério, seus efeitos provocam prejuízos à saúde quanto ao meio ambiente, 

através do contato direto ou indiretamente. Por serem resíduos de natureza múltiplas é 

necessário a classificação para que sejam separados e destinados a um final adequado. Desta 

forma é necessárias leis claras e bem definidas que relacione sua caracterização e destinação 

para que haja ações de proteção à saúde e o meio ambiente.  

A fim de reduzir os agravos que os lixos hospitalares causam é necessário enquadrar os 

resíduos em agrupamentos na vertente de proporcionar facilidades na coleta e redundância no 

manuseio, ressalta ABNT- NBR 12808 (1993), os resíduos hospitalares são classificados de 
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acordo com sua periculosidade. Primeiramente tem-se a classe A que remete os resíduos 

infectantes, gerados em laboratórios ou clínicas, vacinas fora do prazo de validade ou produtos 

descartados, bolsas de sangue, soro positivo amostra de sangue, produtos resultantes pós 

cirurgia, agulhas e lâmina. A classe B são os resíduos especiais que se enquadra as matérias 

clínicos radioativos ou contaminados, remédios vencidos ou rejeitados como também os 

resíduos que possuem substâncias inflamáveis ou tóxicos. Por último, os resíduos C comuns, 

são os que não se encaixam nos produtos infectantes ou especiais, semelhante aos resíduos 

domésticos e não oferece risco a saúde, dentre eles se encaixam os serviços de limpeza e resto 

de alimentos que não ouve contato com o paciente infectado.  

De acordo com Oliveira et al. (2017) a NOB Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Saúde, 1993 ressalta estratégias mínimas de classificações e prevenções aos riscos de 

saúde, em 2001 através da publicação da CONAMA N° 283 por objetivo de complementar a 

NOB anterior, dispõem de mais uma classe de resíduos.  Posterior a ANVISA RDC 306/2004 

apresenta disponibilidade de referente regulamentação e técnica aos resíduos, buscando 

prevenir e diminuir os riscos de saúde e prevenção ao meio ambiente, desta forma sendo mais 

fiscalizados os produtos e obtendo outras formas de classificação dos resíduos hospitalares 

como segue abaixo.  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente Resolução 358/2005 a classificação dos 

resíduos Hospitalares são caraterizados como grupo A Perigosos ou infectuoso; grupo B 

produtos que apresentam substâncias químicas ou toxicas; grupo C nesta sessão apresenta 

qualquer resíduo das atividades de pesquisa ou laboratório, que não é indicado para ser 

reatualizado ou reciclado; grupo D que não oferecem prejuízos à saúde nem o meio ambiente, 

conhecido como lixos comuns domiciliares e o grupo E os resíduos perfurantes, ou seja, 

lâminas, agulha entre outros.  

Os resíduos produzidos nos hospitais merecem destaques especiais desde a produção ao 

descarte, devido aos danos que ocasiona na vida do sujeito diretamente ou não. São produtos 

heterogêneos e variados na sua composição, que apresentem agentes pesados como, química as 

que causam doenças devido ao contato direto com os aparelhos patogênicos e biológicos, como 

também os materiais radioativos utilizados para fins diagnósticos. Desta forma esses produtos 

oferecem alto riscos à população que trabalha com os produtos diretamente ou não, destacando 

a classe da produção da medicina em geral humana ou animal, ocorrente a exposição desses 
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produtos infectados ou pesados em suas composições, como também ao meio ambiente quando 

destinado de forma incorreta, que  provocam excesso de risco de contaminações ao solo e da 

água, que por vez é mais uma necessidade humana, e posterior, pode gerar mais um problema 

de saúde, resultado das altas contaminações (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

Produção de resíduos serviços de saúde no Brasil   

 

Sabemos que em nosso país ainda existem os famosos lixões a céu aberto que contém 

todos os tipos de resíduos, sem que haja uma separação ou tratamento. Essa produção sem freio 

de resíduos nos leva a problematizar a situação de saúde pública dos seres vivos, vendo que 

parte tanto do consumo excessivo de materiais, quanto do consumo necessário que é o caso dos 

resíduos dos serviços de saúde, está acima da capacidade que a natureza pode absorver.   

Vale salientar que é necessário um planejamento adequado além de conhecimentos 

específicos na área para gerenciar toda essa produção de resíduos, de modo particular os 

serviços de saúde que tem crescido profundamente fazendo com que haja uma preocupação das 

organizações para com o tratamento e a destinação final dos mesmos. Segundo Naime, Sartor 

e Garcia (2004, p. 18) “a falta de informações sobre o assunto é um dos principais motivos para 

a ausência de projetos bem sustentados que determinem melhorias no setor. ” Além disso, 

Garcia e Zanetti-Ramos (2004, p. 746) trazem uma importante contribuição para esclarecimento 

quanto as medidas que podem ser tomadas para minimizar a geração de resíduos de serviços de 

saúde.  

  

O responsável pelo estabelecimento gerador deverá implementar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) [...] com o 

objetivo de minimizar a produção e proporcionar aos resíduos gerados um 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos 

funcionários, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio 

ambiente. O PGRSS deve ser elaborado com base nas características e volume 

dos resíduos de serviços de saúde gerados, estabelecendo as diretrizes de 

manejo desses resíduos, incluindo as medidas de: segregação, 

acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento 

intermediário, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento 

externo, coleta e transporte externo e destinação final. Cada uma dessas etapas 

é indicada de maneira específica para cada tipo de resíduos de serviços de 

saúde.   
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No Art. 174 da Constituição Federal, o Estado como agente normativo e regulador das 

atividades econômicas, tem como as funções fiscalizar, incentivar e planejar o desenvolvimento 

nacional equilibrado entre o que se produz e o que se conserva (BRASIL, 1988). “Todavia, no 

Brasil, a eficiência nos processos de produção ainda tem sido implantada com certa resistência, 

apesar do interesse crescente nessa questão demonstrado no aumento da participação de muitos 

segmentos em programas [...]” (SISINNO; MOREIRA, 2005, p. 1899).  

Diante dos estudos acerca da produção de resíduos no Brasil constatou-se uma carência 

de informações sobre tal fim principalmente se tratando dos resíduos dos serviços de saúde. 

Como reforça, Garcia e Zanetti-Ramos (2004, p. 745) destaca que “no Brasil, devido às 

condições precárias do sistema de gerenciamento de resíduos, não há estatísticas precisas a 

respeito do número de geradores, nem da quantidade de resíduos de serviços de saúde gerada 

diariamente”.  

Complementando com os argumentos de Jacobi e Besen (2011, p. 142) relatam que “a 

coleta executada por grande parte dos municípios é parcial, o que contribui significativamente 

para esse desconhecimento. ”  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), dados 

sobre a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a quantidade diária de lixo coletado que se 

soma 228.413 toneladas de resíduos em geral no Brasil, estimando-se que 1% desses 

corresponda aos resíduos de serviços de saúde, totalizando aproximadamente 2.300 toneladas 

diariamente (GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004).  

Ainda no que diz respeito à produção desses resíduos no Brasil, de acordo com Ferreira 

(1995, p. 315) “o que se sabe, pela constatação da presença de resíduos de forma indiscriminada 

no ambiente, além daqueles dispostos em sistemas sob controle, é que as quantidades são 

elevadas e os problemas decorrentes, bastante graves”. Diante dessa dificuldade encontramos 

informações a respeito dessa produção, segundo Feeburg Júnior (2007) no Brasil em 2005 foi 

gerado o total de 1.024,84 toneladas por dia, esses dados foram da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE por meio do Panorama dos 

Resíduos Sólidos.   

Assim sempre vamos nos deparar com o manejo inadequado desses resíduos, 

demonstrando em muitos casos a falta de informação dos profissionais quanto a composição e 

destinação dos resíduos de serviço de saúde, falta essa que pode refletir nas suas ações. 
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Tratamento e destinação final de resíduos serviços de saúde  

 

Os gerenciamentos dos resíduos de serviços de saúde são compostos por um conjunto 

de procedimentos de gestão, com bases cientificas e técnicas, com o objetivo de minimizar os 

RSS e encaminhá-los seguramente, com intuito de assegurar a preservação da saúde pública, 

dos recursos naturais e do meio ambiente. (SISINO; MOREIRA, 2005)   

De acordo com Silva et al. (2011) RSS são regidos por normas que determinam o 

tratamento a esses resíduos antes do descarte final, devido na sua composição ter materiais 

prejudicais tanto ao meio ambiente, quanto a própria população que se localizam próximos aos 

aterros ou lixões, onde são depositados esses lixos. Esses resíduos quando não tratados como 

está estabelecido nas normas, tanto pelos serviços de saúde como pelas Gestões Estaduais e 

Municipais, que são órgãos responsáveis também pelo tratamento adequado desses materiais 

com alto grau de periculosidade.  

De acordo com USEPA (2011 apud TORRÊS FILHO et al., 2014, p. 188).  

  

Existem várias tecnologias no mundo aplicáveis ao tratamento de RSS, que 

podem ser classificadas nas seguintes categorias: térmica (aquecimento seco ou 

úmido, microondas, infravermelho, laser, plasma e pirólise); química (cloro e 

derivados de cloro, ozônio e enzimas); radiação (ultravioleta e cobalto-60).   

  

Esses tratamentos têm suas vantagens e desvantagens de impactos ambientais. A 

incineração e plasma por exemplo, ocasionam uma redução de 90% da massa e volume dos 

resíduos, mas possuem como desvantagem o alto custo de implantação, como também a 

necessidade de mão de obra especializada com capacitação de manuseio desse tratamento. 

(TORRÊS FILHO et al., 2014)   

De acordo com a ANVISA na resolução 306/2004 determina que é de inteira 

responsabilidade dos serviços de saúde fazer o tratamento dos resíduos, que por eles foram 

gerados (cultura e estoques de microrganismos), antes que ocorra o descarte final, ou seja, na 

resolução fica claro que antes do descarte final deve-se haver esse tratamento com o intuito de 

reduzir a carga microbiana e os riscos infecciosos devido os agentes contidos nos materiais, 

depois a responsabilidade cabe aos órgãos responsáveis pelo descarte final. O CONAMA 

também regulamenta o tratamento dos RSS aos órgãos municipais, federais e estaduais do meio 

ambiente, saúde e limpeza urbana, através da resolução 358/2005 (SILVA, et al. 2011).   
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De acordo com os dados de Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (2008) e 

pelo IBGE (2011).  

  

No Brasil, 2.569 municípios depositam os RSS em valas sépticas (células para 

disposição final localizadas em aterros de resíduos comuns), e apenas uma 

pequena percentagem de municípios utiliza alguma forma de tratamento 

térmico (incinerador, autoclave e microondas). [...] tem-se que 61,1% dos 

estabelecimentos dispõem os resíduos em vazadouros ou aterros em conjunto 

com os demais resíduos, enquanto 24,1% informaram dispor os RSS em 

aterros específicos para os resíduos especiais. (SILVA et al., 2011, p. 29)  

  

Ainda de acordo com os mesmos autores, a preocupação com quem trabalha nos aterros 

sanitários e que tem contato direto com esses resíduos deve ser frequente, já que em sua maioria 

as substâncias biológicas têm grande potencial de contaminação, e que pode ocasionar na 

transmissão de doenças viróticas como a Hepatite B, devendo ser realizada com os critérios de 

engenharia e segurança adequados.   

Um dos tratamentos utilizados nas grandes capitais como Brasília, São Paulo e Salvador, 

são as usinas de incineração, práticas de minimização, reutilização e reciclagem dos RSS. Mas, 

nem sempre é possível que haja esse tratamento devido ao alto custo na implementação e 

manutenção desse sistema de tratamento, apenas uma pequena parcela desses resíduos vai para 

aterros sanitários controlados e a outra parcela dos resíduos ocorre de maneira incorreta. Alguns 

municípios de pequeno e médio porte não fazem o manejo correto dos RSS devido à dificuldade 

quanto aos recursos financeiros como também pouca capacidade técnica na gestão dos 

tratamentos dos resíduos. De acordo com Medeiros (2012, p. 35) “Os dados da última Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico (2000), 64% deles existe lixões, e este quadro é muito mais 

grave nos municípios de menor porte, que são 83% do total”  

 De acordo com Borges et al. (2016) houve-se uma pesquisa no Cedro, Pernambuco com 

relação aos Resíduos Serviços de Saúde e a sua destinação, os entrevistados informaram que 

resíduos são separados juntamente com os lixos comuns e perfurocortantes, sendo coletado pela 

vigilância como lixo hospitalar, e por essa razão a um aumento dos gastos com relação a 

destinação final, já que os serviços de saúde pagam de acordo com o peso dos resíduos, e por 

estarem juntos com os lixos comuns o peso se torna maior.    

Com relação a destinação final desses RSS, há uma preocupação com questões que estão 

relacionada a saúde, higiene e segurança ocupacional, mesmo que não haja o tratamento aos 
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RSS, deve haver os procedimentos operacionais, como: não compactar os sacos que contem 

frações infectantes que são depositados nos aterros urbanos, evitando assim, que haja a 

exposição ao material biológico que está contaminado (SILVA et al., 2011).  

O aterramento no solo é uma das formas de destinação final dos RSS, é preciso ter uma 

licença para que o mesmo possa ser realizado e é um dos processos mais econômicos para o 

país. Esses aterros podem atender tanto os grupos de resíduos que necessite de tratamento como 

os grupos de resíduos que não necessitem de tratamento. Já os aterros industriais são próprios 

aos resíduos do grupo B, aqueles considerados químicos perigosos, são construídos de acordo 

com os padrões de engenharia, visando não prejudicar o meio ambiente e a saúde pública 

(FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2008)   

 

A situação de resíduos de serviços de saúde no Semiárido  

 

 Segundo o Governo Federal (2012), a partir de uma pesquisa com 4.469 municípios, a 

macrorregião nordeste possui a quantidade de 1.309 municípios que conta com recebimento 

dos RSS, resultados similares aos municípios do Sudeste com 1.429, estimando-se que ambas 

são representativas no recebimento destes resíduos no pais, variando os índices de 31,1% e 33,4 

dos municípios que tem coleta e o recebimento desses resíduos. Vale salienta que a pesquisa 

feita ambas regiões foram as regiões mais estudadas, e estas se destacam que a maioria dos 

municípios da macrorregião nordeste que mais faz processo de queimar os RSS em céu aberto, 

em destacando o Rio Grande do Norte que adere esse tipo de procedimento.  

Alguns municípios do Semi- Árido, mesmo com a legislação que regulamenta que deve 

haver o tratamento para com os RSS, ainda assim é perceptível observar que os mesmos não 

fazem esse tratamento, havendo o descaso com relação a separação desses resíduos, como fica 

especificado na pesquisa que fizeram no município do Cedro, localizado em Pernambuco, que 

tem aproximadamente 11.323 habitantes de acordo com os dados do IBGE (2014). A pesquisa 

se estendeu a todas as unidades de saúde e todas informaram que os resíduos não são separados 

dos demais, apenas os perfurocortantes, é nítido que os profissionais não têm a informação 

acerca de como deve ser os procedimentos adequados quanto ao tratamento que esses resíduos 

devem ter, ou seja, não tem conhecimento acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 



 
 

 

 

403 

 
 

como também da RDC nº 306 da ANVISA e RDC nº 358 do CONAMA (BORGES et al., 

2016).  

O crescimento tecnológico e o aumento significativo da população contribuíram para 

uma produção desenfreada de resíduos sólidos, para suprir certas demandas populacionais, 

dentre eles podemos destacar, segundo Moura et al. (2005, p. 68)   

  

O lixo hospitalar, constituído de resíduos biológicos, químicos, radioativos, 

medicamentosos e perfurocortantes, necessita de cuidados especiais, pois é 

classificado como lixo perigoso sendo fonte potencial de contaminação e 

disseminação de doenças. Devido a este fato, órgãos de saúde pública e 

ambiental criaram legislações que estabelecem a fiscalização, procedimentos 

e requisitos a serem cumpridos por parte das instituições geradoras destes 

resíduos.   

  

Onde é notório observar que as demandas de lixo hospitalar ela se acentua em todo 

território brasileiro, e no semiárido nordestino o caso não é diferente. Moura et al. (2005, p. 

71), observou em hospitais de Fortaleza – CE,  

 

realiza atividades assistenciais aos pacientes, e como consequência, há 

produção inevitável do lixo hospitalar. As características desse lixo 

produzido representam risco de contaminação, pois na sua composição 

encontram-se resíduos infectados com microrganismos, sangue e 

secreções, resíduos químicos, resíduos radioativos e objetos 

perfurocortantes.  

  

Contudo há sim uma grande necessidade de uma destinação final adequada dos resíduos 

sólidos,   

  

baseado no perigo de contaminação e diferentes características físicas, o lixo 

hospitalar necessita de cuidados especiais referentes a toda as etapas do 

manuseio. A manipulação adequada e o correto descarte dos resíduos gerados, 

além de proteger o meio ambiente e a saúde humana, são medidas de 

segurança para os profissionais de saúde e trabalhadores do serviço de 

limpeza. (MOURA et al., 2005, p. 71).  

  

Os municípios brasileiros de pequeno porte, principalmente os situados na região 

nordeste, tem grande dificuldade na destinação adequada dos resíduos, devido aos altos custos 

financeiros, mediante essa análise, o estado do Rio Grande do Norte, assinou um convenio com 
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a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para a construção de aterros sanitários, uma forma 

de fortalecer os consórcios públicos regionais, que tem como objetivo o fortalecimento dos 

municípios por região para que haja a destinação correta nos município de pequeno e médio 

porte uma proposta que está estabelecida no Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – PEGIRS/RN. (ICLEI RESÍDUOS, 2011).  

De acordo com Silva (2010, p. 19), “a região Semi-Árida do Nordeste brasileiro 

compreende uma área de 982.563,3 km² e comporta 1.133 municípios com, aproximadamente, 

22 milhões de habitantes [...]. A Região Nordeste do Brasil, com 1,56 milhão de km (18,2% do 

território nacional), comporta a maior parte [...]”. Ao buscar informações sobre a situação dos 

resíduos de serviços de saúde no Semiárido Brasileiro percebeu-se uma ausência de pesquisas 

sobre determinado tema nessa área, focando apenas na situação de cidades, comparando os 

dados entre algumas. Assim há uma divisão de algumas partes do território. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A partir da discussão do trabalho pode-se concluir que existe no Brasil uma produção 

de resíduos de serviços de saúde bastante significante. Referente ao gerenciamento, foi possível 

observar que ainda são poucos munícipios que fazem a coleta de lixos e destinação final 

adequado. Que resulta em uma grande RSS descartados inadequadamente, aumentando o 

potencial de impactos ao meio ambiente e consequentemente a população.  

Portanto, para um melhor cuidado com a saúde do homem e preservação do meio 

ambiente é necessária maior ação colaborativa de toda sociedade, além de políticas preventivas 

para atender as demandas associadas a produção de resíduos. É imperativo uma melhor 

fiscalização nos serviços de saúde em todos os setores, formando parcerias junto com os 

colaboradores, treinando os trabalhadores para o tratamento e destinação final dos resíduos. 

Recomenda – se inserção de conteúdos relacionados com a conscientização ambiental nos 

cursos de especializações para profissionais de saúde. Ainda é possível destacar que mais 

pesquisas precisam ser realizadas, quando se fala da geração de resíduos de serviço de saúde, 

especialmente no contexto geográfico do Semiárido.   
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RESUMO 

 

O presente trabalho se caracteriza por uma revisão de literatura, e pretende fornecer uma visão 

geral – embora não exaustiva – acerca da evolução, trajetória e montagem das políticas sociais 

brasileiras, fortemente marcadas por um caráter de reprodução das desigualdades sociais e 

regionais, mesmo com a política do assalariamento sancionada pelo Estado no pós-1930. Em 

grande medida o acesso às políticas sociais estava condicionado à entrada do cidadão na lógica 

estrita do seguro social, vinculando o status de cidadão ao pertencimento a uma categoria 

profissional regulamentada. Este aspecto agrava a situação de fragilidade social naquelas 

realidades subnacionais onde as relações de trabalho não capitalistas e informais são 

prevalecentes. Também é pretendido aqui apresentar um panorama básico sobre o 

desenvolvimento da proteção social para a população da região Nordeste, apontando o caráter 

emergencial em que historicamente se deu a consolidação das políticas sociais nessa região, 

contribuindo assim, para evitar a ruptura da estrutura social existente e, muitas vezes, para 

fortalecer o poder de oligarquias locais. É dado ênfase tanto a nível de Brasil, como no Nordeste 

à importância das políticas não contributivas desenvolvidas a partir da década de 1970, a 

exemplo das aposentadorias e benefícios aos idosos e pessoas com deficiência, como 

importante fonte de renda de muitas famílias. 

 

Palavras-chave: Políticas Sociais; Seguro Social; Nordeste.  
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INTRODUÇÃO 

 

A instituição e efetivação dos direitos sociais no Brasil como instrumento do sistema de 

proteção social amargou o distanciamento dos elementos necessários à cidadania. O país, no 

seu processo de desenvolvimento, não acompanhou a evolução histórico-democrática e 

participativa das democracias modernas mais sólidas, diferenciando significativamente, por 

exemplo, um cidadão inglês de um cidadão brasileiro (CARVALHO, 2002). Os elementos 

necessários à cidadania social, conforme Esping-Andersen (1991), devem envolver a garantia 

de direitos sociais – liberdade, participação e igualdade para todos – matéria pouco conhecida 

à sociedade brasileira, haja vista a herança deixada pela colonização que se reflete até fins do 

século XX: população analfabeta, sociedade escravocrata, economia elitista e latifundiária, 

acentuada pobreza e uma das maiores desigualdades sociais dentre os países capitalistas. 

Mesmo a abolição da escravatura em 1888, não representou a expansão da cidadania, 

pois direitos fundamentais, como o direito à propriedade, participação política, livre 

manifestação, proteção da honra e da integridade física, dependiam do poder político e 

econômico, os quais apenas as elites locais possuíam (CARVALHO, 2002). Essa acentuada 

desigualdade social presente no Brasil também se apresentava de forma diferenciada no 

território nacional, como é o caso da região Nordeste, que ainda hoje apresenta alguns dos 

piores indicadores da área social em âmbito nacional, fruto do desenvolvimento assimétrico da 

economia brasileira. 

A expansão capitalista no Brasil, que alterou o centro dinâmico da economia da região 

Nordeste para a região Sudeste, o que criou na primeira, uma estrutura econômica atrasada, 

onde persistiram relações de produção e trabalho pré-capitalista (OLIVEIRA, 2008). Além do 

desenvolvimento histórico já pontuado, a existência de relações arcaicas de trabalho, estrutura 

fundiária concentradora e a ocorrência regular do fenômeno da seca na região Nordeste, 

contribuíram para agravar o cenário social nesse ambiente. 

O presente artigo tem a intenção de descrever a evolução das políticas sociais no Brasil, 

dando ênfase aos efeitos destas na Região Nordeste, especialmente no seu território Semiárido. 

A primeira parte fará uma introdução histórica da questão social no Brasil, destacando alguns 

marcos legais, bem como sua ligação com modelos adotados internacionalmente. A segunda 

parte trará uma breve descrição da formação socioeconômica do Nordeste, já a terceira tratará 
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dos efeitos das políticas sociais no Nordeste do Brasil, além de discutir algumas políticas 

especificamente voltadas para a população desta região. Por último, será apresentada uma 

análise crítica sobre a realidade socioeconômica desta região do país frente as políticas e ações 

governamentais descritas neste trabalho. 

 

A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL E SUA VINCULAÇÃO COM 

A GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA 

 

Os anos 1930 são representativos para o começo da cidadania no Brasil. Já em 1931 foi 

criado o Departamento Nacional do Trabalho, e em 1932 foram decretadas a jornada de oito 

horas no comércio e na indústria, a regulamentação do trabalho feminino, a proibição do 

trabalho noturno para mulheres e a implantação da carteira de trabalho. Entre 1933 e 1934 o 

direito de férias foi regulamentado de maneira efetiva para comerciários, bancários e 

industriários (SANTOS, 1979; CARVALHO, 2002). 

Apesar de toda a legislação social que amparou o trabalhador no primeiro governo 

varguista (1930-1945), o conceito de cidadania ainda permanecia acanhado e restrito a 

estratificações sociais, em geral aos trabalhadores regulamentados a quem se dirigia os três 

elementos da cidadania (civil, política e social) contidas em Marshall (1967). Naquele período 

nem todos os trabalhadores brasileiros podiam ser sindicalizados, pois o sindicato dependia de 

prévia aprovação do Ministério do Trabalho, uma espécie de cidadania controlada e imposta de 

cima para baixo, o que consequentemente colocava a maioria dos indivíduos como pré-cidadãos 

(SANTOS, 1979).  

Esse modelo de política social implantado no Brasil, a partir, principalmente, dos anos 

1930 despontou na Alemanha pelo chanceler Otto Von Bismarck. Consistia na garantia de 

rendimento ao trabalhador e sua família em situações de interrupção ou perda da capacidade de 

auferir rendimentos do trabalho. Os benefícios sustentados por essa lógica destinam-se 

principalmente (e as vezes exclusivamente) aos trabalhadores contribuintes; o acesso é 

condicionado a uma contribuição direta anterior e o montante das prestações é proporcional à 

contribuição efetuada (BEHRING & BOSCHETTI, 2003, p. 10). 

Desse sistema emerge o que Santos (1979, p. 68) caracteriza como “cidadania regulada”, 

ou seja, é um conceito de cidadania “[...] cujas raízes encontram-se, não em um código de 



 
 

 

 

412 

 
 

valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que ademais, tal sistema 

de estratificação ocupacional é definido por norma legal”. O trabalhador era considerado 

cidadão quando tinha sua profissão regulamentada; sem regulamentação o trabalhador não 

podia associar-se em sindicato; não sindicalizado não podia apresentar reclamações 

trabalhistas; consequentemente, estava excluído do processo de cidadania. 

Aos demais brasileiros (pobres e excluídos do mercado de trabalho) eram garantidas 

algumas responsabilidades sociais através de ações marcadas pela prática da ajuda e da 

caridade, comumente identificadas como protoformas sociais (instituições de origem 

confessional, prática da ajuda, caridade e solidariedade). Estas estão associadas às leis inglesas 

desenvolvidas no período que antecedeu a Revolução Industrial.  

Para Hunt e Lautzenheizer (2013) as leis inglesas caracterizavam-se por ações 

impregnadas de caráter repressivo e não protetor via estabelecimento de distinção entre pobres 

“merecedores” (aqueles comprovadamente incapacitados para o trabalho e aqueles 

considerados pela moral da época como pobres “merecedores”, em geral nobres empobrecidos) 

e pobres “não merecedores” (todos que possuíam capacidade, ainda que mínima para qualquer 

trabalho).  

Foi em torno da pobreza que se articulou uma questão ao mesmo tempo política e social, 

assumindo, a partir de fins da Segunda Guerra Mundial, uma nova conotação no campo da 

política social. O maior expoente dessa teoria foi o economista inglês John Maynard Keynes 

(1883-1943) que contrapôs o modelo do seguro social proposto por Bismark, ao romper 

parcialmente com os princípios do seguro social e propor políticas sociais universais. Esse 

modelo propunha políticas contributivas, voltadas para os cidadãos inseridos no mercado de 

trabalho, assim como políticas distributivas e não contratuais aos pobres e excluídos desse 

processo (HUNT E LAUTZENHEIZER, 2013 p. 576). 

Após a II guerra mundial, a maioria dos países desenvolvidos realizaram reformas nos 

seus sistemas de políticas sociais, tendo como marco reformista o relatório Beveridge, o qual 

foi transformado em lei em 1946 pelo parlamento inglês. Este visava homogeneizar as 

prestações básicas através da unificação dos seguros sociais e universalizar a cobertura das 

necessidades básicas aos cidadãos (SCHWARTZMAN, 2004; VIANNA, 2002). 

O padrão de política social implantado no Brasil, a partir, especialmente dos anos 1930, 

baseou-se nos fundamentos do modelo do seguro social bismarckiano, numa sequência que 



 
 

 

 

413 

 
 

parte da regulamentação dos acidentes de trabalho, passa pelas aposentadorias e pensões e segue 

com o auxílio-doença, maternidade, família e seguro-desemprego (SANTOS, 1979). Somente 

a partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil passou a admitir princípios do modelo 

beveridgiano ao assumir a responsabilidade pela provisão de políticas públicas como um direito 

social (PEREIRA, 1998). 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) rompeu, no plano legal/normativo, com o 

caráter contratual/contributivo das políticas sociais, ao conceber a seguridade social como uma 

política integrante de um sistema de proteção social destinado a garantir direitos e construir 

cidadania (BEHRING & BOSCHETTI, 2003). 

Para Pereira (1998), apesar de todos os avanços obtidos com a CF/88, o conceito de 

seguridade social permaneceu na prática restrito e acanhado, se comparado com o esquema 

concebido por Beveridge em 1942. Sobre essa questão, Santos (1979) esclarece que o padrão 

de proteção social implantado no Brasil se baseou fundamentalmente no modelo beveridgiano, 

mas sem abraçar todo o conceito de seguridade social inglês. A diferença está em que, enquanto 

a seguridade social brasileira restringiu-se à previdência, saúde e assistência, com cada área 

funcionando isoladamente, o modelo beveridgiano incluía um amplo sistema unificado de 

seguro social: a saúde, a assistência, a reabilitação, a pensão às crianças, o treinamento 

profissional e a sustentação ao emprego. Esses recursos são provenientes majoritariamente do 

orçamento fiscal e a gestão é pública (BEVERIDGE, 1937 APUD PEREIRA, 1998). 

Para Boschetti e Salvador (2006, p. 28) as reivindicações e pressões organizadas pelos 

trabalhadores na década de 1980 foram responsáveis pela “expansão dos direitos sociais e 

políticos, ao imprimir força na elaboração do capítulo “Da Seguridade Social” na CF/88, 

englobando em um mesmo sistema as políticas de saúde, assistência e previdência”. É nesse 

tempo histórico que o Estado brasileiro se desgarra do modelo bismarckiano.  Segundo Behring 

e Boschetti (2003) a intenção foi criar um sistema de proteção social amplo, com perspectivas 

universalizantes. 

No entanto, as políticas que compõem o tripé da seguridade social são organizadas de 

forma assistemática, ou seja, não conformam um todo integrado e articulado, coexistindo 

princípios contraditórios como a universalidade (saúde universal) e a seletividade (assistência 

social). Já a previdência é um direito derivado de uma contribuição anterior, ou seja, estão 

segurados apenas os trabalhadores contribuintes, enquanto que os trabalhadores informais, 
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autônomos e os desempregados ficam excluídos de todo esse processo, sem garantia de direitos, 

a exceção de constituírem fundos privados de previdência. Aos desempregados fica a 

impossibilidade a provisão de fundos privados de previdência, assim como para muitos 

autônomos e trabalhadores informais, o que acaba por contribuir para o aumento da demanda à 

Assistência Social. 

Apesar de as políticas sociais públicas, como direito do cidadão, estarem fortemente 

relacionada à inserção no mercado de trabalho até fins da década de 1980, ainda durante a 

Ditadura Militar, foram criadas duas políticas sociais desvinculadas da lógica do seguro: a 

Renda Mensal Vitalícia (RMV), e o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 

(PRORURAL). Este último foi implantado em 1971, estendendo a Previdência Social aos 

trabalhadores rurais de todo o país, possibilitando, ainda que minimamente, a manutenção do 

trabalhador no seu próprio ambiente, no campo, incluindo homens e mulheres, respectivamente 

com idades a partir de 60 e 55 anos. Já a RMV, foi implantada em 1975, destinada ao idoso de 

mais de 70 anos e às pessoas com deficiência que comprovassem que não possuíam condições 

de se manterem. A esses beneficiários era garantida a transferência de meio salário mínimo 

mensal. O RMV era pago pelo Regime Geral da Previdência Social / INSS (PEREIRA, 1998) 

e foi concedido até janeiro de 1996, sendo substituída pelo Benefício da Prestação Continuada 

(BPC) que possui critérios mais restritivos. 

Wanderley Guilherme dos Santos aponta, em seu livro “Cidadania e Justiça”, que 

diferentemente do contexto internacional em que os Welfares States surgem como resultado 

das lutas e barganhas políticas dos trabalhadores, no Brasil as políticas sociais constitutivas 

desse modelo de Estado surgem de forma conservadora, autoritária e controlada pelo Estado, 

além de estratificada a segmentos sociais específicos que estivessem diretamente inseridos nos 

seguros sociais. Esses elementos contribuíram para o desenvolvimento do que Santos (1979, p. 

68) classifica como um processo de “cidadania regulada”, onde a carteira de trabalho assinada 

e o sindicato público são definidores do conceito de cidadania.  

Contudo, o conceito de cidadania ganha concretude e visibilidade social com a 

aprovação da Constituição Federal de 1988, e as consequentes Leis ordinárias no campo social, 

especificamente a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), aprovada em 1993; a Política 

Nacional da Assistência Social (PNAS) em 2004; a Norma Operacional Básica do Sistema 

Único da Assistência Social (NOB/SUAS), em 2005, e mais recentemente com a aprovação da 
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Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011 – Sistema Único da Assistência Social (SUAS), 

reafirmando o caráter continuado das ações da Assistência Social e o combate à pobreza como 

um de seus objetivos.  

Com a aprovação da LOAS, a política social de enfrentamento aos efeitos da pobreza 

adquire nova roupagem, não mais inscrita no dever moral de socorro aos pobres, mas encarando 

a pobreza como problema multidimensional que não pode ser superado atuando apenas em suas 

refrações. Exige, para tanto, ações sistemáticas de intervenção em sua base constitutiva com 

supremacia do atendimento das necessidades sociais e primazia da responsabilidade do Estado 

na condução da política de combate à pobreza (BRASIL, 1993). 

 

BREVE RELATO SOBRE A FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO NORDESTE 

 

O Nordeste foi a principal região de ocupação após a “descoberta” do Brasil, ancorada 

na produção de cana de açúcar em seu litoral, a qual tinha como destino o mercado externo. A 

pecuária ocupou as terras menos nobres da região e, gradualmente, foi penetrando no interior, 

se tornando a atividade de ocupação do agreste e sertão nordestino, desenvolvendo-se de forma 

extensiva e subsidiária a cultura de cana-de-açúcar. Embora a atividade canavieira utilizasse 

mão de obra escrava, a pecuária extensiva dispunha de poucos escravos, devido a pouca 

necessidade de braços, sendo a fazenda administrada por um vaqueiro, com o auxilio de outros 

trabalhadores menores, que cuidavam dos serviços auxiliares (ADRADE, 2006). 

Com o declínio da economia açucareira, a pecuária extensiva e a produção de algodão 

tomam os sertões como atividades primazes nesse novo Nordeste, principalmente a cultura do 

algodão, que se beneficiou da expansão da demanda inglesa e da guerra da secessão nos EUA, 

anteriormente grande fornecedor desse produto. Mas essas mudanças não propiciaram a 

passagem da mão de obra escrava para a assalariada, e matem-se na região relações de trabalho 

não assalariadas: quarta, cambão, meeiros e etc (OLIVEIRA, 2008). 

Nas Palavras de Furtado (1997, pag. 64): 

 

Dessa forma, de sistema econômico de alta produtividade a meados do século 

XVII, o Nordeste se foi transformando progressivamente numa economia em 

que grande parte da população produzia apenas o necessário para subsistir. A 

dispersão de parte da população, num sistema de pecuária extensiva, provocou 
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uma involução nas formas de divisão do trabalho e especialização, acarretando 

um retrocesso mesmo nas técnicas artesanais de produção. 

 

Nos anos trinta, os capitais acumulados na economia cafeeira propiciaram a ascensão 

da economia industrial no Sudeste, o que alterou a divisão do trabalho a nível nacional. Nessa 

nova divisão regional do trabalho o Nordeste assume o papel de fornecedor de mão-de-obra – 

o exército de reserva no sistema capitalista – e fornecedor de materiais primas e outros produtos 

de menor valor, gerando um desequilíbrio nas relações de troca. Também nesse período surge 

a emergência do planejamento regional, com vistas a “corrigir” as “diferenças regionais” em 

busca da “integração nacional” (OLIVEIRA, 2008). 

Após a seca de 1958, e devido a pressões das lideranças regionais de medidas por parte 

do Governo Federal, este criou em 1959 um grupo de estudo liderado pelo economista Celso 

Furtado para analisar a realidade nordestina e formular propostas para a resolução dos 

problemas nela existentes. O resultado foi a elaboração de um documento que apresentava um 

diagnóstico revolucionário, vez que identificava as causas do subdesenvolvimento da região 

como sendo provenientes de fatores políticos e sociais, e não a aspectos físicos ou fenômenos 

naturais.  Como consequência do trabalho de Celso Furtado e sua equipe, foi criado a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene em dezembro de 1959 

(ADRADE, 1993). 

Uma das principais propostas do grupo de trabalho estava fundamentada no fomento a 

industrialização, a qual foi implementada pela Sudene através de incentivos fiscais para 

empresas que investissem nesse setor dentro da região Nordeste. Um dos objetivos dessa 

política era a geração de empregos e a diminuição da migração de mão-de-obra local para as 

demais regiões do país. Mas a indústria não foi uma grande absorvedora de mão-de-obra do 

tipo não qualificada ou pouco qualificada, e não impediu a migração para o Sul, Sudeste e 

Centro-oeste nos anos sessenta e para outras áreas periféricas do próprio Nordeste (ANDRADE, 

1993). 

Em consequência disto, houve grande transferência da população do meio rural para o 

urbano, sem que este tivesse condições satisfatórias de absorvê-la, causando a marginalização 

dessa população e o aumento de favelas, criminalidade e problemas de saneamento e 

abastecimento. Estes problemas se deram, principalmente, devido a falta de formação técnica e 
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industrial (resultado da oferta insuficiente deste nível de ensino) da população a fim de 

atenderem as necessidades dos novos postos de trabalho (ANDRADE, 1993). 

Deve-se destacar que, ao contrário do intencionado pela Sudene, a localização dos 

investimentos se deram de maneira concentrada na zona litorânea e em alguns Estados 

nordestinos, como Bahia, Pernambuco e Ceará. Estes investimentos se deram através de 

grandes e complexos projetos, em sua maioria por capitais de fora da região, notadamente de 

São Paulo (ALMEIDA e ARAUJO, 2004). 

 

ANÁLISE DAS AÇÕES ESTATAIS E SEUS EFEITOS SOCIAIS 

 

Por muito tempo, os problemas sociais e econômicos observados no Nordeste foram 

atribuídos, quase que exclusivamente, as suas características naturais, notadamente ao 

fenômeno da seca. Esta concepção levou a administração pública a adotar, desde o final do 

século XIX até metade do século XX, ações visando aumentar a oferta de recursos hídricos bem 

como medidas emergenciais para empregar a população desempregada pelas grandes estiagens 

(CAMPOS, 2004). 

Tem-se como consenso que a atuação do atual Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas – DNOCS se caracterizou como uma das primeiras ações “planejadas” do Estado na 

região Nordeste, a fim de diminuir as agruras sociais da população devido a ocorrência das 

secas. Embora tenha propiciado significativa melhoria na estrutura física na região (estradas, 

açudes e etc), a atuação do DNOCS não se caracterizou como uma ação legítima de proteção 

social da população nordestina, mas em uma ação emergencial, a fim de evitar a ruptura da 

estrutura social existente frente a luta de classes que se acirrava. Desta forma, o DNOCS – 

como agente central na execução de obras na região – não se configurou em fator de mudanças 

das estruturas socioeconômicas, estas profundamente desiguais; e mesmo as obras físicas 

foram, em grande medida, benéficas a grandes proprietários rurais da região (OLIVEIRA, 

2008). 

De forma semelhante, os programas das “frentes de emergências”, ao contrário de servir 

para diminuir os problemas advindos da desocupação da mão-de-obra rural, funcionaram como 

mecanismos para fortalecer o poder da oligarquia local através de “financiamento” dessas 
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frentes para a realização de obras em propriedades privadas e a indicação de pessoas (eleitores) 

para alistamento pelos políticos locais (OLIVEIRA, 2008). 

Em pesquisa realizada por Duarte (2000) acerca dos efeitos das secas de 1993 e 1998, o 

mesmo constatou que os inscritos no Programa Emergencial de Frentes Produtivas – PEFP 

(também conhecidas na região como “emergências”) são pequenos proprietários (cerca de um 

terço) e assalariados, parceiros, meeiros, moradores ou ocupantes (dois terços). Além disto, a 

pesquisa também apontou que a área média de terra que esses trabalhadores dispunham para 

plantio era de apenas 8,0 hectares, portando insuficiente para uma exploração agropecuária 

adequada. 

Diante do que foi exposto, vê-se que as ações estatais específicas para a região Nordeste 

com o finto de acabar com as agruras sociais ali existentes significaram, tão somente, a 

atenuação destas. Não se vislumbra políticas de cunho permanente no âmbito social, e aquelas 

que tinham a intenção de causar mudanças duradouras – a industrialização, pela Sudene e as 

obras hídricas do DNOCS – não alcançaram a plenitude dos efeitos pretendidos e acabaram por 

perpetuar, até certo ponto, as desigualdades já existentes na região. 

No que diz respeito a ações de abrangência nacional, tem-se que os primeiros 

mecanismos previdenciários criados no Brasil, vinculados a algumas categorias de 

trabalhadores, não tiveram relevância significativa no Nordeste a época de sua criação, onde as 

relações de trabalho não formaram uma classe assalariada expressiva nem categorias 

profissionais organizadas, sendo a população ativa do Nordeste constituída, em sua grande 

maioria, de trabalhadores rurais na situação de meeiros ou parceiros. A exemplo, cita-se o 

vaqueiro que, não recebendo salário, ficavam com a quarta parte da produção, em espécie – o 

gado ou reis – sendo também permitido a este e a outros trabalhadores o cultivo de culturas de 

subsistência (ADRADE, 2006). 

Mesmo com a criação do estatuto do trabalhador rural e extensão da legislação social 

ao campo, não houve mudança significativa para a classe rural ativa da região, pois muitos 

proprietários de terras incentivaram seus moradores a residirem no meio urbano, a fim de se 

eximirem das despesas relativas aos encargos sociais, passando a contratar “diaristas” 

(ANDRADE, 1993). A situação precária dos trabalhadores rurais no Nordeste se torna mais 

aguda com a ocorrência das grandes estiagens que, a depender da intensidade e duração, poderia 

dizimar as culturas e criações, impossibilitando a subsistência dos pequenos ou sitiantes. 
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Outra política estatal de cunho nacional, significou importante garantia para a 

subsistência da população rural do país, em especial a residente no Nordeste: o direito a 

aposentadoria dos trabalhadores rurais na Constituição de 1998. A partir da carta magna de 

1988, os agricultores passaram a usufruir direito à aposentadoria, igualmente aos trabalhadores 

residentes nas áreas urbanas do País. Isso veio representar uma grande melhoria na qualidade 

de vida dos idosos e inválidos (VAINSENCHER & BRANCO, 2002). 

A instabilidade do trabalho assalariado temporário no campo agrava a situação das 

famílias desse meio, sobretudo durante as estiagens prolongadas. Em um contexto desses, a 

quantia repassada aos idosos ou inválidos pela previdência, representa parcela importante da 

renda familiar de muitas famílias – quando não a única fonte de renda. Além de garantir a 

subsistência do núcleo familiar quando da falta de postos de trabalho, a aposentadoria do 

trabalhador rural contribui para a retenção da população em áreas rurais, evitando o êxito para 

as grandes zonas urbanas do país onde, frequentemente, as condições de vida não representam 

melhoria efetiva dos emigrantes (VAINSENCHER & BRANCO, 2002). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas sociais brasileiras historicamente estiveram vinculadas ao mundo do 

trabalho, conformando uma espécie de seguro social meritocrático-contributivo. Essa política 

particularista, em grande medida, continuou por muito tempo sendo a porta de entrada das 

pessoas no sistema de proteção social brasileiro, contribuindo para acentuar as desigualdades. 

Embora de forma lenta e gradual, e num período de restrições ideológicas e políticas 

implantados pela Ditadura Militar, começa no limiar dos anos 1970 um movimento de 

ampliação da proteção social no sentido de contemplar situações de trabalho não atreladas à 

lógica estrita do assalariamento formal. Como forma de compreender a dinâmica de 

funcionamento e sua inserção no contexto do sistema capitalista, buscou-se fazer um resgate 

histórico dos momentos de desenvolvimento das políticas sociais e sua vinculação ao conceito 

de direito a cidadania como método de compreensão das peculiaridades apresentadas à 

realidade brasileira e à região Nordeste. 

Nesta região, parte significativa da população não foi beneficiada com os avanços 

observados na área social para grande parte do país; isto se deveu ao atraso econômico que se 
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abateu sobre o Nordeste, determinado pela dinâmica da expansão capitalista da forma como 

esta se deu no Brasil, gerando uma estrutura produtiva onde se manteve relações de trabalho 

pré-capitalistas. Atrelado a este fato histórico, tem-se a concentração fundiária marcante da 

região, baixo nível de escolaridade, utilização de métodos inadequados ao ambiente e a 

ocorrência das secas. 

No que concerne as políticas públicas destinadas especificamente a resolução dos 

problemas da região Nordeste, estas se caracterizaram por medidas emergenciais (frentes de 

trabalho), de direcionamento estrito (ênfase na questão hídrica) e desvios dos objetivos 

pretendidos ou obtenção de resultados incompletos (atuação da Sudene). Embora tenham 

alcançado êxito relativo em determinados aspectos, as ações e políticas governamentais 

apontadas neste trabalho não representaram mudanças das estruturas socioeconômicas 

nordestinas, sendo que, por vezes, serviram para as reafirmarem. 
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RESUMO 

 

A planta genérica de valores (PGV) é um instrumento composto por um conjunto de dados 

dispostos em listas, tabelas e representados por fatores e índices que determinam valores 

unitários de terrenos e edificações. Tal ferramenta mostra-se eficiente e fundamental no auxílio 

do setor financeiro de uma municipalidade quando gerido de maneira eficiente. Em se tratando 

de municípios de pequeno porte, esse sistema mostra-se ainda mais necessário, pois, na maioria 

dos casos, a gestão destas municipalidades conta apenas com o repasse do Fundo de 

participação dos municípios (FPM) para equilibrar as contas públicas. O município de José da 

Penha, localizado na região Oeste do estado do Rio Grande do Norte possui um sistema de 

tributação, no entanto, o mesmo necessita ser atualizado, e para tanto o desenvolvimento de 

uma PGV seria o ponto de partida na organização deste setor. Neste sentido este trabalho buscou 

relatar a fase inicial de implantação desse importante instrumento, destacando suas finalidades, 

detalhando sua fase inicial e apresentando em que sentido a sua implantação contribuirá para a 

expansão de José da Penha. Para o desenvolvimento do projeto a metodologia consistiu de um 

levantamento fotográfico e posteriormente um mapeamento com vistas a facilitar a avaliação 

da infraestrutura atual e de cada edificação em particular, que será a próxima fase da proposta. 

Os resultados obtidos até o momento evidenciaram as contribuições da PGV para o 

desenvolvimento local e destacaram que se gerenciado de maneira eficiente, o setor tributário 

representará um desenvolvimento socioespacial significativo para José da Penha. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento urbano; Tributação; Expansão territorial. 
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INTRODUÇÃO 

 

A expansão de uma municipalidade está ligada a diversos fatores, dentre eles está a 

dinâmica territorial e o desempenho da gestão municipal, sobretudo no tocante a aplicação das 

políticas públicas de desenvolvimento. Atrelado a estes fatores estão as limitações dessas 

cidades, principalmente dos pequenos municípios, que enfrentam diversos problemas 

socioespaciais e financeiros, contando na maioria das vezes apenas com o subsídio fornecido 

pelo governo federal a partir do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), além da falta de 

aparato técnico e jurídico dentro das gestões. Essa realidade se aplica ao município de José da 

Penha, localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na região 

Oeste do estado, com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2017) em pouco mais de 6 mil habitantes.  

O pequeno município possui um sistema tributário, mas que apresenta algumas 

fragilidades, dentre elas a necessidade de atualização dos valores venais reais das edificações. 

O atual sistema faz uso do documento dos imóveis para consultar a área construída e demais 

informações, posteriormente alimenta o Sistema de Tributação e Arrecadação (SisTrib), 

software integrado de fiscalização, que fornece os valores a serem cobrados. A deficiência 

encontra-se então na possível desatualizações destes documentos, que podem omitir 

informações e/ou não considerarem a área de implantação do imóvel, fator importante para a 

atribuição do valor venal. A atualização do sistema tributário é essencial, pois a arrecadação 

tende a colaborar diretamente com o controle financeiro local e consequentemente com 

melhorias na infraestrutura urbana e aplicação das políticas públicas de expansão e 

desenvolvimento. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo apresentar os resultados 

parciais do projeto de pesquisa e extensão, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Laboratório 

de Estudos da Cidade, Urbanismo e Território, que versa sobre o estudo das pequenas cidades 

e a proposta do desenvolvimento urbano a partir do Núcleo de Extensão Universitária e 

Desenvolvimento Socioespacial, que teve como base conceitual e prática a parceria com a 

prefeitura de José da Penha afim de elaborar a Planta Genérica de Valores (PGV) para o 

município.  

A metodologia tratou de uma pesquisa documental e levantamento de campo, no que se 

refere a compreensão da dinâmica urbana e imobiliária da cidade, com vistas ao alcance do 
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objetivo proposto e resultados. Assim sendo, inicialmente é feito um levantamento fotográfico 

e cadastral, seguido do mapeamento que divide a cidade em setores no intuito de classificar às 

áreas da cidade com padrões técnicos de avaliação. O auxílio de softwares como o AutoCad, 

foi indispensável para uma melhor organização. Feita a classificação, seguiu-se com a avaliação 

dos imóveis afim de aplicar a estes o valor venal real e só a partir daí obter um valor corrigido 

a ser cobrado, por exemplo de Imposto Predial, Territorial Urbano (IPTU). Por sua vez, os 

resultados parciais, evidenciaram que a PGV, além de ser uma ferramenta com um conjunto de 

índices, listas, fatores, além de um mapeamento da cidade, que buscam orientar a gestão sobre 

a arrecadação de impostos de caráter municipal, como o IPTU e o Imposto sobre a Transmissão 

de Bens Imóveis e de direitos a eles relativos (ITBI), se apresenta como elemento importante 

no tocante a qualidade da distribuição de recursos e organização socioespacial do município. 

Tais fatores avaliados estão ligados à infraestrutura urbana e as questões físico-sociais como 

um todo. A PGV representará para o município de José da Penha um impulso no setor tributário 

da cidade e contribuirá assim para uma melhor organização econômica municipal. 

 

A PGV E A FASE INICIAL DE IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA 

PENHA  

 

Sistema de tributação nos municípios 

 

A justiça social é um tema de bastante relevância em pequenos municípios. Um dos 

pontos que interferem nessa questão concerne à tributação posta pelas prefeituras municipais, 

seja por cobranças do IPTU, ITBI ou ITIV, onde o equilíbrio fiscal depende, exclusivamente, 

da imparcialidade na cobrança desses impostos, fator não observado na maioria das cidades de 

pequeno porte, carentes de aparatos técnicos na administração tributária. 

O Código Tributário Nacional rege o IPTU pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 

definindo como responsabilidade dos municípios, “... sobre a propriedade predial e territorial 

urbana tem como fator gerador a propriedade, o domínio ou a posse de bem imóvel por natureza 

ou por acessão física”. Sua arrecadação acontece anualmente e tem como parâmetros o valor 

venal do imóvel e a alíquota, definida por lei municipal. Quando não há construção predial, o 
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imposto cobrado corresponde ao Imposto Territorial Urbano (ITU), assim como também é 

cobrado o Imposto Territorial Rural (ITR) sobre imóveis localizados em zona rural.  

Outra forma de tributação corresponde ao ITBI, imposto de caráter municipal de acordo 

com o artigo 156 da constituição federal, aplicado no ato de transferência de bens imóveis. O 

parâmetro de cálculo consiste na multiplicação do valor venal pela alíquota definida pela 

legislação municipal. Na mesma linha de atuação segue o ITIV, Imposto sobre Transmissão 

Inter Vivos de Bens Imóveis, que de acordo com a prefeitura do Natal/RN, a partir do 

DECRETO Nº 9.795, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012, é gerado pela “transmissão, a qualquer 

título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou acessão física” exceto 

os de garantia. A base de cálculo é gerada a partir do valor de mercado do bem, mas não deve 

ser inferior ao consignado pelo setor de tributação da municipalidade para obtenção de outros 

impostos de caráter municipal.  

Como ferramenta auxiliadora e indispensável para a administração tributária de uma 

cidade, a PGV ainda é de difícil aquisição dos pequenos municípios, seja por falta de um corpo 

técnico ou por escassez de investimentos. O valor do imóvel para fins tributários, em muitos 

casos, não é devidamente calculado, uma vez que são diversos parâmetros que os determina, 

dentre estes está a localização, características físicas e condição geral em que o mesmo se 

encontra, dentre outros. Em suma, por logradouro, é definido um valor correspondente por 

metro quadrado, influenciando diretamente na cobrança dos impostos municipais. A Planta 

Genérica de Valores recebe diferentes conceitos a depender dos autores, todos em consenso 

com a definição expedida pelo Comitê Brasileiro de Construção Civil através da NBR 14653-

2/2011, citando PGV como “... representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de 

metro quadrado de terreno ou do imóvel numa mesma data”. 

 

O município de José da Penha/RN 

 

José da Penha é um município do estado do Rio Grande do Norte (figura 01), mais 

especificamente localizado na microrregião de Pau dos Ferros. De acordo com estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o município possui cerca de 6.050 

habitantes, o que de acordo com o estatuto das cidades é classificado como cidade de pequeno 

porte, sendo essa classificação dada a todo e qualquer localidade com população inferior a 
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20.000 habitantes. A distância da cidade até a capital do estado é cerca de 421 quilômetros. 

Assim como os demais municípios de pequeno porte, José da Penha apresenta muitas 

características do meio rural, como por exemplo, uma população pequena, forte presença da 

paisagem natural e a preservação da cultura do campo. 

 

Figura 1: Localização de José da Penha no Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Por contar ainda com um sistema de tributação que necessita de ajustes, o equilíbrio das 

contas públicas, bem como todo o investimento feito nos mais diversos setores, como 

infraestrutura urbana, advêm principalmente dos repasse feitos pela união, sobretudo através 

do FPM (gráfico 01). De acordo com estes dados, gráficos extraídos do portal da transparência, 

esse fundo corresponde ao maior repasse feito da união para o munícipio. De acordo com a 

Secretaria de Estado e Fazenda (SEFA), o fundo é uma transferência da união feita com base 

na arrecadação de impostos como o Imposto de Renda (IR) e o Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI), o que implica, portanto, na variação dos valores repassados. A 

distribuição leva em consideração as faixas populacionais verificadas a partir das estimativas 

anuais apresentadas pelo IBGE. 
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Gráfico 1: Repasses feitos pela união 

 
Fonte: Portal da Transparência, 2016. 

 

O portal apresenta ainda a distribuição mensal do FPM (gráfico 02), mostrando a 

variação dos valores no ano de 2016. De acordo com os dados apresentados uma simples 

avaliação leva a constatar que a maior transferência foi realizada no mês de dezembro e o menor 

no mês de setembro. A variação apresentada influência de forma direta na organização 

econômica local, já que não é possível uma previsão exata dos valores a serem recebidos. Com 

o agravo da crise política e econômica instalada no país nos últimos três anos, essa oscilação 

tem alcançado valores significativos. 

 

Gráfico 2: Repasses mensais do FPM no ano de 2016 

 
Fonte: Portal da transparência, 2016 
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De acordo com a secretaria municipal de administração, a partir da chefia de tributação, 

a cobrança do IPTU sofreu atrasos no ano de 2016, isso pois além da desatualização dos dados 

houve a mudança da gestão do município e algumas modificações foram necessárias, o que 

acabou por comprometer os trabalhos do setor. A partir de tais colocações e dos dados dispostos 

nos gráficos acima, é possível perceber a fragilidade da economia local, tendo o município forte 

dependência dos repasses da união. Tal efeito acaba por limitar os investimentos municipais e 

retardar o desenvolvimento socioespacial. 

 

O primeiro passo para a elaboração da PGV   

 

A gestão municipal de José da penha não conta ainda com um mapeamento da cidade, 

o que é fundamental para o desenvolvimento do projeto em questão. Muito mais que delimitar 

o território da cidade, é com o auxílio desta ferramenta que serão analisadas as áreas de 

expansão e realizada a divisão dos setores para melhor avaliar as condições físicas de cada 

região, rua e posteriormente de cada edificação. Um estudo preliminar permitiu a distribuição 

da área urbana total do município em cinco setores (figura 02), o principal fator considerado 

para tal foi a própria disposição das ruas, tendo o centro da cidade como ponto de partida e 

chegando até os estremos.  

A constituição brasileira de 1988 concebeu aos municípios brasileiros várias 

competências que antes cabiam somente ao governo federal, como coloca Leão (2010). No 

entanto essa “independência administrativa” trouxe também graves consequências, uma vez 

que os pequenos municípios não dispõem de um grande poder econômico e de certa forma 

continuam dependentes do estado. Os pequenos municípios possuem muitas características do 

meio rural, como por exemplo, uma população pequena, forte presença da paisagem natural e 

a preservação da cultura do campo. Por esta razão, o limite do território urbano deve ser 

observado com cuidado, pois algumas regiões pertencentes a zona rural de José da Penha já 

estão localizadas nas proximidades do perímetro urbano, o que facilmente pode ser confundido. 
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Figura 2: Divisão da cidade em setores 

 
Fonte: Adaptação Google Earth, 2017 

 

Como mostra a figura acima, os maiores setores são 1 e 2, representados 

respectivamente nas cores azul e verde. Em seguida temos o setor 4, na cor vermelha, como 

sendo o terceiro maior, seguido pelo 3, em amarelo, e por último o 5, em lilás. As áreas de 

expansão, a partir de uma análise da figura 1, estão, sobretudo, nas áreas 4 e 5, ou seja, ao longo 

da BR-405, rodovia federal, que corta a cidade. Partindo deste ponto, segue-se com a avaliação 

das ruas que compõem os setores.  

A avaliação setorial observará e registrará fatores como a geometria das ruas, a presença 

de equipamentos urbanos e áreas culturais e de lazer como praças, parques, e demais, 

urbanização das vias, iluminação pública, tipologia médias das edificações, além da presença 

de pontos comerciais e/ou religiosos que possam contribuir para o desenvolvimento de 

determinada área, por fim será feita uma análise geral partindo de todos estes fatores que 

culminará com a elaboração de um relatório que listará todas as questões levantadas. Esse 

levantamento será feito com o auxílio de um checklist contemplando todos estes fatores.  

Paralelo a aplicação do Checklist será feito um levantamento fotográfico, este será 

responsável por comprovar tudo aquilo que for levantamento a partir da pesquisa de campo 

citada anteriormente. Tratando-se de uma cidade de pequeno porte, espera-se que não ajam 

diferenças significativas entre um setor e outro, ou seja, características semelhantes devem se 
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desenhar. A maior diferença deverá se apresentar na existência de pontos comerciais que, sem 

dúvidas, deverão estar concentrados na região central da municipalidade, neste caso os setores 

1 e 2. As expectativas devem ser comprovadas posterior ao desenvolvimento desta atividade. 

 

Perspectivas para o desenvolvimento  

 

Partindo da primeira etapa de desenvolvimento, uma avaliação mais específica e 

aprofundada das edificações será necessária, para que seja aplicado um valor venal real. Nesta 

etapa os relatórios feitos já constarão da análise das condições físicas de todas as regiões da 

cidade, inclusive de cada via em particular, o que também terá grande peso sobre o valor final 

dos imóveis. Será construído também um mapa mais preciso, já com todos os setores 

identificados, e por fim o nome de todas as ruas bem como os valores médios dos imóveis de 

cada área constarão no mapa.  

Ao fim de todas as atividades espera-se atualizar por completo todos os valores a serem 

cobrados, que a partir daqui contarão com um subsídio técnico. Havendo esta alteração, espera-

se um aumento das receitas municipais e consequentemente maiores investimentos em 

infraestrutura, sobretudo nos próprios pontos levantados por esta pesquisa, como pavimentação, 

saneamento, arborização, iluminação, dentre outras atividades que terão grande impacto no 

melhoramento da qualidade de vida da população da cidade de José da penha. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa mostrou que é de suma importância a elaboração de uma PGV, uma vez que 

o setor tributário do município carece de ser atualizado, o que permitirá a cobrança de valores 

mais justos, considerando o valor venal real das edificações. Se realizada de forma eficiente, a 

arrecadação, a partir de impostos de caráter municipal, ou seja, aqueles cujos valores são 

repassados diretamente aos cofres municipais, tende a contribuir de forma significativa para o 

desenvolvimento socioespacial de José da Penha. Essa possibilidade apresenta-se clara quando 

da possibilidade de maiores investimentos em infraestrutura urbana, o que diz respeito a 

pavimentação, saneamento ambiental, iluminação pública, urbanização em geral.  
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Ficou evidenciado também que os repasses da união são instáveis, isto é, sofrem 

oscilações mês a mês, o que de certa forma tem um impacto negativo na economia local, uma 

vez que não se pode fazer planejamentos a longo prazo contando apenas com este subsídio. 

Uma vez organizada a tributação do munícipio, serão impedidas situações como a de 2016, que 

como citado anteriormente sofrera atrasos na distribuição e cobrança dos valores, fato este que 

se deu sobretudo pela instabilidade do sistema, principalmente por trabalhar com dados 

estipulados, como citado pela própria secretaria de administração. 
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RESUMO 

 

O Brasil se caracteriza como uma nação que enfrenta sérias dificuldades com relação a 

desigualdade social existente na sua população, na qual suas riquezas são divididas de forma 

desigual, em que grande parcela da população sofre por falta desses recursos. As políticas 

públicas voltadas para reduzir essas disparidades, onde podemos destacar os chamados 

Programas de Transferência de Renda Mínima possibilitam melhorias de vida para aquela 

parcela da sociedade que vive em condições mais difíceis. Este trabalho objetiva identificar os 

impactos do Programa Bolsa Família sobre a renda das famílias beneficiadas, apresentando uma 

análise dos reflexos socioeconômicos deste programa no bairro Manoel Deodato, no Município 

de Pau dos Ferros – RN e compreendendo a relevância do programa nas condições de vida dos 

beneficiados naquela localidade no ano de 2017, para alcançar os objetivos predefinidos, 

utilizamos uma pesquisa Descritiva Exploratória, procurando descrever as condições sociais 

brasileiras, e de modo particular, das famílias beneficiadas no referido bairro, com o auxílio de 

dois tipos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, utilizando trabalhos bem conceituados, 

produzidos sobre a temática, e também, a utilização de dados primários obtidos na pesquisa de 

campo realizada na comunidade estudada. O efeito positivo sobre a renda das famílias pôde-se 

constatar com os resultados alcançados na pesquisa, mostrando assim, a importância do 

Programa Bolsa Família para proporcionar uma melhor condição socioeconômica aos 

beneficiários. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Bolsa Família; Pobreza; Renda.  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o período da colonização, o Brasil enfrenta problemas relacionados à pobreza e 

à desigualdade social. A partir do século XX, passou-se a incluir na agenda pública do país, 

políticas sociais que visam à redistribuição da renda, voltadas para aqueles que não conseguem 

sequer o essencial para sobreviver. 

Mesmo o Brasil sendo um país que contém uma riqueza natural abrangente, esta riqueza 

é distribuída de forma desigual, num contexto em que uma pequena parte da população retém 

a maior parte da riqueza econômica, enquanto a grande maioria da população, só possui uma 

parte quase insignificante da riqueza produzida no país. 

As famílias de baixa renda que vivem em situação de pobreza, não conseguem usufruir 

dos seus direitos essenciais, direitos esses que são garantidos a todos os brasileiros, passando 

por dificuldades e gerando, muitas das vezes, um ciclo vicioso de pobreza e miséria em tais 

famílias, situação em que se observa a importância de políticas públicas voltadas para esta 

parcela da sociedade. Essas políticas públicas com o passar do tempo e com o agravamento das 

desigualdades sociais acabam se tornando prioridades nas agendas públicas, por se tratar de 

uma situação que gera pressão sobre a administração pública. 

O poder público tem por obrigação proporcionar o acesso dos bens e serviços essenciais 

para sobrevivência - alimentação, educação, saúde e assistência social - para aquela parte da 

população que está na pobreza, assim, os programas de redistribuição de renda têm função 

fundamental neste processo e são indispensáveis. A política vem como uma forma de governar 

sociedades distintas, e tentar solucionar as divergências. (DIAS, 2012) 

No Brasil, a criação da previdência rural, no ano de 1971, é considerado o passo inicial 

para um padrão inclusivo e uma decorrente quebra da relação entre benefício e contribuição. 

No entanto, a implementação de novos e importantes aspectos a partir da Constituição de 1988 

impulsionam um novo modelo brasileiro de proteção social/assistência social que começa a 

consolidar-se garantindo, mesmo que ainda com algumas lacunas, que tivesse início a criação 

de um sistema redistributivo na economia brasileira baseado na transferência e solidariedade.  

(SOARES, 2009) 

Com o objetivo de combater a fome e pobreza daqueles mais necessitados, o governo 

do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a medida provisória 132 de 2003, 
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convertida posteriormente na Lei nº 10.836 de 9 de janeiro de 2004 que rege o PBF. Os 

principais objetivos do referido programa são assim resumidamente apresentados: a) atender as 

necessidades imediatas das pessoas que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade 

social; b) incentivar o capital humano, mediante a oferta de condições para as gerações futuras 

quebrarem a transmissão intergeracional da pobreza e c) estimular o desenvolvimento das 

famílias ao aproxima-los dos serviços complementares de saúde e educação. (SCHMIDT, 2017) 

Em síntese, este trabalho procura identificar os impactos do Programa Bolsa Família 

sobre a renda das famílias beneficiárias no bairro Manoel Deodato, no Município de Pau dos 

Ferros – RN, no ano de 2017, entre os meses de janeiro e fevereiro e, também, a maneira como 

as representações simbólicas são encaminhadas entre o grupo de beneficiários socialmente 

estigmatizados. 

Para alcançar os nossos objetivos definidos, utilizaremos uma pesquisa Descritiva 

Exploratória, procurando descrever e analisar as condições sociais brasileiras, e de modo 

particular, das famílias beneficiadas no referido bairro, e a partir daí, verificar suas possíveis 

relações com a melhoria de vida das famílias, principalmente em função da redução das 

desigualdades verificadas nos últimos anos. Nos nortearemos por dois tipos de pesquisa: 

pesquisa bibliográfica, utilizando trabalhos bem conceituados, produzidos sobre a temática, e 

também, a utilização de dados primários obtidos em uma pesquisa de campo realizada com a 

finalidade de perceber o conjunto de modificações surgidas a partir da dinamização do PBF. 

O trabalho se organiza da seguinte forma: na primeira parte, na qual introduzimos 

algumas características da sociedade brasileira, no que pese a sua histórica desigualdade social. 

Na segunda parte procuramos destacar as principais características históricas da distribuição da 

riqueza brasileira, evidenciando a forma injusta como a mesma ocorre e seus principais efeitos 

sobre a sociedade e nos voltamos para o Programa Bolsa Famílias apresentando informações 

sobre a configuração do mesmo. E na última parte, finalizamos com a apresentação e discussão 

de alguns dados coletados em um estudo de caso, afim de verificar as possíveis melhorias no 

que tange aos aspectos sociais. 
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 A DESIGUALDADE SOCIAL BRASILEIRA E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

O fato do Brasil, desde seu período colonial, se posicionar como uma economia tardia, 

periférica, fez com que até hoje sua população sofra consequências negativas, acarretando para 

a sua sociedade grandes perdas econômicas e sociais, numa análise a nível internacional. 

(PONTES, 2004) 

Infelizmente, nas últimas décadas, o Brasil vem confirmando uma tendência perversa 

de desigualdade na distribuição de renda da sua população, seguida por elevados níveis de 

pobreza. Um país desigual, que vem enfrentando uma herança histórica de injustiça social, que 

acaba excluindo parte significativa de sua população do acesso às condições mínimas de 

dignidade e cidadania. (BARROS, 2001) 

Mesmo dispondo de um enorme contingente de sua população localizada abaixo da 

linha de pobreza, isso não implica considerar o Brasil um país pobre, pois, se a origem dessa 

pobreza não estiver em função da escassez de recursos, deve procurar fazer essa investigação 

em outra esfera, assim localizando o fator responsável por esta pobreza. O Brasil não é um país 

pobre, mas um país com muitos pobres. Os elevados níveis de pobreza que afligem a sociedade 

encontram seu principal determinante na estrutura da desigualdade brasileira, uma perversa 

desigualdade na distribuição da renda e das oportunidades de inclusão econômica e social. 

(BARROS, 2001)  

Amartya (1993, p. 02) também faz relatos sobre a desigualdade social existente em 

alguns países: “Um país pode ser muito rico em termos econômicos convencionais (isto é, em 

termos do valor das mercadorias produzidas per capita) e, mesmo assim, ser muito pobre na 

qualidade de vida dos seus habitantes.”. 

Por ser tão frequente no Brasil, a desigualdade, principalmente na distribuição da renda, 

a desigualdade acaba por fazer parte da história brasileira, adquirindo fórum de coisa natural. 

Isso caracteriza o principal determinante da pobreza, que é retrato do alto grau de desigualdade 

distributiva de renda. (BARROS, 2001) 

Um índice que analisa a desigualdade em uma sociedade é o coeficiente de Gini, que 

varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0 representa que a riqueza é distribuída de forma igual, 

ou seja, quando o coeficiente é 0 não existe desigualdade nesta situação, já quando se aproximar 
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de 1 significa que a sociedade é extremamente desigual e sua riqueza é centralizada na mão de 

poucos. (IPEA, 2017) 

A figura 01, mostra o coeficiente de Gini no Brasil do período 1976 ao ano de 2014, 

observa-se que é elevado esse índice, caracterizando uma população em que a sua riqueza e 

renda são distribuídas de forma desigual e excludente, mesmo demonstrando uma pequena 

redução neste índice, ainda é elevada essa desigualdade. Este coeficiente chega ao patamar de 

0,636 no ano de 1989, maior coeficiente deste período de tempo avaliado. 

 

Figura 1: Coeficiente de Gini no Brasil 

 
Fonte: IPEA (2017). Elaboração Própria. 

 

Segundo os intelectuais, o atraso da economia brasileira no século passado estava em 

função do clima tropical que prejudicava a produção e das “raças inferiores”, que era aquela 

parcela da sociedade que passava por dificuldades, principalmente aquela situada na miséria. 

(AGUIAR, 2006) 

Dentre as principais estratégias que necessitariam ser adotadas para impulsionar a 

redução da pobreza, destaca-se a promoção do crescimento da renda per capita, acompanhado 

de um processo de distribuição de renda mais igualitário. A combinação de políticas que visem 

esses objetivos, consequentemente, concederia maior eficácia e velocidade ao processo de 

combate à pobreza. (BARROS, 2001) 

Uma forma de amenizar os efeitos da grande desigualdade na sociedade brasileira do 

ponto de vista político, seria um maior investimento público direto nas áreas sociais, 

especificamente naquelas em que possibilitasse suavizar o estado de pobreza daquela parcela 
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da população, como a Educação, Saúde, entre outros dos serviços essenciais para a 

sobrevivência humana, este investimento público compensaria o baixo nível de renda daquela 

camada da sociedade mais pobre. (LEMOS, 2005) 

Não é o suficiente assegurar uma renda aquelas famílias mais pobres, tem que se 

procurarem superar este ciclo vicioso de miséria em que vive grande parte da sociedade, Silva 

(2004, p. 15) apresenta algumas alternativas:  

 

[...] Não basta assegurar às famílias pobres uma renda, o que é absolutamente 

necessário dada a miséria em que vivem milhões de famílias brasileiras. A 

superação do círculo de ferro da pobreza pressupõe uma interação entre 

indivíduo e comunidade. Por isso é fundamental embutir contrapartidas 

emancipatórias nos programas sociais – como alfabetização e frequência 

escolar – mas é imprescindível também incluir mecanismos de indução de 

demanda que estimulem os circuitos locais de produção.  

  

Numa sociedade caracterizada por tão profundas desigualdades, a começar pela sua 

injusta distribuição de renda, que é feita de forma tão heterogênea pelo território nacional, 

combater a questão da pobreza a nível nacional remete à formulação de programas e políticas 

sociais que contemplem a diferença entre aquelas voltadas para o alívio da pobreza e para a 

superação da mesma. (COHN, 2009) 

E a ineficiência de alguns serviços públicos fundamentais que vem se tornando ainda 

mais notório, faz com que aumente mais ainda a situação de pobreza no Brasil, tornando a 

população, principalmente a mais pobre, desprotegida e vulnerável a algumas doenças, que são 

frequentes em economias atrasadas como a brasileira (LEMOS, 2005). 

As funções desempenhadas pelo Estado sofreram várias modificações com o passar do 

tempo. No início, o seu objetivo principal estava relacionado a segurança pública e defesa 

contra ataques inimigos. Com a constituição de 1988 e o aprofundamento da democracia, o 

Estado passou a se preocupa em promover o bem estar social, contudo, para conseguir promover 

o bem estar é necessário atuar diretamente em diversas áreas e desenvolver uma série de ações 

na educação, saúde e meio ambiente (CALDAS, 2008). 

Isso corresponde a políticas públicas, como Caldas (2008, p. 5) descreve: “[...] as 

Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, 

estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público.”. 

As políticas públicas são formuladas de acordo com as demandas da sociedade que geralmente 
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por meio de grupos organizados apresentam aos dirigentes públicos os problemas.  As 

demandas e expectativas da sociedade são selecionadas de acordo com as prioridades, para em 

seguida, serem criadas as políticas para combater tais problemas sociais. 

Até 2003, não podemos omitir a importância que tiveram os programas sociais de 

transferência de renda na economia brasileira, mesmo havendo uma redução desprezível da 

pobreza, pelo fato de que a não-existência destes programas resultaria no aumento significativo 

desta, na sociedade. Mas devemos destacar que estes programas eram excludentes e injustos, 

beneficiando alguns e outros não, mesmo tendo características semelhantes. (SOARES, 2009) 

 

O Programa Bolsa Família  

  

A partir de 2003, com a adoção de uma política de redistribuição de renda no Brasil, 

observa-se a criação de um programa social que é formulado com a junção de outros quatro já 

existentes, voltados para a questão social, que visa o combate à pobreza. Inicialmente criticado, 

o Programa Bolsa Família (PBF) torna-se uma referência em todo o mundo, por caracterizar-se 

como um forte instrumento de combate à pobreza e redução da desigualdade social existente na 

economia brasileira. (MENEZES, 2008) 

A criação do Programa Bolsa Família é consequência de uma trajetória de políticas 

sociais seguidas pelo Brasil nos últimos anos, em particular após a Constituição de 1988, onde 

tivemos a inserção de novos e importantes aspectos, que possibilitaram a formulação e 

implementação destas políticas sociais de distribuição de renda (SOARES, 2009). 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS) o Bolsa Família, 

criado em 2003, é um programa que contribui de forma ativa para o combate à pobreza e à 

desigualdade no Brasil. Ele possui três eixos principais: 

 

Complemento da renda — todos os meses, as famílias atendidas pelo 

Programa recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente 

pelo governo federal. Esse eixo garante o alívio mais imediato da pobreza. 

Acesso a direitos — as famílias devem cumprir alguns compromissos 

(condicionalidades), que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à 

saúde e à assistência social. Esse eixo oferece condições para as futuras 

gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores oportunidades de 

inclusão social.   

Articulação com outras ações — o Bolsa Família tem capacidade de integrar 

e articular várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das 
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famílias, contribuindo para elas superarem a situação de vulnerabilidade e de 

pobreza. (MDS, 2016) 

 

Um dos fatores cruciais para o sucesso da implementação do programa Bolsa Família é 

a forma focalizada pela qual é feita essa transferência de renda. “A principal razão de a renda 

transferida pelo Bolsa Família contribuir de modo tão desmesurado para a redução da 

desigualdade é a focalização.”, sendo entendido por focalização as condições que fazem com 

que a renda chegue até aqueles mais necessitados. Por este processo de focalização na 

distribuição de renda ser bem desenvolvido, o Programa Bolsa Família, de forma assídua, está 

contribuindo para a redução da desigualdade e da pobreza, principalmente no período de 2004 

a 2008. (SOARES, 2010, p. 41) 

O Programa Bolsa Família que afeta de forma direta a renda das famílias mais pobres, 

é um dos principais responsáveis por integrar várias famílias ao mercado consumidor, e o fato 

do Nordeste concentrar o maior número de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, 

faz com que, este programa tenha o seu maior número de beneficiados localizados nesta região. 

(ARAÚJO, 2014) 

 

Figura 2: Evolução do Número de Famílias Beneficiárias Pelo Bolsa Família no Brasil 

(Dezembro de cada ano) 

 
Fonte: MDS, Matriz de Informações Sociais (2017). Elaboração Própria. 

 

No que pesa destacar a quantidade de famílias beneficiadas e o volume repassado pelo 

governo federal para os beneficiados, de acordo com o MDS (2017), o Programa Bolsa Família 

conta com 13.607.949 famílias em todo o território brasileiro, no mês de março do ano de 2017, 
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neste mesmo mês o valor total transferido em benefícios pelo governo alcançou R$ 

2.428.264.849,00, com um valor médio de R$ 178,44. A figura 02 mostra a evolução do número 

de famílias beneficiadas no Brasil pelo Bolsa Família, com a quantidade de famílias 

beneficiadas no mês de Dezembro de cada ano. 

 

Estudo de caso no Bairro Manoel Deodato no município de Pau dos Ferros - RN 

 

Com o objetivo de verificar as mudanças ocasionadas na renda das famílias beneficiadas 

pelo Programa Bolsa Família, realizamos um estudo de caso no Bairro Manoel Deodato na 

cidade de Pau dos Ferros – RN, para constatar essas mudanças. A escolha da referida 

comunidade, dar-se, pelo fato de ser a comunidade mais carente da cidade e, consequentemente, 

ter uma boa amostra desses beneficiários. 

 

Figura 3: Principal Gerador de Renda das Famílias 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. Elaboração Própria. 

 

Quando questionados sobre o principal gerador de renda da família, 33,33% 

responderam ser os recursos do Bolsa Família, como mostra a figura 03. 19,17% afirmaram ser 
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o trabalho do pai o principal gerador de renda da família, seguidos pelo trabalho da mãe com 

16,67%. O trabalho do casal com 10,83%, além de outros benefícios governamentais com 

10,83%. E a aposentadoria dos avós, pais ou demais familiares com 9,17% da amostra. 

Mais uma vez confirmamos a importância do Programa Bolsa Família nas famílias 

carentes da nossa sociedade, muitas das famílias encontram dificuldades em conseguir 

emprego, principalmente, pelo fato, da baixa qualificação da força de trabalho, que está no vicio 

de ser pobre e sempre permanecer pobre, não conseguindo sair desta condição por diversos 

fatores, entre eles, o baixo nível de escolaridade e as poucas condições de acessão econômica e 

social.  

Quanto a participação dos recursos do Bolsa Família na formação da renda, a tabela 01 

mostra que, 20,8% das famílias têm a participação de 75% a 100% do PBF nesta formação da 

renda familiar, isso implica que os recursos deste programa social acabam sendo o principal 

responsável para a sobrevivência dessas famílias, possibilitando ao menos a aquisição de 

alimento para saciar a fome dos membros da residência. De acordo com esses mesmos dados 

apresentados, 35% da amostra têm o Bolsa Família representando mais da metade da renda 

familiar. 

Tabela 1: Participação do Bolsa-Família na Formação da Renda Familiar 

 Frequência Porcentagem 

Até 10% 

Entre 10% e 25% 

Entre 25% e 50% 

Entre 50% e 75% 

Entre 75% e 100% 

Total 

4 

43 

31 

17 

25 

120 

3,3 

35,8 

25,8 

14,2 

20,8 

100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. Elaboração Própria 

 

Não foi difícil encontrar situações em que a única renda da família fosse o Bolsa Família, 

18,3% das famílias entrevistadas afirmaram isso. Em algumas situações, encontramos famílias 

que mesmo recebendo apenas o Bolsa Família, ou seja, tendo apenas o Bolsa Família como 

renda, ainda tem que pagar o aluguel da casa em que mora, além de comprar alimentos para se 

manterem. 
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Tabela 2: Valor do Último Benefício Recebido 

 Frequência Porcentagem 

De R$ 35,00 até R$ 77,00 

De R$ 77,01 a R$ 154,00 

De R$ 154,01 a R$ 300,00 

Acima de R$ 300,00 

Total 

2 

34 

80 

4 

120 

1,7 

28,3 

66,7 

3,3 

100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. Elaboração Própria. 

 

Enquanto ao valor do último benefício recebido, a maioria das famílias receberam entre 

R$154,01 e R$300,00, representando 66,7% da amostra, já 28,3% receberam entre R$77,01 e 

R$154,00, além de 1,7% terem afirmado receber entre R$35,00 e R$77,00 e outros 3,3% terem 

recebido mais de R$300,00, apresentado na tabela 02.  

Mesmo com este benefício, a renda dessas famílias ainda é pequena comparada com as 

necessidades essenciais para se ter uma vida digna e com, ao menos, parte daqueles direitos 

essenciais para as famílias; sabendo que o número de residentes na maioria das famílias é 

grande se comparado com a renda mensal, e a um número considerável de crianças, onde 

necessita-se uma atenção especial. 

 

Tabela 3: Renda Média Mensal das Famílias 

 Frequência Porcentagem 

De R$ 50,00 até R$ 440,00 

De R$ 441,00 até R$ 880,00 

De R$ 881,00 até R$ 1.760,00 

De R$ 1.761,00 até R$ 2.640,00 

Total 

52 

38 

28 

2 

120 

43,3 

31,7 

23,3 

1,7 

100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. Elaboração Própria. 

 

Conforme mostra os dados da tabela 03, a renda mensal das famílias entrevistadas mesmo 

com a ajuda do Bolsa Família, ainda é precária as condições financeiras dessas famílias, 43,3% 

da amostra têm uma renda que varia entre R$50,00 e R$440,00, valor que é pequeno para 

manter todos os gastos da família, outros 31,7% afirmaram ter uma renda mensal entre 

R$441,00 e R$880,00 e apenas 25% das famílias entrevistadas têm uma renda igual ou superior 

a um salário mínimo. Vale destacar que apenas 1,7% das famílias tem uma renda 

consideravelmente boa, entre R$1.761,00 e R$2.640,00. 
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Pôde-se constatar também que os membros das famílias com condições de conseguirem 

trabalhos estão sempre à procura de emprego, mas o número de desempregados acaba sendo 

muito maior que a oferta de trabalho, além dos diversos fatores já mencionados anteriormente 

que geram um ciclo vicioso de pobreza, esses membros das famílias acabam sofrendo por não 

terem qualificação suficiente para concorrerem as vagas de empregos ofertadas.  

Com todos esses fatores desfavoráveis, a maioria das famílias não conseguem possuir um 

fundo de reserva para casos de emergência, onde 88,3% afirmaram não conseguir ter reserva 

alguma, já 11,7% informaram possuir pequenas reservas para casos de emergência. A maioria 

comentou sobre a necessidade de ter essa reserva para solucionar, principalmente, problemas 

de saúde das crianças em casos de urgência onde não dá para esperar pelo poder público.  

Outra importante informação encontrada, sobre o controle das finanças da família, é que, 

a maioria das compras das famílias são feitas à vista, onde 70,8% das famílias afirmaram fazer 

desta forma. Um fato importante, pois assim, reduz a possibilidade de dívidas e 

consequentemente de inadimplência dessas famílias que já se encontram em situações 

financeira difíceis. 

Quando questionados sobre para onde é destinada a maior parte dos recursos do Bolsa 

Família, os entrevistados informaram que é na aquisição de bens alimentícios, para garantir a 

segurança alimentar dos membros da família. Confirmaram também que a família pôde 

melhorar sua alimentação após o ingresso no bolsa família, melhoria essa que pode ser 

identificada como a diversificação da alimentação ou o aumento daquilo que já consumiam, 

sendo agora uma boa parte com uma melhor qualidade. 

Uma das características relevantes que encontramos, sobre a forma como é gasto os 

recursos do Bolsa Família, é que as famílias não destinam parte deste recurso para a aquisição 

de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, pois priorizam a questão alimentar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sempre foi questionado se o Brasil por ter um grande número de pessoas localizados a 

baixo da linha da pobreza era um país pobre, mas no decorrer do trabalho e de acordo com este, 

podemos confirmar que o fato de ter em sua população um grande número de pessoas pobres 

não implica dizer que o país também é pobre, o caso desta elevada taxa de pobreza encontrada 
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na sociedade está relacionado a forma pela qual é feita a distribuição da sua riqueza, desigual e 

excludente. Portanto o diagnóstico encontrado foi que o Brasil é um país extremamente injusto 

e desigual na sua distribuição de renda e não um país pobre como muitos acreditavam ser. 

Umas das estratégias para reduzir a pobreza é aumentar a renda per capita, com um 

maior investimento público em áreas sociais, proporcionando a classe excluída a garantia de 

seus direitos essenciais, principalmente por meio de políticas públicas eficientes. Um dos 

instrumentos fundamentais é uma educação de qualidade, que quebraria os elos de atraso da 

sociedade e possibilitaria quebrar este ciclo vicioso de pobreza e miséria que parte da sociedade 

convive e não consegue superar. 

Nos últimos anos, conseguimos visualizar uma redução no índice de pobreza e extrema 

pobreza na sociedade brasileira, além de uma redução, mesmo que ainda pequena, na 

desigualdade social. O Bolsa Família tem um papel importante nestas melhorias na condição 

de vida da população, mesmo não sendo creditado só a ele o mérito, sabe-se que o mesmo teve 

um papel crucial nestas mudanças e continua sendo importante para aqueles que o recebem, 

principalmente como garantia de uma segurança alimentar mais efetiva. 

Isso pode ser confirmado na comunidade Manoel Deodato no município de Pau dos 

Ferros – RN, mediante um estudo de caso sobre a importância do Bolsa Família nesta 

localidade. Viu-se o quanto este programa é importante na formação da renda, em alguns casos, 

tendo-o como única renda da família, óbvio também, que não podemos saltar do particular para 

o geral, e generalizar que o que ocorre com uma comunidade, como foi constatado no estudo 

de caso, venha a ocorrer com o universo das comunidades que recebem o Bolsa Família, pode 

até ser possível, mas não se tem absoluta certeza 

Portanto, com este quadro de redução da desigualdade social, mesmo que ainda não o 

suficiente, acompanhado de uma diminuição significativa da extrema pobreza e da pobreza na 

sociedade brasileira, além de sua importância na economia como um instrumento que aquece o 

mercado e reflete diretamente sobre as principais variáveis econômicas como renda, emprego 

e consumo, acaba se tornando evidente a importância do Bolsa Família. Contudo, não devemos 

atribuir apenas ao programa toda essa queda nos níveis de pobreza e extrema pobreza da 

sociedade brasileira, pois outros fatores também contribuem para esta conquista, onde podemos 

destacar o aumento do emprego em alguns períodos, o aumento dos salários e a cobertura 

previdenciária. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho consiste em Relacionar em nível territorial/regional a importância dos 

Royalties em ralação ao Produto Interno Bruto (PIB), considerando a capacidade de atração e 

polarização, como também a capacidade de obtenção dos Royalties oriundos da produção de 

petróleo no território Açu-Mossoró. A metodologia utilizada para a realização do estudo se deu 

através de pesquisa bibliográfica que trata da temática, ao mesmo tempo utilizou-se do método 

de análise comparativa, tendo como base os quatorze municípios do território Açu/Mossoró. 

Para análise dos dados foram utilizados como fontes principais, aquelas fornecidas pelo 

instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE) e InfoRoyalties, a partir de Agência 

Nacional do Petróleo (ANP). Acrescenta-se ainda que a cidade de Mossoró é a mais populosa 

do Território Açu-Mossoró e a segunda do estado do Rio Grande do Norte, além disso, é 

considerada a cidade polo de toda região Oeste Potiguar. Por fim, conclui-se que os Royalties 

não contribuem positivamente para o bem-estar da população (saneamento básico, energia, etc.) 

necessitando de uma maior eficiência por parte do setor público¸ ainda vale ressaltar que é 

importante que o município realize investimentos em infraestrutura e na diversificação de suas 

atividades econômicos, visto que o fim do petróleo, em determinado local, é uma questão de 

tempo, pois se trata de um recurso não renovável, finito. 

 

Palavras-chave: Royalties; PIB; Território.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos marcos da década de 1990 foi a aprovação da Lei n° 9.478/1997 conhecida 

como “Lei do Petróleo”, sendo criada a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis), onde está determinaria o fim do monopólio da Petrobras quanto a 

exploração, produção, pesquisa e refino de petróleo/gás natural, podendo essas atividades serem 

exercidas por outras empresas. 

A ANP como órgão responsável pelas atividades referentes ao petróleo, gás natural e 

biocombustíveis, é responsável pelos processos de licitações junto as empresas interessadas 

pela exploração dos bens citados acima.  

Os royalties constituem o pagamento feito pelos responsáveis pela exploração dos bens 

naturais ao governo federal a partir do mês em que as áreas exploradas começam a funcionar.  

De acordo com Caçador e Monte (2013), o seu valor será determinado multiplicando-se o 

equivalente a 10% do volume total da produção mensal de petróleo e gás natural do campo elos 

seus respectivos preços de referência. 

Os recursos advindos dos Royalties segundo a Lei n°7.525/86 devem ser aplicados em 

energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao 

meio ambiente e saneamento básico.  

 

Com relação ao petróleo, adota-se, como preço de referência, a média 

ponderada dos preços de venda (sem tributos) praticados pela empresa no 

respectivo mês, ou um preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o 

que for maior. No caso do gás natural, o preço de referência será igual à média 

ponderada dos preços de venda (sem tributos) acordados nos contratos de 

fornecimento entre concessionário e compradores, deduzidas as tarifas 

relativas ao transporte do gás até os pontos de entrega (CAÇADOR; MONTE, 

p.268, 2013). 

 

O estado do Rio Grande do Norte possui 167 municípios e uma população de cerca de 

3.168.133 de habitantes de acordo com o senso 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).   

O estudo trata dos 14 municípios que compõem o território Açu/Mossoró, sendo eles: 

Açu, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Baraúna, Carnaubais, Grossos, Ipanguaçu, Itajá, 

Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, São Rafael, Serra do Mel, e Tibau. Os principais 
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municípios a serem analisados serão Mossoró e Açu por possuírem maior população e área 

territorial quando comparado aos demais.  

O objetivo deste trabalho consiste em Relacionar em nível territorial/regional a 

importância dos Royalties em ralação ao Produto Interno Bruto (PIB), considerando a 

capacidade de atração e polarização, como também a capacidade de obtenção dos Royalties 

oriundos da produção de petróleo no território Açu/Mossoró. 

 

A RELAÇÃO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

Crescimento x desenvolvimento 

 

Em vários debates e discussões em torno da definição de desenvolvimento econômico, 

este esteve vinculado ao crescimento de uma região ou país. No entanto, os avanços científicos 

têm representado conquistas singulares para o discernimento do desenvolvimento. 

Recentemente, vários segmentos encontram-se atribuídos ao desenvolvimento visando a 

melhoria das condições de vida e reduzir as desigualdades regionais. Para Myrdal (1968) em 

sua obra Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas, se faz necessária prudência no 

desenvolvimento das ações executadas, pois as forças de mercado tende a aumentar as 

desigualdades regionais. Assim, as atividades econômicas encontram concentradas 

geograficamente em localidades que apresentem elementos favoráveis, enquanto as demais 

regiões, as menos concentradas, não teriam o mesmo destino. 

Considerando a contribuição de Kageyama (2004), o desenvolvimento envolve uma 

variedade de fatores econômicos, sociais, culturais e políticos, de maneira que se torna 

complexo apresentar uma definição precisa. Diante disso, este termo só poderá ser definido por 

meio de modelos que incluem decomposição de alguns de seus aspectos e aproximação por 

algumas formas de medidas. Da mesma forma, Sen (2000) aponta que o desenvolvimento exige 

capacidades para dos indivíduos para as oportunidades econômicas, liberdades políticas, 

poderes sociais e perspectivas prósperas de condições de vida.  

  Quanto ao francês Perroux (1964), o desenvolvimento é uma concepção fruto da 

combinação de modificações mentais e sociais da população, a fim de gerar possibilidades de 

um aumento duradouro do produto real global. Portanto, não há como existir desenvolvimento 
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de maneira isolada e com ações individualistas, pois nas primícias desse procedimento está na 

ação coletiva. Já para Hirschman (1958), o desenvolvimento econômico não depende tanto de 

encontrar agentes que direcionem os recursos e fatores de produção em um mesmo sentido, mas 

de incentivar e mobilizar, com princípios desenvolvimentistas os recursos e aptidões que se 

encontram ocultos ou mau utilizados. Diante disso, um dos grandes desafios é desvincular-se 

do que Myrdal (1972) define círculo vicioso  entrelaçado e que só reproduz condições negativas 

e de atraso na economia do país. Dessa forma, o desenvolvimento econômico só poderá ser 

visualizado quando os resultados do crescimento e as condições adversas forem traduzidas na 

melhoria das condições de vida das pessoas. 

É considerado necessário haver ações concretas para tornar o desenvolvimento visível, 

ou seja, o desenvolvimento econômico parte essencialmente da ação de planejar de forma 

sistêmica os planos desenvolvimentistas. Nesse sentido, destaca-se a importância de políticas e 

ações eficazes e inovadores na política e planejamento elaborados pelos principais atores 

envolvidos na dinâmica e no processo desenvolvimentista. Nos países de economia avançada a 

combinação existente entre o crescimento e o desenvolvimento na economia é mais visível, ao 

passo que nas nações mais pobres apenas o crescimento econômico é mais destacado. Assim, 

para Myrdal (1972), uma das razões é a forte presença do interesse individual pulverizado e a 

ausência da ação coletiva nos países mais pobres, onde, nesse contexto, as nações mais 

avançadas formam grupo mais reduzido de países. 

 

Royalties do petróleo 

 

Com o decreto da Lei n° 9.478/97 chamada Lei do Petróleo, de acordo com Nogueira 

(2011), os principais beneficiados foram os estados e municípios devido um aumento acentuado 

nas receitas dos royalties do petróleo e gás repassados aos mesmos.  

 

De acordo com Bregman & Pinto Jr. (2008), a Lei n° 9.478/97 ao promover a 

abertura do setor ocasionou substanciais alterações na estrutura das 

participações governamentais, pois, com a extinção do monopólio estatal 

tornava-se necessário assegurar que parte da renda petrolífera fosse destinada 

ao benefício da sociedade. Nesse sentido foram criadas três novas 

participações governamentais e ampliada a alíquota básica dos royalties 

(NOGUEIRA, p. 18, 2011).  
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Segundo Caçador e Monte (2013), os royalties constituem compensação financeira 

devida pelos concessionários a União, a serem pagos mensalmente, a partir do mês em que um 

determinado campo começar a produzir. Os recursos advindos dos Royalties segundo a Lei 

n°7.525/86 devem ser aplicados em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e 

tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e saneamento básico.  

 

O seu valor será determinado multiplicando-se o equivalente a 10% do volume 

total da produção mensal de petróleo e gás natural do campo pelos seus 

respectivos preços de referência. Com relação ao petróleo, adota-se, como 

preço de referência, a média ponderada dos preços de venda (sem tributos) 

praticados pela empresa no respectivo mês, ou um preço mínimo estabelecido 

pela ANP, aplicando-se o que for maior (CAÇADOR; MONTE p. 268, 2013). 

 

Segundo Caçador e Monte (2013), preço de referência do gás natural será igual à média 

ponderada dos preços de venda acordados nos contratos de fornecimento entre concessionário 

e compradores, deduzidas as tarifas relativas ao transporte do gás até os pontos de entrega. 

As participações governamentais de acordo com Nogueira (2011), preveem as seguintes 

receitas pelo setor público: o bônus de assinatura, participação especial, pagamento pela 

ocupação ou retenção da área e os royalties.  

 

No entanto, a alíquota dos royalties pode variar até um mínimo de 5% sobre 

o volume de produção do campo. Para fazer isso, a ANP leva em conta riscos 

geológicos, expectativas de produção e outros fatores como produção em 

áreas remotas, produção de gás natural não associado ou de petróleo pesado, 

dificuldades operacionais, inexistência de infraestrutura para escoar a 

produção, distância até o mercado etc (BARBOSA, 2001 apud CAÇADOR; 

MONTE, p. 269, 2013).  

 

O estado do Rio Grande do Norte possui 167 municípios e uma população de 3.168.133 

habitantes de acordo com o senso de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e está localizado na região nordeste do Brasil. O estado possui seis territórios sendo: 

Território do Alto Oeste, Território do Açu/Mossoró, Território do Mato Grande, Território do 

Potengi, Território do Seridó e Território do Sertão do Apodi.  

 

Para ter-se uma ideia, de acordo com o IBGE e ANP, em 2010, os municípios 

potiguares receberam aproximadamente R$ 1,08 bilhão de Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e R$ 148,7 milhões em recursos 

provenientes dos royalties do petróleo e o governo do estado recebeu R$ 158,9 
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milhões em royalties, totalizando R$ 307,6 milhões (NOGUEIRA, p. 22, 

2011).  

 

O território Açu/Mossoró a ser analisado possui 14 municípios beneficiados pelos 

royalties do petróleo, e uma população, com base no senso de 2010, segundo o Instituto de 

Geografia e Estatística (IBGE) sendo eles: Açu com população de 53,227, Alto do Rodrigues 

com população de 12.305, Areia Branca com população de 25.315, Baraúna com população de 

24.182, Carnaubais com população de 9.762, Grossos com população de 9.393, Ipanguaçu com 

população de 13.856, Itajá com população de 6.932, Mossoró com população de 289.815, 

Pendências com população de 13.432, Porto do Mangue com população de 5.217, São Rafael 

com população de 8.111, Serra do Mel com população de 10.287, e Tibaú com população de 

3.687.  

Segundo Nogueira (2011) o estado é o maior produtor nacional de petróleo em terra 

além de possuir três unidades de processamento de gás natural.  

 

Certamente estas duas atividades de extração mineral respondem pelo maior 

crescimento da economia do estado. Contudo, a falta de estrutura ainda é um 

entrave no desenvolvimento da economia Norte Rio-Grandense, embora, mais 

polos industriais estejam sendo montados, e melhorias e ampliações às 

estruturas de portos e aeroportos estão contribuindo para o incremento das 

atividades econômicas (IDEMA, 2010 apud NOGUEIRA, p. 25, 2011). 

 

Mossoró é a segunda cidade mais populosa de todo o estado do Rio Grande do Norte e 

é considerada a cidade polo de toda região Oeste, sendo o município mais populoso do território 

Açu/Mossoró. 

 

METODOLOGIA 

 

O Rio Grande do Norte está localizado na região nordeste do Brasil e possui, segundo 

o censo do IBGE (2010), uma área territorial de 52.811,110 Km² e uma população de 3.168.133, 

possuindo 167 municípios. 

A Localização do Estudo é o conjunto dos municípios do território Açu/Mossoró, 

constituído pelas quatorze cidades a seguir: Açu, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Baraúna, 
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Carnaubais, Grossos, Ipanguaçu, Itajá, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, São Rafael, 

Serra do Mel, Tibau. Como se apresenta na (figura 01). 

 

Figura 1: Mapa do Território Açu-Mossoró 

 
Fonte: Arquivos NEDET-UERN, 2015. 

 

Os principais municípios a serem analisados serão Mossoró e Açu por possuírem maior 

população quando comparado aos demais, e por serem polo de atração, e as cidades de Alto do 

Rodrigues, Areia Branca, Mossoró e Pendencias por serem as principais em recebimentos de 

Royalties no território estudado. 

Para execução do artigo é utilizado o método de análise descritiva comparativa e para 

análise de dados são utilizados como fontes principais as fornecidas pelo instituto brasileiro de 

geografia e estatística (IBGE) e InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A (tabela 01) mostra a evolução de todas as cidades do território Açu/Mossoró no 

recebimento de royalties em valores correntes durante o período de 2010 até 2013, podendo 

assim destacar a cidades de Mossoró, cidade polo da região, que enfrenta um notório processo 

de retirada da indústria de petróleo e gás, tendo em vista a maior rentabilidade da exploração 

realizada em outros locais, principalmente na Bacia de Campos. 
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Tabela 1: Royalties em valores correntes das cidades do Território Açu/Mossoró do Período 

de 2010 à 2013 

Rio Grande do Norte Ano (R$) 

Municípios Beneficiários  2010 2011 2012 2013 

Açu  3.451.778,52 5.155.213,51 5.349.289,93 5.530.966,72 

Alto do Rodrigues 3.148.356,90 7.381.055,39 28.267.673,17 24.031.516,79 

Areia Branca 11.900.730,77 8.685.408,91 11.018.477,30 12.200.614,87 

Baraúna 52.187,42 57.499,86 60.528,15 66.440,90 

Carnaubais 1.439.052,20 3.605.179,05 4.730.677,46 3.793.532,98 

Grossos 1.169.020,55 1.237.941,16 1.263.192,56 7.752.787,70 

Ipanguaçu 44.149,77 47.379,36 49.319,21 54.137,04 

Itajá 40.136,16 43.072,15 44.835,64 49.215,47 

Mossoró 18.095.308,42 23.364.161,02 30.234.229,72 37.676.153,81 

Pendencias 16.929.982,12 22.626.894,30 28.101.360,82 25.198.355,14 

Porto do Mangue 3.112.572,98 3.051.748,62 2.980.386,81 2.306.182,31 

São Rafael 40.136,16 43.072,15 44.835,64 49.215,47 

Serra Do Mel 2.546.670,62 1.562.014,45 1.817.410,36 3.452.886,20 

Tibaú 792.686,12 801.628,82 778.948,98 5.636.422,48 

Fonte: InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo – ANP 

 

Percebe-se que ao longo dos quatro anos em que é feita à análise, os quatro municípios 

que obtiveram a maior média de royalties foram: Mossoró, Pendência, Alto do Rodrigues e 

Areia Branca, como pode ser observado no (Figura 02).  Vale ressaltar a cidade de Mossoró 

sempre em estado crescente no recebimento de royalties, ganhando destaque o município de 

Alto do Rodrigues pelo grande salto no ano de 2012 equivalente ao ano anterior. 
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Figura 2: Royalties em valores correntes das principais cidades do Território Açu/Mossoró 

do Período de 2010 à 2013 

 
Fonte: InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo – ANP 

 

O município de Mossoró, além de ter sido o maior recebedor de royalties em valores 

correntes dentre os municípios do Território Açú-Mossoró, foi onde a indústria do petróleo se 

instalou, mantendo as sedes e principais operações financeiras das empresas, contando inclusive 

com uma ampla base da Petrobrás sediada nesse mesmo município. 

A conjuntura se explica por ser a maior cidade entre as analisadas, contando com uma 

ampla infraestrutura de serviços já instalada. Natural, portanto, apresentar um acrescimento 

mais lento que as cidades menores, exemplo Tibau. 

 

Figura 3: Royalties em valores correntes das principais cidades do Território Açu/Mossoró 

do Período de 2013 à 2017 

 
Fonte: InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo – ANP 
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De inicio, cabe ressaltar o grande impacto do recebimento de royalties nas cidades de 

pequena população, como destacado no (figura 03).  Ficando claro que os royalties recebidos 

pelo município de Grossos ganha grande força no ano de 2014, superando a cidade de Areia 

Branca, consequentemente representando um grande impacto na economia desses municípios. 

Ademais, assim como Mossoró, Areia Branca encontra-se com uma forte indústria já 

estabelecida, em especial a salineira, além de contar com um porto. Pendências e Alto do 

Rodrigues não contam com uma indústria já estabelecida, dependendo muito mais dos recursos 

públicos para se manter. 

É notável a queda em recebimento de royalties a partir do ano de 2014, em virtude da 

redução dos investimentos da Petrobrás na região, ao se transferir para a área do Pré-Sal, a 

cidade de Mossoró viu quatro grandes empresas do setor petroleiro encerrarem suas atividades 

no município: Azevedo Travassos, Saipen, Tuscany e Perbras, com essas empresas fechando 

as portas, a situação impacta na quantidade de petróleo extraída (impactando, por conseguinte, 

na percepção de royalties).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Notou-se que diversos setores foram atingidos, devido ao efeito de polarização que esse 

tipo de atividade pode causar. Neste sentido, alguns estabelecimentos como hotéis, bares e 

restaurantes de Mossoró, que dependem da taxa de ocupação possuem nos trabalhadores da 

indústria do petróleo uma das pedras basilares, registrando queda nos últimos dois anos, 

resultando na perca de grande parte da renda. 

Fica claro o adensamento ou concentração territorial nessas cidades, podendo ser 

destacada a cidade de Mossoró. Uma simples redução das atividades da indústria do petróleo 

resulta na dependência de alguns setores da economia que são afetados de imediato, como é 

comum quando se trata de uma indústria de tão grande porte.  

Devido a isso, é importante que os municípios analisados despertem para uma 

preocupação no sentido de realizarem cada vez mais investimentos em infraestrutura e na 

diversificação de suas atividades econômicas, visto que com o fim da exploração do petróleo, 

em determinado local, que é considerado uma questão de tempo, poderá causar um colapso 

econômico e uma tragédia social, pois se trata de um recurso não renovável, finito. 
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 Concluiu-se que os Royalties não têm se mostrado muito menos refletido positivamente 

para o bem-estar da população (saneamento básico, energia, etc.), necessitando de uma maior 

eficiência por parte de mecanismos de política oriundos especialmente do arranjo 

governamental. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é avaliar o desempenho e a importância do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), este como mecanismo de política agrícola e importante ação de 

Inclusão Produtiva no Território do Alto Oeste, Rio Grande do Norte, bem como interpretar e 

explicar as modificações existentes e seus impactos na agricultura familiar do referido território. 

Para isso, faremos um detalhamento sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, fazendo uma caracterização e sua evolução. O estudo abrange os 30 municípios do 

Território do Alto Oeste Potiguar, o mesmo, está encravado no semiárido e possui significativas 

dificuldades em desenvolve atividades econômicas e ações de inclusão produtiva capazes de 

desencadear condições favoráveis para o surgimento e consolidação do desenvolvimento 

endógeno a partir de cadeias produtivas. Os dados utilizados no trabalho são de origem 

secundária, extraídos dos sites do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Portal da 

Transparência do Governo Federal, bem como através de solicitações junto as 14ª e 15ª 

Diretoria Regional de Educação (DIREC), 7ª e 8ª Diretoria Regional de Alimentação Escolar e 

através da Diretoria e Empresa de Assistência Técnica e Extensão (EMATER), tendo como 

foco o numero de alunos das escolas municipais e estaduais e os repasses do PNAE nos 

municípios em estudo bem como a compra da agricultura familiar por meio da lei 11.947/2009. 

O estudo demonstra que o PNAE tem alcançado, tanto na formação de hábitos alimentares 

saudáveis, como no fortalecimento dos agricultores familiares, contribuindo assim para o 

desenvolvimento dos municípios brasileiros. 

 

Palavras-chave: PNAE; Agricultura Familiar; Escolas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais desafios nas discussões sobre desenvolvimento, especialmente para 

o meio rural de países e regiões mais atrasados, é encontrar alternativas viáveis em estratégias 

que levem às ações de Inclusão Produtiva. Nos últimos decênios tem havido esforços 

significativos por parte do governo brasileiro, no sentido de ampliar os investimentos na 

agricultura familiar através de mecanismos de política agrícola capazes de impactar na criação 

e ampliação da estrutura de produção econômica e de organização coletiva dos agricultores 

familiares. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem se apresentado como 

um dos mais importantes mecanismos de inclusão produtiva no meio rural, por ter incorporado 

no seu novo marco legal elementos importantes, como o conceito de alimentação adequada, a 

valorização da diversificação da agricultura familiar e sua estruturação econômica e de 

organização coletiva. Essa política reforça e afirma o papel da agricultura familiar e reconhece 

que os agricultores familiares produzem alimento de qualidade, além do fato que eles têm 

direito a participar da política e vender a produção local dispensando o processo licitatório pelas 

chamadas públicas. Por outro lado, essa política inovadora que promove a concepção de 

território e estimula fortemente a interação entre a oferta (produção agrícola) e a demanda de 

produtos da agricultura familiar (consumo), além de trazer os seus limites e dificuldades.  

Com o objetivo de fomentar a dinâmica da comercialização e a inclusão produtiva de 

famílias e de produções que muitas vezes se encontram invisíveis e no anonimato, a 

implantação dessas políticas tem movimentado bilhões de reais todos os anos. Além disso, 

deve-se evidenciar que o movimento endógeno proporcionado pela agricultura familiar 

contribui para desenvolvimentos sociais que se estendem desde microrregiões a uma visível 

modificação nas conjunturas qualitativas de toda uma configuração nacional. A agricultura 

familiar tem exercido um papel fundamental no desenvolvimento social e no crescimento do 

país, e os milhões de agricultores familiares que a que compõe fazem dela um segmento em 

expansão e de vital importância, especialmente para o interior Brasil. Todos os anos, a 

agricultura familiar produz a maioria dos alimentos que são consumidos pelo mercado interno, 

além de contribuir para a criação de empregos e oportunidades, geração e distribuição de renda 

e diminuição do êxodo rural (Damasceno, Khan e Lima, 2011). 
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Os programas do governo que fomentam a inclusão produtiva para pessoas de baixa 

renda da economia, favorecem não só a participação econômica desses indivíduos, mas também 

contribuem para a redução dos desequilíbrios regionais que vigoraram por longas décadas nas 

diferentes regiões do país, especialmente na região Nordeste. Outro fenômeno que o incentivo 

à agricultura familiar proporciona é a gradativa redução da desigualdade social, uma vez que a 

maioria desses programas é direcionada para o agricultor familiar na perspectiva da inclusão 

produtiva dessa categoria na dinâmica da economia.  

Um dos mais importantes mecanismos de política agrícola criados recentemente foi o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), este como política 

de desenvolvimento dos anos 1990 e que traz o seu foco na oferta. Os fundamentos do PRONAF 

foram lançados ainda em meados do ano de 1996, porém o seu aperfeiçoamento e ampliação 

só ocorreram a partir do ano de 2004. Essa ampliação foi devido ao exercício que merece 

destaque no sentido da tentativa de interação entre o PRONAF como política de oferta, com o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o PNAE como mecanismos de política criados 

com foco na demanda.  

Assim, a questão central que se coloca é: de que maneira o PNAE contribui para a 

ampliação das ações de Inclusão Produtiva do Território da Cidadania Alto Oeste, no Rio 

Grande do Norte, e qual o reflexo nos arranjos (cooperativas, grupos, redes, associações, etc.) 

existentes no território? Como hipótese acredita-se que as ações de Inclusão Produtiva 

proporcionadas pelo PNAE são de extrema relevância, porém ainda insuficientes para 

desencadear um processo autônomo e sustentável de desenvolvimento no território mais pobre 

do estado, o Território da Cidadania Alto Oeste (RN).  

Em conjunto com o PAA e na perspectiva de ampliar as ações do Programa Nacional 

de Merenda escolar – PNAE, em 2008, foi sancionada pelo então presidente Lula, a Lei 

11.947/09 que dispõe sobre a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a alimentação escolar, na 

compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor rural, priorizando os 

assentamentos de reforma agrária, as comunidades indígenas e quilombolas (BRASIL, 2013). 

Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho é conhecer e avaliar o desempenho do PNAE nos 

municípios do Território do Alto Oeste, em escolas Municipais e Estaduais, bem como a adesão 

e fornecimento de produtos dos produtores familiares ao programa. 
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Neste sentido, o objetivo deste artigo é avaliar o desempenho e a importância do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), este como mecanismo de política agrícola 

e importante ação de Inclusão Produtiva no Território do Alto Oeste, Rio Grande do Norte, bem 

como interpretar e explicar as modificações existentes e seus impactos na agricultura familiar 

do referido território. 

O presente trabalho estar se inicia com uma introdução, logo após, mostrando as 

características e sua evolução até chegar ao Programa Nacional de Alimentação escolar atual, 

enfatizando desde sua estrutura quando o cardápio era único para todas as escolas do território 

nacional e restrito para algumas áreas da educação até a universalização da merenda escolar, 

considerando seus aspectos regionais. Abordamos os aspectos metodológicos e sua área de 

atuação, no qual abrande os 30 municípios do Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar, 

onde o trabalho se baseou em dados secundários através dos sites do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Texeira (INEP), do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Portal da Transparência do Governo Federal, bem 

como através de solicitações junto as 14ª e 15ª Diretoria Regional de Educação (DIREC), 7ª e 

8ª Diretoria Regional de Alimentação Escolar e através da Diretoria e Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão (EMATER). Como resultados obtemos os recursos disponíveis, a 

quantidade de alunos beneficiados, bem como o quantitativos de recursos e produtos que foram 

utilizados para aquisição da alimentação escolar dos agricultores familiares. O trabalho conclui 

que os municípios precisam se apoderar deste recurso para que se potencialize o 

desenvolvimento de geração de renda para os agricultores familiares. 

 

O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE): 

CARACTERÍSTICAS E EVOLUÇÃO 

 

Apesar de sua existência ter mais de 50 anos, o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) só teve seu marco legal (Lei 11.947/2009) sancionado em 2009, graças ao 

processo de articulação e mobilização da sociedade civil, sobretudo por meio do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). Inicialmente, a disputa travada no 

Senado não foi fácil, devido à força de setores privados das grandes indústrias e cadeias 

distribuidoras de alimentos e da bancada ruralista que tentaram, mais uma vez, monopolizar o 
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mercado institucional da alimentação escolar. Mesmo existindo a tanto tempo, apenas em 1988, 

com a promulgação da Constituição, a alimentação escolar foi assegurada como direito a todos 

os alunos do ensino fundamental. A partir de 1993, os recursos passaram a se descentralizados 

para estados e municípios com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho do programa, bem como 

introduzir modificações no sistema de compras com o incentivo à produção alternativa e a 

utilização de produtos in natura e semielaborados na própria comunidade.   

Com a descentralização, ficou a cargo dos estados e municípios elaborar o cardápio, 

adquirir alimentos, realizar o controle de qualidade alimentar, contratar os recursos humanos 

necessários (merendeiras, nutricionistas, especialistas na área de alimentos) e a infraestrutura 

física adequada (equipamentos e utensílios de cozinha). Os recursos repassados pela Fundação 

de Assistência ao Estudante (FAE), do Ministério da Educação, eram destinados 

exclusivamente à aquisição de alimentos, ficando as demais despesas como contrapartida de 

estados e municípios (BELIK; CHAIM; WEIS, 2013).  

 A lei 8.913/1994 descentralizou o PNAE sem necessidades de convênios ou acordos, 

possibilitando assim a transferência direta dos recursos federais para estados e municípios para 

que esses pudessem executar seus programas com foco na alimentação mais saudável e também 

a dinamização da economia local. Em 2009, com a promulgação da lei 11.947/09, o PNAE foi 

ampliado e tornou-se obrigatório o uso de, no mínimo 30% dos recursos para a compra de 

produtos da agricultura familiar e do empreendedor rural. (BRASIL, 2003)  

O PNAE está inserido na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PNSAN) desde 2005, como um dos seus eixos estruturantes de acesso aos alimentos. E, 

segundo Carvalho e Castro (2009, p.5),  

A alimentação escolar envolve aspectos cultural-territoriais; interações 

socioeconômicas ambientais; político-institucionais; de respeito ao ciclo da natureza de ofertar 

alimentos para atender à necessidade básica do indivíduo de não sentir fome; entre outros, a 

fim de promover a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA). 

Com o objetivo de suprir no mínimo 15% das necessidades nutricionais diárias dos 

alunos, contribuir para a redução da evasão escolar e favorecer a formação de bons hábitos 

alimentares em crianças e adolescentes do país, o PNAE atende alunos matriculados na 

educação infantil (creches e pré-escolas) e no ensino fundamental (1ª a 8ª série) da rede pública 
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de ensino municipal e estadual. Além destas atende às escolas mantidas por entidades 

filantrópicas, desde que estas entidades estejam cadastradas no censo escolar e estejam 

registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.  

De acordo com Nunes (et. al, 2014), a partir de 2010, a União inicia o repasse aos 

estados e municípios de R$ 0,30 (trinta centavos) por dia para cada aluno em pré-escola, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. As creches e as escolas indígenas e 

quilombolas passaram a receber R$ 0,60 (sessenta centavos). Por fim, as escolas que oferecem 

ensino integral por meio do Programa Mais Educação terão R$ 0,90 (noventa centavos) por dia. 

O PNAE constitui um arranjo institucional formado pelos Conselhos de Alimentação Escolar 

(CAEs), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Secretaria Federal de 

Controle Interno (SFCI) e pelo Ministério Público.  

A tabela 1 mostra que o orçamento para 2011 foi de R$ 3,1 bilhões destinados a 45,6 

milhões de alunos da educação básica e de jovens e adultos e, com a Lei no 11.947, de 16 de 

junho de 2009, 30% deste valor, ou seja, R$ 930 milhões foram para o Compra Direta da 

agricultura familiar (CD) do PAA. 

 

Tabela 1: Distribuição de recursos FNDE/PNAE por região 2011 

 
Fonte: PNAE (2011 apud NUNES ET. AL, 2014, p. 118). 

 

Fonte: PNAE (2011 apud NUNES ET. AL, 2014, p. 118). 

 

Importante ressaltar o direcionamento da Lei nº 11.947/2009 para o desenvolvimento 

rural, em especial para a agricultura familiar. De acordo com Nunes (et. all, 2014), o Artigo 2º, 

inciso V, prevê essa política como importante instrumento para a promoção do 
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desenvolvimento rural, a qual se dará por meio da compra de produtos de agricultores 

familiares, em uma integração com o PAA. Esta referência contém uma importante distinção: 

a de reconhecer a unidade produtiva familiar como sistema diversificado de produção capaz de 

fornecer alimentos saudáveis e de qualidade. 

A aplicação dos 30% dos recursos do PNAE à aquisição de alimentos da agricultura 

familiar, um dos pontos de análise do PNAE no território Alto Oeste (RN), depende da atuação 

dos gestores locais do PNAE (estados e municípios), a quem cumpre identificar agricultores 

familiares aptos a fornecer gêneros alimentícios. O gráfico 1 a seguir mostra o potencial da 

demanda do PNAE por região do país. 

 

Gráfico 1: PNAE: distribuição dos recursos por região - 2011 (%) 

 
Fonte: PNAE (2011 apud NUNES ET. AL, 2014, p. 119). 

 

A região Nordeste é a que tem o maior percentual de agricultores familiares e recebe 

cerca de 30% dos recursos, um pouco menos que o Sudeste (37%). Vale ressaltar que a maioria 

dos agricultores familiares do Nordeste ainda não se modernizou e possui uma deficiente 

estrutura de produção e de organização coletiva, o que dificulta o acesso às políticas públicas, 

inclusive ao PNAE, e condena cada vez mais o Nordeste à uma região meramente consumidora, 

enquanto a região Centro-Sul se afirmam cada vez mais como as grandes regiões produtoras de 

alimentos e as mais beneficiadas economicamente pelo PNAE.  

De acordo com Nunes (et. all,2014), diante do vazio produtivo que permanece na região 

Nordeste, a formação da renda da maioria das famílias rurais resulta mais de políticas de 
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Inclusão Social via transferência governamentais diretas (aposentadorias, bolsa família, etc.) do 

que de políticas de Inclusão Produtiva que promova a produção econômica e a organização 

coletiva (PAA, PNAE, PRONAF, Agroamigo, entre outros). Essa deficiência de estrutura de 

produção econômica e de organização coletiva dos agricultores familiares do Nordeste torna-

se, portanto, o maior desafio ao estímulo das ações de Inclusão Produtiva, de modo que a 

implantação das políticas agrárias e agrícolas ocorra de forma eficiente e possam contribuir 

para o desenvolvimento e consolidação deste importante segmento. 

 

METODOLOGIA 

 

Área geográfica de estudo 

 

O presente artigo tem por área geográfica de pesquisa os 30 (trinta) municípios que 

constituem o Território da Cidadania Alto Oeste (RN), onde estes se encontram de certa forma 

aqui caracterizados e listados conforme mostrado no Quadro 1. 

 

Quadro l: Municípios que compõem o Território do Alto Oeste Potiguar, população, área 

(km²) e densidade demográfica (hab/km²), 2014 

MUNICIP

IOS 
Pop 

Área 

(km²) 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

MUNICIP

IOS 
Pop 

Área 

(km²) 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Água 

Nova 

3.1

83 

50,684 62,80 Martins 8.6

61 

169,46

4 

51,11 

Alexandri

a 

13.

864 

381,20

5 

36,37 Paraná 4.1

94 

81,39 51,53 

Almino 

Afonso 

4.9

22 

128,03

8 

38,44 Pau dos 

Ferros 

29.

696 

259,95

9 

114,23 

Antônio 

Martins 

7.1

88 

244,89

7 

29,35 Pilões 3.7

23 

82,69 45,02 

Cel. João 

Pessoa 

4.9

55 

117,13

9 

42,30 Portalegre 7.7

60 

110,05

4 

70,51 

Dr 

Severiano 

7.1

81 

113,73

7 

63,14 Raf. 

Fernandes 

5.0

01 

78,231 63,93 

Encanto 5.5

54 

125,74

9 

44,17 Riacho da 

Cruz 

3.4

42 

127,22

3 

27,05 

Francisco 

Dantas 

2.9

19 

181,55

8 

16,08 Riacho 

Santana 

4.2

79 

128,10

6 

33,40 

Frutuoso 

Gomes 

4.2

54 

63,279 67,23 São Fco 

do Oeste 

4.1

38 

75,588 54,74 

João Dias 2.6

89 

88,173 30,50 São 

Miguel 

23.

100 

166,23

3 

138,96 

José da 

Penha 

6.0

49 

117,63

5 

51,42 Ser. dos 

Pintos 

4.7

75 

122,37

5 

39,02 
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Lucrécia 3.8

97 

30,931 125,99 Tab. 

Grande 

2.4

94 

124,09

4 

20,10 

Luís 

Gomes 

10.

086 

166,63

8 

60,53 Tenente 

Ananias 

10.

558 

223,67

2 

47,20 

Major 

Sales 

3.8

56 

31,971 120,61 Venha-

Ver 

4.0

86 

71,621 57,05 

Marcelino 

Vieira 

8.5

02 

345,71

1 

24,59 Viçosa 1.7

05 

37,905 44,98 

Fonte: IBGE 2014 

 

Os limites geográficos do território compreendem: ao Norte com a Chapada do Apodi, 

ao Oeste com o Estado do Ceará e ao Sul e Leste com o Estado da Paraíba, localizando-se ao 

Sudoeste do Estado. Pau dos Ferros é considerado entre os municípios, o centro polarizador, 

assumindo a função de Polo Territorial, o município é o Centro Comercial, de Serviços, 

Financeiro, entre outros (Programa Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(PTDRS), 2010). 

A cidade com a menor população é Viçosa, superando Major Sales e Lucrécia em área 

territorial, entretanto, a densidade demográfica desse último município é a segunda do território 

ficando atrás apenas de São Miguel. Os Municípios do território são bastante diversificados 

com relação às variáveis do quadro 1. De acordo com o Programa 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. 

A figura 1 mostra como municípios estão distribuídos. 

O Território da Cidadania Alto Oeste está encravado no semiárido e possui 

significativas dificuldades em desenvolve atividades econômicas e ações de inclusão produtiva 

capazes de desencadear condições favoráveis para o surgimento e consolidação do 

desenvolvimento endógeno a partir de cadeias produtivas. Além disso, sua estrutura frágil de 

produção não apresenta garantias de sustentação econômica, e muito menos de proporcionar 

qualidade de vida para a maioria da sua população. 

De acordo com Dantas (2014), a maioria desses municípios tem como base econômica 

a agricultura, em especial a cultura algodoeira, e, após a crise do algodão nos anos 1970, não 

surgiram novas atividades agrícolas ou industriais que lhe dessem sustentação. 
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Figura 1: Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar 

 
Fonte: SIT/SDT/MDA, 2014 

Com a implementação de diversas políticas públicas de Inclusão Produtiva direcionadas 

à agricultura familiar (PRONAF, PAA, PNAE, entre outras), é de se esperar que a realidade 

dos agricultores familiares venha melhorado; é nesta perspectiva que nos propomos a avaliar o 

impacto do PNAE no território em destaque, pois a maior parte absoluta da sua renda, a qual 

exerce forte dependência, é composta de transferências governamentais diretas, a exemplo das 

aposentadorias, bolsa família, etc., além de rendas oriundas dos serviços públicos. 

 

Natureza dos dados e variáveis 

 

Os dados utilizados no trabalho são de origem secundária, extraídos dos sites do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Portal da Transparência do Governo 

Federal, bem como através de solicitações junto as 14ª e 15ª Diretoria Regional de Educação 

(DIREC), 7ª e 8ª Diretoria Regional de Alimentação Escolar e através da Diretoria e Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão (EMATER). Foram obtidas informações quantitativas 

referentes ao número de alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) da rede municipal e estadual, repasse total aos municípios para o PNAE e os principais 

gêneros alimentícios fornecidos ao programa pela agricultura familiar. 
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Método de análise 

 

A fim de atingir os objetivos propostos foi realizada uma análise comparativa entre os 

municípios nos anos de 2013 e 2014, com o proposito compreender a relação de oferta e 

demanda estabelecido pelo PNAE. Vale ressaltar, que algumas informações não foram 

possíveis de serem obtidas para o ano de 2013. 

 

O PNAE COMO AÇÃO DE INCLUSÃO PRODUTIVA NA AGRICULTURA 

FAMILIAR DO TERRITÓRIO ALTO OESTE (RN) 

 

Dadas as mudanças na lei 11947/2009, a importância do PNAE para o desenvolvimento 

nos municípios se torna clara, além de atingir o lado da demanda na cadeia alimentar, 

contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos 

estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, também possibilitou estreitar os laços 

com o lado da oferta da cadeia, onde através de compras institucionais inseriu os produtos da 

agricultura familiar, proporcionando o desenvolvimento local e aproximando o campo da 

cidade,  dessa forma o programa atua em duas problemáticas consumo e produção agrícola 

alimentar. 

Os dados da Tabela 2 trazem o montante de recursos financeiros anuais repassados aos 

municípios e a quantidade total de alunos beneficiados pelo programa, os municípios de 

Frutuoso Gomes e Taboleiro Grande não disponibilizaram os valores do repasse das escolas 

municipais nos dois anos na análise e Martins não disponibilizou para o ano de 2014. O recurso 

é diretamente relacionado ao Censo Escolar do ano anterior, não havendo necessariamente uma 

relação direta entre os valores, pois o repasse é de acordo com a modalidade de ensino, desde 

creche com R$ 1,00 por aluno em cada dia letivo, até Ensino fundamental, médio e educação 

de jovens e adultos com R$ 0,30. 

 

Tabela 2: Valor total do repasse do Programa Nacional de Alimentação Escolar para cada 

município e o número de alunos beneficiados, 2014 e 2015. 

 Repasse  Número de alunos 

 2014 2015 2014 2015 

Água Nova 70812,8 57.640.00 867 770 

Alexandria 253289,2 224.922.00 3782 2936 
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Almino Afonço 92724,86 38.016.00 1305 1010 

Antônio Martins 197757,6 160.836.00 2811 1542 

Coronel João Pessoa 116897,6 90.530.00 2681 1295 

Doutor Severiano 195709,6 202.522.00 2206 1595 

Encanto 98193,2 141.176.00 2143 1329 

Francisco Dantas 177593,63 21.602.00 710 496 

Frutuoso Gomes 42818,46 81.930.00 1295 967 

João Dias 55693,8 43.782.00 857 599 

José da Penha 90635,2 94.260.00 2057 1307 

Lucrécia 122022,4 74.178.00 1499 1043 

Luís Gomes 117373,2 142.110.00 2700 2235 

Major Sales 90566,4 90.582.00 1121 1118 

Marcelino Vieira 214878,5 125.560.80 2907 1762 

Martins 286572 116.508.00 2424 1941 

Paraná 87760 86.918.00 1295 1027 

Pau dos Ferros 524825,4 240.754.00 10598 5042 

Pilões 92884,4 61.992.00 952 716 

Portalegre 172088 135.564.00 2170 1662 

Rafael Fernandes 87062,8 37.746.00 1142 891 

Riacho da Cruz 96118 80.690.00 1051 813 

Riacho de Santana 91832 62.250.00 1214 996 

São Francisco do Oeste 79000 69.354.00 1122 968 

São Miguel 634676,56 498.336.00 7477 5275 

Serrinha dos Pintos 69710 53.098.00 1125 946 

Taboleiro Grande 5425,2 82.088.00 623 642 

Tenente Ananias 252524,8 188.924.00 2837 2590 

Venha-Ver 97588 143.542.00 1646 1110 

Viçosa 51190 71.882.00 548 461 

Total 4566223,6 3.519.292.80 65165 45084 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da EMATER regional de Pau dos Ferros e Umarizal e do site do 

INEP, 2014. 

 

Por ser um território composto por 30 municípios, há uma variação muito grande na 

quantidade de recursos financeiros repassados, a exemplo do município de São Miguel recebeu 

a maior quantidade de repasse, com um montante, em 2014, superior a R$ 500.000,00 reais/ano 

provenientes do PNAE, onde o programa atingiu 32,36% da população, apenas do lado da 

demanda, estabelecidas por estudantes das redes públicas de ensino. Já o município de Pau dos 

Ferros tem a maior quantidade de alunos beneficiados, nos dois anos da análise, o fato de não 

ser o município que recebe a maior quantidade de recursos, está relacionado ao perfil dos 

clientes atendidos pelo programa, sendo o único do território que atinge os estudantes das três 

esferas (municipal, estadual e federal), além de uma rede privada em ascensão. Em virtude 

dessa ampla oferta, temos diariamente um alto fluxo de estudantes de outras cidades e mesmo 

de estados vizinhos para Pau dos Ferros. Dantas (2014) identificou que, em 2010, 26.3% das 
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pessoas que estudavam em Pau dos Ferros eram provenientes de outros municípios do Rio 

Grande do Norte e dos vizinhos estados do Ceará e da Paraíba.    

Na presente análise, o impacto do programa tornou-se maior nos municípios com menos 

população, Venha-Ver tem pouco mais de 4000 habitantes, e a proporção da população do lado 

da demanda, beneficiada pelo programa chegou a 50% e 40,28% nos anos de 2014 e 2015 

consecutivamente. Em Coronel João Pessoa, a população favorecida superou 50% da população 

total nos dois anos. A melhoraria na alimentação dos estudantes estaduais e municipais, gera 

mais qualidade de vida a estas crianças. De acordo com Triches e Schneider, (2010), diante do 

crescimento de doenças resultantes da má alimentação e do excesso alimentar e por outro lado 

da fome e da insegurança alimentar, o papel do Estado se sobressai como responsável pela 

construção e consolidação de modelos alimentares diferenciados que possibilitem o 

enfrentamento do consumo.   

Ainda com relação ao repasse, esse é feito diretamente aos estados e municípios, a 

Tabela 3 apresenta a quantidade de alunos beneficiados por esfera para os dois anos, a partir 

dos resultados obtidos, é possível identificar que a quantidade de alunos atendidos nas escolas 

estaduais são menores que nas municipais, em quase todos os municípios, o único que a relação 

se inverte é em Pau dos Ferros, podendo ser justificado pelo fato do município ser considerado 

um polo territorial, atraindo alunos de outras localidades, mesmo que exista a mesma oferta 

educacional em seu município de origem. Além das redes públicas educacionais já citadas, Pau 

dos Ferros é o único município do território que tem um Instituto Federal, chegando beneficiar 

3450 e 4370 alunos, para os anos de 2014 e 2015 respectivamente. 

 

Tabela 3: Quantidade de alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) nas redes municipal e estadual, no território do Alto Oeste Potiguar - RN, 

2014 e 2015 
MUNICIPIOS Municipal Estadual 

 2014 2015 2014 2015 

Água Nova 681 593 186 177 

Alexandria 2428 1871 1354 1065 

Almino Afonso 486 406 819 604 

Antônio Martins 2086 1012 725 530 

Coronel João Pessoa 2349 1030 332 265 

Doutor Severiano 1689 1123 517 472 

Encanto 1663 1048 480 281 
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Francisco Dantas 450 323 260 173 

Frutuoso Gomes 614 557 681 410 

João Dias 638 501 219 98 

José da Penha 1523 884 534 423 

Lucrécia 892 501 607 542 

Luís Gomes 1926 1552 774 683 

Major Sales 759 932 362 186 

Marcelino Vieira 2204 1183 703 579 

Martins 1565 1075 859 866 

Paraná 855 864 440 163 

Pau dos Ferros 2082 1922 4146 3120 

Pilões 651 476 301 240 

Portalegre 1570 1173 600 489 

Rafael Fernandes 509 475 633 416 

Riacho da Cruz 726 566 325 247 

Riacho de Santana 874 717 340 279 

São Francisco do Oeste 667 716 455 252 

São Miguel 5574 3949 1903 1326 

Serrinha dos Pintos 769 640 356 306 

Taboleiro Grande 524 551 99 91 

Tenente Ananias 1871 1654 966 936 

Venha-Ver 1261 970 385 140 

Viçosa 471 387 77 74 

Total 40357 29651 20438 15433 

Fonte: INEP,2014 

 

A fim de atender melhor o público do programa, mudanças significativas vem sendo 

observadas. De acordo (Triches e Schneider , 2010) para combater uma  produção pautada na 

agricultura intensiva, mecanizada, com elevada utilização de produtos químicos, o Estado 

passou a atuar com base nos modelos estruturantes pautados nos conceitos de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável (SAN), propondo um modelo de produção e consumo de 

alimentos mais sustentável, que aproxime a produção de pequenos agricultores familiares e o 

consumo de alimentos, contribuindo para a reconexão da cadeia alimentar e de uma relação 

mais estreita entre campo e cidade. Nessa perspectiva, o PNAE é uma politica que integra a 

preocupação coma saúde escolar e a criação de mercados para os agricultores familiares. 

Desde 2009, os consumidores do PNAE podem contar com um mercado crescente de 

produtos diversificados e saudáveis. No Quadro 2, é apresentada a diversidade de adquiridos 

dos agricultores familiar nos anos de 2014 e 2015 pelas escolas públicas dos municípios 
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analisados. Esses alimentos melhoram a alimentação do alunado, modificando de forma 

positiva alguns hábitos alimentares. 

Melhorias como o consumo de uma alimentação saudável, repeito a cultura e hábitos 

alimentares, desenvolvimento sustentável, adquirindo gêneros alimentícios produzidos 

localmente são pontos destacados por Brasil (2014) com relação aos benefícios da politica no 

lado dos consumidores, com os produtores a Cartilhas destaca que o programa torna-se mais 

uma alternativa no combate a pobreza, na geração de renda e agregação de valor e na 

sustentabilidade do modelo de desenvolvimento. 

 

Quadro 2: Principais produtos fornecidos pelos agricultores ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) nas redes municipais e estaduais, nos municípios do território 

do Alto Oeste Potiguar- RN, 2014 e 2015 

HORTALIÇAS/leguminosos FRUTAS PANIFICADOS CARNES/OUTROS 

Abóbora Cabocla Melancia Bolo de ovos Carne de Caprinos 

Pimentão Verde Melão Bolo de leite Carne Bovinos 

Coentro Caju Biscoito de cequilho Galinha Caipira 

Alface Goiaba Doce de mamão Frango Caipira 

Cebola Graviola Cocada Ovos 

Tomate Maracujá Bolo de laranja Mel de Abelha sache 

Abobora de Leite Manga Bolo de milho Queijo 

Feijão Macassar Mamão Doce de goiaba Manteiga 

Feijão Verde Coco verde Doce de leite Queijo Coalho 

Cebolinha Banana Bolo de macaxeira Tilápia 

Arroz Vermelho Tamarindo Bolo de cenoura Tilápia Filé 

Couve Laranja Bolo de batata Carne Suina 

Batata Doce  Rapadura Carne Ovina 

Mandioca   Manteiga 

Pimenta De Cheiro    

Cenoura    

Beringela    

Repolho    

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da EMATER (Escritório Regional de Pau dos Ferros e Umarizal), 

2014. 
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Nos gráficos 2 e 3 foi traçado uma linha que representa o valor mínimo que as escolas 

da rede Municipal e estadual devem adquirir de gêneros alimentícios da agricultura familiar nos 

anos 2014 e 2015 respectivamente, entretanto, esse valor pode atingir até 100%. 

 

Gráfico 2: Proporção de produtos adquiridos dos produtores familiares em 2014 pelas escolas 

das redes Estaduais e Municipais 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da EMATER regional de Pau dos Ferros e Umarizal, 2014. 

 

Gráfico 3: Proporção de produtos adquiridos dos produtores familiares em 2015 pelas escolas 

das redes Estaduais e Municipais 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da EMATER regional de Pau dos Ferros e Umarizal, 2014. 
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Em quase 50% dos municípios, nenhuma escola municipal adquiriu gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, esse fato que acordo com as informações obtidas da 8ª 

DRAE/15ªDIREC, ocorreu em virtude da estiagem pela qual passou a região, que teve como 

consequência a diminuição brusca dos rebanhos e a falta de oferta de produtos da agricultura 

familiar no Município, falta de registro de produtores e de produtos junto à EMATER local 

para atender ao objeto do pleito, problema com a documentação, publicação de Chamada 

Pública e falta de órgão fiscal competente para emissão de documentos fiscais, inviabilidade de 

fornecimento regular e constante. 

Mesmo com as justificativas apresentadas pelos municípios, vale destacar que para os 

anos da análise as escolas das redes estaduais compraram um parcela dos produtores, mesmo 

que algumas vezes esse valor não chegasse a 5%, alguns municípios se destacam por conseguir 

manter uma proporção média de 30% na aquisição dos produtos da agricultura familiar, outros 

chegam a quase 70% mesmo em 2014, mostrando o potencial desses fornecedores em situação 

adversas, porém, na maioria a realidade é de uma baixa participação dos produtores rurais.  

Em seu trabalho, RIBEIRO, A.L.P; CERATTI, S; BROCH, D.T. (2013), destaca que 

para melhorar a participação dos produtores, além do interesse dos gestores responsáveis, 

algumas ações devem ser realizadas, identificar produtores, capacitá-los para atender aos 

requisitos de qualidade exigida, auxiliá-los na preparação de documentação e estabelecer 

rotinas de atendimento e de entrega. Mas para que esse classe se fortaleça é necessário a criação 

se associações e cooperativas. Ainda de acordo com as autoras, para melhorar e fortalecer a 

aproximação da agricultura familiar com a alimentação escolar, o poder público criar uma 

Central Municipal de Compras de produtos da agricultura familiar, que terá como função 

aproximar produtores de distribuidores facilitando a compra e venda de produtos agrícolas para 

os programas municipais de alimentação ao mesmo tempo em que leva à dinamização da 

agricultura local.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PNAE tem sido um instrumento capaz de legitimar a sustentabilidade nas suas 

diferentes dimensões, permitindo a inclusão de consumidores carentes de hábitos alimentares 

saudáveis e fornecedores com o potencial de oferecer os gêneros alimentícios necessários, 
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respeitando culturas, tradições e comportamentos alimentares tão diferenciados. O programa 

tem uma expressiva importância econômica e social sempre voltada para uma agricultura 

sustentável estimulando o desenvolvimento local e regional. 

A Lei n°11.947/2009 gerou mudanças na execução do programa, o desenho 

descentralizado, apresenta uma maior funcionalidade. Nos municípios da análise, observou-se 

um maior impacto especialmente nos com que tem menos população, em alguns o programa 

chegou a atingir quase 50% da população total, sem mensurar a quantidade de agricultores 

beneficiados, apenas o alunado. Quando trata-se dos agricultores familiares, apesar da redução 

observada na proporção comprada desse mercado, o programa além do desenvolvimento gerado 

e garantia do escoamento da produção, abriu a visão dos produtores para um nicho de mercado 

não detectado pelos produtores. 

Diante do exposto, tornou-se claro a importância do fortalecimento, ampliação e 

continuidade do programa, e para incentivar esta conquista de uma parceria entre o 

desenvolvimento rural agrícola e a segurança alimentar e nutricional, é necessário o 

engajamento administradores do ensino público como secretários estaduais e municipais, 

prefeitos, diretores, professores, agentes educacionais, pais e comunidade escolar, bem como 

os produtores rurais, onde muitas vezes o fornecimento é reduzido pela falta de especialização 

da propriedade familiar, que não está capacitada a enfrentar a vulnerabilidade do sistema 

agrícola, a melhoria pode ocorrer através da diversificação da produção ou da organização, 

deixando-os mais fortalecidos. 

Em síntese, tornou-se clara a abrangência do programa nos municípios estudados, de 

onde se pode constatar a importância que o PNAE tem alcançado, tanto na formação de hábitos 

alimentares saudáveis, como no fortalecimento dos agricultores familiares, contribuindo assim 

para o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Merece destaque também que outras ações 

precisam ser realizadas para que o PNAE alcance maior número de produtores rurais, como, 

por exemplo, a implementação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) em todos os 

municípios do território. 
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RESUMO 

 

Este artigo apresenta um estudo sobre o desenvolvimento socioeconômico das 150 cidades que 

compõem o semiárido cearense no ano de 2016. O objetivo é demonstrar as diferentes 

condições socioeconômicas mediante um conjunto de indicadores-fatores, assim como 

classificá-los segundo os aspectos de condições de moradia e renda, industrialização, condições 

de saúde da população e nível de trabalho agrícola. Utilizou-se os métodos de análise 

multivariada denominada análise fatorial e análise de clusters. Os resultados demonstraram que 

essa região é dotada de baixa renda, padrões precários de moradia, saneamento inadequado e 

acesso restrito a saúde de qualidade, o que revela a precariedade que essa região oferece na vida 

da população do semiárido cearense. Nesse sentido, o resultado obtido na análise de clusters 

evidenciou que, dentre os agrupamentos gerados por esse método foi o grupo 1 que apresentou 

a pior condição em relação aos indicadores, esse grupo representa cerca de 43% do total de 

cidades que compõe o semiárido, já os clusters de número 2, 3 e 4 apresentam valores de 13%, 

41% e 3% do total das cidades, respectivamente. Outro fator importante encontrado nesse 

trabalho foi a relação inversa entre os fatores condição de moradia e renda e industrialização, 

isso evidencia os problemas ocasionados pela falta de preparo que essas cidades têm de receber 

um nível maior de urbanização, já que a maior parte da renda da maioria das cidades são 

provenientes do setor público. 

 

Palavras-chave: Semiárido Cearense; Análise Fatorial; Desenvolvimento Socioeconômico.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos em economia regional se intensificaram a partir da II Guerra Mundial com 

a preocupações de fenômenos locais como o aumento das desigualdades regionais de renda per 

capita, crescimento explosivo das cidades, intensa migrações interurbanas e a concentração de 

atividade econômica. Daí então, formou-se um vasto arcabouço teórico quanto aos estudos 

regionais (ANDRADE, 2009). O semiárido cearense, por sua vez, é caracterizado por uma 

região com baixa umidade, chuvas irregulares e um déficit hídrico considerável. Como a 

principal atividade produtiva na formação territorial é oriunda do binômio pecuária-algodão 

(agropecuária) e os problemas dessa região são justamente relacionados à falta de água, a 

população converge a uma situação de penúria.  

Isto posto, como trazer a realidade regional do semiárido cearense utilizando métodos 

mais adequados para a análise da qualidade de vida da população? Diante dessa indagação, é 

importante buscar novos indicadores de desenvolvimento socioeconômico nas cidades do 

semiárido cearense e mensurar a realidade que se encontra a população residente nessa região. 

Neste sentido, o objetivo do trabalho centrou-se em analisar as condições 

socioeconômicas das cidades que compõem o semiárido cearense, mostrando os níveis de 

desenvolvimento alcançados mediante os indicadores elencados. Buscou-se, também, fazer a 

classificação destas cidades no contexto geral do semiárido cearense, bem como identificar as 

cidades mais ou menos homogêneas, em relação aos indicadores analisados. Dessa forma, o 

presente trabalho se divide em cinco seções, em que a primeira é essa breve introdução, a seção 

dois aborda as concepções e indicadores sobre desenvolvimento, a seção três faz uma explana 

sobre a área geográfica estudada, a seção quatro denota os materiais e métodos utilizados, a 

seção cinco expõe os resultados encontrados e a última seção as conclusões. 

 

CONCEPÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO E SEUS INDICADORES 

  

Antes de se apresentar os resultados dos indicadores necessários para mensurar o 

desenvolvimento socioeconômico é preciso contextualizar de antemão o conceito de 

desenvolvimento. Aumentos de renda per capita foram comumente utilizados para avaliar o 

processo de desenvolvimento econômico, restringindo outros aspectos importantes para a 
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análise econômica. O principal argumento para isso, foi que, na medida que a renda cresce 

certas carências da população, como condição de moradia, acesso a saúde, condições sanitárias, 

níveis educacionais, entre outras, vão sendo eliminados gradualmente. Fazendo uma análise 

retrospectiva, vemos que nas décadas de 1980 e 1990 cortes profundos em investimentos em 

infraestrutura social ocasionaram um aparecimento de demanda reprimida, por parte da 

população, por serviços de cunho social, assim, a argumentação da adoção de apenas uma única 

variável (abordagem unidimensional), para explicar o desenvolvimento perde a validade 

(ROSADO, ROSSATO e LIMA, 2005). 

O método alternativo para a análise do desenvolvimento aborda o aprimoramento da 

qualidade de vida, ou seja, no momento em que as necessidades e desejos da população passam 

a ser atendidos adequadamente (SILVA, MELO e ESPERANCINI, 2006). 

Para a avaliação da qualidade de vida de uma população são utilizados alguns índices 

bastantes conhecidos, como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e o IFDM (Índice de 

Firjan de Desenvolvimento Municipal). O IDH é calculado a cada dez anos pela ONU 

(Organização das Nações Unidas), em seu cálculo são utilizados dados de longevidade, 

educação e renda. Com resultados que variam entre 0 e 1, sendo 0 o menor desenvolvimento e 

1 o maior desenvolvimento, com sua classificação da seguinte forma: inferior a 0,50 indica 

baixo desenvolvimento, entre 0,50 e 0,79 indica um desenvolvimento médio e alto 

desenvolvimento quando o IDH for superior a 0,80 (PNUD, 2017). 

Já o IFDM é calculado anualmente pelo instituto Firjan e considera em seu cálculo dados 

da saúde, emprego, educação e renda. Assim como o IDH, ele também varia entre 0 e 1 e sua 

interpretação coloca valores abaixo de 0,40 como baixo desenvolvimento, entre 0,40 e 0,59, 

desenvolvimento moderado entre 0,60 e 0,79 e alto desenvolvimento acima de 0,80 (FIRJAN, 

2017). 

Esses índices adotam uma abordagem multidimensional, ou seja, eles englobam 

variáveis que envolvam as necessidades humanas (saúde, educação, renda, condições de 

moradia, etc) para formar um indicador de mensuração mais eficaz. Um ou outro método para 

medir o desenvolvimento socioeconômico é a utilização da Análise Multivariada, que permite 

que as variáveis originais sejam combinadas em fatores que permitam alocar o máximo de 

informações possíveis surgindo a possibilidade da adoção de um caráter multidimensional na 

análise do desenvolvimento socioeconômico (AMORIM et al, 2016). Por ter a 
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característica de captar várias informações e poder reduzi-las em número de fatores que facilite 

a explicação dessas informações vários autores utilizam a análise multivariada de diversas 

formas. Silva, Melo e Esperancini (2006) utilizaram a análise multivariada para analisar o 

desenvolvimento dos municípios da região oeste do Paraná, buscando identificar os fatores 

determinantes e agrupar os municípios de acordo com suas características empregadas nesse 

fenômeno. Para isso, os autores utilizaram dezesseis variáveis que englobam aspectos de 

fornecimento de serviços ofertados pelo setor público, saúde, educação, desenvolvimento 

industrial, renda, entre outros. Os resultados encontrados demostram que a maioria das cidades 

apresentam níveis de desenvolvimento abaixo da média, o que sugere uma maior atenção para 

os aspectos considerados nesse trabalho. 

Schlindwein, Cardoso e Shikadai (2014), utilizam a técnica de análise multivariada para 

verificar as desigualdades socioeconômicas nos municípios do Oeste Paranaense entre os anos 

de 2000 e 2009. A questão principal de análise do trabalho produzido era saber se o 

desenvolvimento socioeconômico dos municípios estava aumentando em decorrência dos 

royalties recebidos da Usina Itaipu Binacional. Para isso foi utilizado dez variáveis que são 

classificadas em três dimensões: capital humano (escolaridade dos trabalhadores com emprego 

formal, percentual de trabalhadores com ensino médio, despesas com educação e cultura e 

percentual de professores com curso superior), econômico (emprego em relação a população, 

PIB per capita, consumo de energia industrial) e social (frotas de veículos por cem mil 

habitantes, mortes violentas para cada dez mil habitantes e despesas com saúde e saneamento 

básico). Esse estudo demostrou que os municípios estudados estão dependendo menos dos 

repasses dos royalties para alavancagem dos seus índices de desenvolvimento. 

Rosado, Rossato e Lima (2005), que tinha como objetivo apresentar um estudo sobre o 

desenvolvimento socioeconômico das sessenta e seis microrregiões que compõem o Estado de 

Minas Gerais, realizado no ano de 2000. Buscou-se evidenciar as diferenças das condições 

socioeconômica, mediante um conjunto de indicadores, bem como hierarquiza-los segundo os 

fatores encontrados na análise fatorial (infraestrutura de saúde, industrialização e urbanização 

e condições de moradia). Os resultados encontrados por eles evidenciaram que a maioria das 

microrregiões de Minas Gerais apresentaram condições insatisfatórias dos aspectos 

considerados (condições de moradia, industrialização e urbanização, e infraestrutura de saúde). 
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Outro fator importante apresentado nesse trabalho foi a relação inversa entre os aspectos 

condições de moradia e o de industrialização e urbanização.  

Portanto, percebe-se que a análise multivariada pode ser utilizada para fornecer um 

caráter multidimensional nas relações socioeconômica, assim como, o IDH e o IFDM. As 

variáveis utilizadas para análise socioeconômica neste trabalho, assim como o procedimento de 

cálculo utilizado, serão apresentadas na próxima seção 

 

APONTAMENTOS SOBRE O SEMIÁRIDO 

 

As regiões semiáridas são caracterizadas, genericamente, aridez do seu clima, pelo seu 

déficit hídrico, solos pobres e a imprevisibilidade de incidência de chuvas. O grau de aridez de 

uma região é determinado pela quantidade de água proveniente de precipitações e a temperatura 

que influencia na perda de água por meio da evapotranspiração iminente. 

Segundo a definição de aridez proposto pela ONU (1977, apud SILVA, 2006), indica 

que quase 33% da superfície terrestre são compostas por terras áridas, semiáridas e subúmidas. 

Já as áreas hiper-áridas (desertos) correspondem a 16% da superfície do globo.  

Na América do Sul, por sua vez, além do nordeste brasileiro existe terras semiáridas 

na parte norte do continente, nas Venezuela e Colômbia, como também na parte sul na 

Argentina, percorrendo a parte oeste do continente englobando parte dos países até o Norte do 

Chile, Peru e Equador (SILVA, 2006). 

No Brasil, a delimitação do “semiárido” é decorrente de uma norma da Constituição 

Brasileira de 1998 que, institui a aplicação de 50% dos recursos do FNE (Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste) para o território de atendimento da SUDENE (após as 

reformulações feitas pelo Ministério da Integração Nacional, essa região hoje abrange um total 

de 969.589,4 km² com uma população, no ano de 2010, com 25 milhões de habitantes, cerca de 

47% da população do Nordeste (ARAÚJO, 2011). Em 2017 houve a ampliação dos municípios 

da região, saindo de 1133 para 1189 (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2017), lembrando 

que esse trabalho retrata o ano de 2010.  

Com a reformulação feita em 2005 pelo Ministério da Integração Nacional, o estado 

do Ceará passou a ter 150 municípios inseridos na região Semiárida Brasileira, ocupando uma 
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área de 126.514,9 km², que engloba 86,8% da área total do estado, onde estão cerca de 55,61% 

da população cearense (RIBEIRO; SILVA, 2010). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Análise Fatorial 

 

Para oferecer uma análise multidimensional das condições socioeconômicas da 

população do semiárido cearense foi utilizado a analise fatorial pelo método dos componentes 

principais, agregando-se as observações feitas para dezessete variáveis, em 2010. 

O método de análise fatorial é construído por uma combinação linear das variáveis 

originais inseridas no estudo. Essas combinações são chamadas de fatores, que são um 

agrupamento de variáveis que estão fortemente correlacionadas entre si e fazendo-os com que 

os fatores sejam independentes. Pode ser obtido um número máximo de fatores igual ao número 

de variáveis original, mas poucos fatores são responsáveis pela maior proporção de explicação. 

Mas para uma escolha correta do número de fatores foi utilizado o critério de raiz latente 

(Critério de Kaizer), que seleciona os fatores que sua variância explicada se encontra acima de 

1 (AMORIM, 2016 apud SIMPLICIO, 1985) 

O modelo matemático da análise fatorial pode ser representado de forma simplificada 

por: 

 

 

Tal que: 

 = j-ésima variável padronizada 

 = é o coeficiente de saturação referente ao i-ésimo fator comum da j-ésima variável 

 = é o i-ésimo fator comum  

 = é o coeficiente de saturação referente ao j-ésimo fator específico da j-ésima variável; 

 = é o j-ésimo fator específico da j-ésima variável. 
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Com utilização do método de análise dos componentes principais (ACP), a 

maximização da variância total será explicada terá sua explicação maior concentrada nas 

extrações dos fatores iniciais, sendo o primeiro fator o que tem maior percentual de explicação, 

o segundo fator que tem o segundo maior percentual de explicação, e assim sucessivamente 

(ISAIAS et al, 2010; ROSADO, ROSSATO e LIMA, 2005). 

 Para facilitar a interpretação dos fatores, foi utilizado o método de rotação 

ortogonal varimax, que aloca as variáveis mais precisamente em fatores onde possuem maior 

associação, mantendo a ortogonalidade entre elas. 

 

Variáveis e fonte de dados 

 

Para identificar o nível de desenvolvimento socioeconômico das cidades que integram 

o semiárido cearense, buscou-se selecionar um conjunto expressivo de variáveis que englobe o 

termo desenvolvimento em vários aspectos (demográfico, social, econômico, etc). Com o 

intuito de mensurar esses aspectos, foram selecionadas 17 variáveis cuja a escolha foi definida 

pela disponibilidade de dados e de sugestões de trabalhos similares (em especial, o de 

ROSADO; ROSSATOe LIMA, 2006, SILVA, MELO e ESPERANCINI, 2006; 

SCHLINDWEIN, CARDOSO e SHIKIDA, 2014).  

As variáveis selecionadas foram as seguintes: X1- Porcentagem de domicílios com água 

encanada; X2- Porcentagem de domicílios com coleta de lixo; X3- Porcentagem de domicílios 

com aparelho televisor; X4- Porcentagem de domicílios que não possuem banheiro; X5- Taxa 

de analfabetos; X6 Taxa de urbanização; X7- Porcentagem de domicílios que possuem renda 

per capita de até um quarto de salário mínimo; X8- Homicídios por cem mil habitantes; X9 

Densidade demográfica; X10- Porcentagem de pessoas com nível superior; 11) Porcentagem 

de pessoas ocupadas; X12 Mortalidade infantil; X13 IDHM Longevidade; X14 Probabilidade 

de sobrevivência até os 60 anos; X15- PIB agropecuária; X16- PIB setor industrial e X17- PIB 

do setor de serviços.  

Os dados utilizados nesse estudo são de natureza secundárias e foram extraídos do censo 

demográfico de 2010 (IBGE), do departamento de informações do SUS (DATASUS), do 

Sistema de Gestão e do Conhecimento do Semiárido Brasileiro e do Atlas de Desenvolvimento 

Humano. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Antes que se inicie a Análise Fatorial é preciso identificar se os dados são adequados 

para o modelo proposto. Para a análise de adequação do modelo utilizou-se, primeiramente, o 

teste de esfericidade de Bartlett, que teste a hipótese de que as variáveis não estão 

correlacionadas. O teste demonstrou um valor de 3257,370, a um nível de significância de 1%, 

isso indica uma rejeição da hipótese nula, ou seja, que a matriz de correlação não é igual a 

matriz identidade, e com isso, aponta que há correlações entre as variáveis.  

O teste estatístico de Kaizer-Mayer-Olkin (KMO) foi empregado para verificar a 

adequação da amostra empregada no modelo. O valor obtido foi de 0,767 (ver tabela 1), que é 

considerável aceito para a construção da Analise Fatorial. Os resultados dos testes indicados na 

seção anterior estão dispostos na tabela 1. 

 

Tabela 1: Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,767 

Teste de esfericidade de Bartlett (Aprox. Qui-quadrado) 
Graus de Liberdade 

Significância 

3257,370 

136 
0,000 

Fonte: Resultado da Pesquisa 

 

Os resultados da Análise Fatorial, pelo método dos componentes principais, antes da 

rotação estão apresentados na tabela 2, pode se verificar que os quatro fatores obtidos, em 

conjunto, são capazes de explicar cerca 71,40% da variância total. 

 

Tabela 2: Fatores obtidos pelo método de componentes principais 

Fator Raiz Característica 
Variância explicada 

pelo fator 
Variância acumulada 

1 4,481 26,358 26,358 

2 3,281 19,298 45,656 

3 3,108 18,284 63,940 

4 1,268 7,461 71,401 
Fonte: Resultado da Pesquisa. 

 

Na tabela 3, a seguir, observa-se a carga fatorial após a rotação dos fatores e suas 

respectivas comunalidades. Os valores acima de 0,6 estão em negrito, buscando evidenciar as 

variáveis que estão em maior intensidade entre a variável e o fator. 



 
 

 

 

485 

 
 

Tabela 3: Cargas fatoriais rotacionadas e comunalidades   
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Observa-se que o fator 1 (F1) tem correlação positiva com as variáveis X1 (Porcentagem 

da população com agua encanada), X2 (Porcentagem da população com coleta de lixo), 

X3(Porcentagem da população que possui aparelho televisor), X6(Taxa de urbanização), 

X10(Porcentagem de pessoas com nível superior) e X11(Porcentagem de pessoas ocupadas); e 

correlação negativa com X4(Porcentagem dos domicílios que não tem banheiro) e 

X7(Porcentagem dos domicílios que possuem menos de ¼ de salário per capita). Portanto, o 

primeiro fator está relacionado com as condições de moradia e renda das cidades do Semiárido 

Cearense. 

 No segundo fator (F2), todas as variáveis estão correlacionadas positivamente, são elas 

X9 (densidade demográfica), X16 (PIB da indústria) e X17 (PIB do setor de serviços), pode-se 

dizer então, que esse fator está relacionado com o grau de industrialização. Vale destacar que a 

variável densidade demográfica é influenciada pelas demais variáveis que compõe esse fator, 

pois, uma cidade com uma atividade industrial e um setor de serviços aquecidos é atrativa para 

pessoas que buscam oportunidades de emprego.    

Já o terceiro fator (F3) relaciona-se com as condições de saúde da população do 

semiárido cearense, já que é altamente correlacionado com as variáveis X12 (taxa de 

Vaiáveis F1 F2 F3 F4 Comunalidades 

X1 0,860 0,039 0,088 -0,021 0,750 

X2 0,714 0,479 -0,032 -0,063 0,745 

X3 0,708 0,039 0,085 0,318 0,611 

X4 -0,653 -0,045 -0,344 0,049 0,550 

X5 -0,564 -0,483 -0,039 -0,329 0,661 

X6 0,630 0,535 0,030 -0,236 0,739 

X7 -0,727 -0,376 -0,032 -0,214 0,717 

X8 0,197 0,391 0,108 -0,279 0,281 

X9 0,186 0,679 0,162 -0,053 0,525 

X10 0,618 0,302 0,101 0,031 0,485 

X11 0,683 0,374 -0,005 0,339 0,721 

X12 -0,085 -0,118 -0,983 -0,029 0,988 

X13 0,109 0,158 0,976 0,026 0,990 

X14 0,100 0,152 0,978 0,027 0,991 

X15 0,206 0,123 0,072 0,809 0,717 

X16 0,152 0,840 0,116 0,219 0,790 

X17 0,205 0,871 0,167 0,223 0,878 
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mortalidade infantil), X13 (índice de Longevidade) e X14 (probabilidade de sobrevivência após 

60 anos). E no último fator (F4), apenas a variável X15 (PIB da agropecuária) foi 

correlacionado, isso denota o peso que a atividades primárias têm nessa região, portanto, retrata 

o nível de trabalho agrícola dos municípios estudados. É importante destacar que com um nível 

de trabalho agrícola elevado acarreta em facilidade de acesso de bens agrícolas, como frutas e 

vegetais, da população. 

 

Hierarquização das cidades do Semiárido Cearense através dos procedimentos 

metodológicos 

 

Na hierarquização dos municípios utilizou-se os escores dos quatro fatores, já que, eles 

explicam cerca de 26,37%%, 15,99%, 8,50% e 6,425%, respectivamente, da variância total. A 

hierarquização dessas cidades, em diferentes aspectos (industrialização, condições de moradia 

e renda, condições de saúde da população e nível de trabalho agropecuário), evidencia tanto os 

pontos fortes de cada cidade quanto os pontos fracos, dessa forma, os formuladores de políticas 

de desenvolvimento municipal podem concentrar seus recursos em pontos necessários e 

alavancar o desenvolvimento socioeconômico de forma mais eficaz. 

As tabelas a seguir contêm os escores de cada município, em ordem de melhor condição 

de moradia e renda da população, do grau de industrialização, comas condições de saúde da 

população e com o nível de trabalho agrícola, para a pior, em relação a estes indicadores.  

Convém ressaltar que os escores calculados são sempre medidos em uma escala ordinal e, por 

isto, só podem indicar a posição relativa das cidades. 

Com relação a tabela 4, os 15 municípios que tiveram as melhores condições de moradia 

foram Crato (226,47), Limoeiro do Norte (211,18), Guaramiranga, (200,71), Penaforte 

(190,67), Groaíras (190,19), Forquilha (183,24), Barbalha (175,45), Jaguaribara (170,05), 

Iguatu (149,83), Varjota (149,56), Brejo Santo (138,63), Itaiçabara (130,79), Nova Russas 

(130,56), Jaguaribe (127,54) e Orós (124,01). Já os 10 municípios que tiveram as piores 

condições de moradia, colocando-os em ordem ficam da seguinte forma Ibaretama (-318,76), 

Choró (-298,76), Salitre (-265,24), Itatira (-255,88), Aiuaba (-201,40), Capistrano (-178,18), 

Santana do Acaraú (-141,43), Ocara (140,16), Parambu (-140,16), Tejuçuoca (-131,44), 
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Saboeiro (-130,82), Madalena (-123,41), Catarina (-119,72), Quiterianópolis (-119,62) e 

Miraíma (-116,99). 

 

Tabela 4: hierarquização dos 15 melhores e piores municípios segundo a condição de 

moradia e de renda da população 

Classificação Cidade Fator 1 Classificação Cidade Fator 1 

1 Crato 226,47 136 Miraíma -116,99 

2 L. Norte 211,18 137 Quiterianópolis -119,62 

3 Guaramiranga 200,72 138 Catarina -119,72 

4 Penaforte 190,67 139 Madalena -123,41 

5 Groaíras 190,19 140 Saboeiro -130,82 

6 Forquilha 183,24 141 Tejuçuoca -131,44 

7 Barbalha 175,45 142 Parambu -140,16 

8 Jaguaribara 170,05 143 Ocara -140,87 

9 Iguatu 149,83 144 S. Acaraú -141,43 

10 Varjota 149,56 145 Capistrano -178,18 

11 B. Santo 138,63 146 Aiuaba -201,40 

12 Itaiçaba 130,79 147 Itatira -255,88 

13 N. Russas 130,56 148 Salitre -265,24 

14 Jaguaribe 127,54 149 Choró -298,83 

15 Orós 124,01 150 Ibaretama -318,76 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Com relação ao nível de industrialização das cidades do Semiárido Cearense (Tabela 5), 

as 10 cidades que tiveram que se destacaram foram Caucaia (634,26), Juazeiro do Norte 

(595,53), Sobral (444,02), Horizonte (290,67), Maranguape (150,19), Crato (134,92), Pacajus 

(132,99), Quixadá (117,64), Itapipoca (113,13), Itapagé (103,41), Pedra Branca (100,71), 

Barbalha (0,8994), Saboeiro (0,8476), Chorozinho (0,8374), Ibaretama (0,7807). Em relação 

aos últimos colocados desse fator estão Quixelô (-128,57), Tarrafas (-119,81), Carnaubal (-

114,23), Solonópolis (-110,89), Croatá (-101,40), Ipaporanga (-0,9786), Ibiapina (-0,9508), 

Pereiro (-0,9508), Icapuí (-0,9179), São João do Jaguaribe (-0,8085), Ararendá (-0,7908), 

Guaracibara do Norte (-0,7740), Pires Ferreira (-,07419), Baixio (-0,7250) e Potengi (0,7117).   

 

Tabela 5: hierarquização dos 15 melhores e piores municípios o nível de industrialização dos 

municípios 

Classificação Cidade Fator 2 Classificação Cidade Fator 2 

1 Caucaia 634,26 136 Potengi -0,7117 

2 J. Norte 595,53 137 Baixio -0,7250 

3 Sobral 444,02 138 P. Ferreira -0,7419 
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 Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Já em relação ao fator 3 (Condições de saúde da população), colocando os municípios 

do com os 15 maiores fatores e com os 15 piores fatores, temos: Senador Pompeu (316,70), 

Barbalha (215,78), Crato (210,15), Iguatu (176,92), Limoeiro do Norte (170,31), Reriutaba 

(150,88), Quixelô (149,20), Juazeiro do Norte (144,69), Solonópoles (143,28), Caucaia 

(135,52), Orós (127,02), São Benedito (115,41), Milhã (111,17), Pereiro (108,94) e Crateús 

(104,56). Os piores municípios foram: Acarape (-277,33), Russas (-275,55), Catunda (-226,21), 

Granjeiro (--212,60), Quixadá (-205,27), Palhano (-199,83), Groaíras (-194,91), Acopiara (-

179,14), Varjota (-176,36), Ipaumirim (-163, 23), Iracema (-158,53), Capistrano (-149,22), 

Saboeiro ( -148,21), Caririaçu (-143,15) e Guaramiranga (-139,59). 

 

 

Tabela 6: Hierarquização dos 15 melhores e piores municípios segundo as condições de 

saúde da população do semiárido cearense 

4 Horizonte 290,67 139 G. Norte -0,7740 

5 Maranguape 150,19 140 Ararendá -0,7908 

6 Crato 134,92 141 S.J. Jaguaribe -0,8085 

7 Pacajus 132,99 142 Icapuí -0,9179 

8 Quixadá 117,64 143 Pereiro -0,9508 

9 Itapipoca 117,13 144 Ibiapina -0,9686 

10 Itapagé 103,41 145 Ipaporanga -0,9786 

11 P. Branca 100,71 146 Croatá -101,40 

12 Barbalha 0,8994 147 Solonópole -110,89 

13 Saboeiro 0,8476 148 Carnaubal -114,23 

14 Chorozinho 0,8374 149 Tarrafas -119,81 

15 Ibaretama 0,7807 150 Quixelô -128,57 

Classificação Cidade Fator 3 Classificação Cidade Fator 3 

1 S. Pompeu 316,70 136 Guaramiranga -139,59 

2 Barbalha 215,78 137 Caririaçu -143,15 

3 Crato 210,15 138 Saboeiro -148,21 

4 Iguatu 176,92 139 Capistrano -149,22 

5 L. Norte 170,31 140 Iracema -158,53 

6 Reriutaba 150,88 141 Ipaumirim -163,23 

7 Quixelô 149,20 142 Varjota -176,36 

8 J. Norte 144,69 143 Acopiara -179,14 

9 Solonópole 143,28 144 Groaíras -194,91 

10 Caucaia 135,52 145 Palhano -199,83 

Continuação. 

11 Orós 127,02 146 Quixadá -205,27 
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Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Por fim, o último fator (Fator 4), que está relacionado ao nível de trabalho agrícola, os 

municípios que apresentam os maiores fatores são: Icapuí (373,09), Tiangua (344,37), Aracati 

(292,86), Ibiapina (289,32), Russas (266,94), Guaramiranga do Norte (241,70), São Benedito 

(219,23), Ubajara (187,19), Limoeiro do Norte (167,45), Caucaia (164,42), Itapipoca (162,71), 

Jaguaruana (120, 46), Santa Quitéria (119,69), Mulungu (119,05) e Sobral (117,71). Já com os 

piores municípios, colocando os 15 piores municípios na ordem decrescente temos: Antonina 

do Norte (-222,20), Altaneira (-206,67), Jaguaribara (-197,01), Penaforte (-179,61), Pedra 

Branca (-171,49), Miraíma (-148,46), Juazeiro do Norte (-145,94), Saboeiro (-144,72), General 

Sampaio (-143, 03), Potengi (-128,90), Campos Sales (-126,27), Uruburetama (-125, 46), Jucás 

(-117,80), Nova Olinda (-116,81) e Irauçuba (-112,11). 

 

Tabela 7: Hierarquização dos 15 melhores e piores municípios segundo o nível de trabalho 

agropecuária 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Analisando as tabelas apresentadas podemos ver que a maioria das cidades que são 

destaque no nível de industrialização não possuem a mesma vocação para os níveis de 

12 S. Benedito 115,41 147 Granjeiro -212,60 

13 Milhã 111,17 148 Catunda -226,21 

14 Pereiro 108,94 149 Russas -275,55 

15 Crateús 104,56 150 Acarape -277,33 

Classificação Cidade Fator 4 Classificação Cidade Fator 4 
1 Icapuí 373,09 136 Irauçuba -112,11 

2 Tianguá 344,37 137 N. Olinda -116,81 

3 Aracati 292,86 138 Jucás -117,80 

4 Ibiapina 289,32 139 Uruburetama -125,46 

5 Russas 266,94 140 C. Sales -126,27 

6 G. Norte 241,70 141 Potengi -128,90 

7 S. Benedito 219,23 142 G. Sampaio -143,03 

8 Ubajara 187,19 143 Saboeiro -144,72 

9 L. Norte 167,45 144 J. Norte -145,94 

10 Caucaia 164,42 145 Miraíma -148,46 

11 Itapipoca 162,71 146 P. Branca -171,49 

12 Jaguaruana 120,46 147 Penaforte -179,61 

13 S. Quitéria 119,69 148 Jaguaribara -197,01 

14 Mulungu 119,05 149 Altaneira -206,67 

15 Sobral 117,71 150 A. Norte -222,20 
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condições de moradia e de saúde da população, isso se dá pelo fato de que as cidades que tem 

seu nível de atividade econômica mais intenso atraem pessoas de outras cidades em busca 

oportunidades, isso acarreta em um inchaço populacional, situação que leva a procura de 

domicílios com condições precárias de infraestrutura. Outro problema ocasionado pelo aumento 

populacional é a dificuldade que essas cidades têm de oferecer serviços de saúde pública com 

qualidade, ocasionando baixa condições de saúde da população. Ocorre exceções, por exemplo 

as cidades de Crato, Barbalha, entre outros, que possuem bons indicadores em dois ou três 

fatores. 

Considerando a classificação das cidades, de acordo com os indicadores condições de 

moradia e renda, industrialização, condições de saúde e nível de trabalho agropecuária, utilizou-

se o método de análise cluster agrupando os escores apresentados na análise fatorial. Os 

resultados da análise, juntamente o comportamento das variáveis, permitiu a distribuição das 

cidades do semiárido cearense em quatro clusters distintos: 

 Grupo 1: Aiuaba, Alcântaras, Alto Santo, Aracoiaba, Ararendá, Araripe, Aratuba, Assaré, 

Aurora, Banabuiú, Barreira, Boa Viagem, Canindé, Capistrano, Caridade, Catarina, Choró, 

Croatá, Farias Brito, Graça, Hidrolândia, Ibaretama, Ibicuitinga, Independência, Ipaporanga, 

Irauçuba, Itapagé, Itapiúna, Itatira, Jaguaretama, Jardim, Jucás, Lavras da Mangabeira, 

Madalena, Massapê, Mauriti, Milagres, Milhã, Miraíma, Monsenhor Tabosa, Mulungu, 

Novo Oriente, Ocara, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Pentecoste, Pereiro, Piquet 

Carneiro, Pires Ferreira, Poranga, Porteiras, Potiretama, Quiterianópolis, Quixelô, 

Reriutaba, Salitre, Santana do Acaraú, Santana do Cariri, Santa Quitéria, Senador Pompeu, 

Tarrafas, Tejuçuoca, Umari, Umirim. 

 Grupo 2: Aracati, Crato, Brejo Santo, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Icapuí, Iguatu, 

Itapipoca, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Maranguape, Morada Nova, Pacajus, 

Quixeramobim, Russas, São Benedito, Solonópole, Tianguá, Ubajara. 

 Grupo 3: Abaiara, Acarape, Acopiara, Altaneira, Antonina do Norte, Apuiarés, Arneiroz, 

Baixio, Barbalha, Barro, Baturité, Campos Sales, Cariré, Caririaçu, Cariús, Carnaubal, 

Catunda, Cedro, Chorozinho, Coreaú, Crateús, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, Forquilha, 

Frecheirinha, General Sampaio, Granjeiro, Groaíras, Guaramiranga, Icó, Ipaumirim, Ipu, 

Ipueiras, Iracema, Itaiçaba, Jaguaribara, Jaguaribe, Jati, Meruoca, Missão Velha, Mombaça, 

Mucambo, Nova Olinda, Nova Russas, Orós, Pacoti, Pacujá, Palhano, Palmácia, Penaforte, 
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Potengi, Quixadá, Quixeré, Redenção, Saboeiro, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, 

Tamboril, Tauá, Uruburetama, Varjota, Várzea Alegre. 

 Grupo 4: Caucaia, Horizonte, Juazeiro do Norte e Sobral. 

 

Por mais que exista uma certa complexidade de estabelecer uma medida que evidencia 

a intensidade das condições socioeconômicas da população, é possível, utilizando como base 

os escores fatoriais e os clusters obtidos fazer alguma distinção entre os grupos formados, 

quanto a intensidade do desenvolvimento. 

Assim, podemos dizer que as cidades que compõem o grupo 1 apresentam os níveis 

mais baixos de desenvolvimento socioeconômico, considerando os três indicadores; já as 

cidades que do grupo 2 são relacionados aos níveis de trabalho agrícola (fator 2), tendo 

apresentado desenvolvimento insatisfatório no que se diz respeito ao nível de desenvolvimento 

industrial; as cidades que compõe o grupo 3 demonstram as melhores condições de moradia e 

renda, em contrapartida apresentam os piores níveis nas condições a saúde e na produção 

agropecuária. Por fim, as cidades que estão inseridas no grupo 4, onde se têm grande parte da 

população da região, apresentou resultados insatisfatório nos níveis de condições de saúde da 

população e condições de moradia e renda. Apesar do intenso desenvolvimento econômico que 

essas cidades têm, elas apresentam baixos níveis de desenvolvimento relacionados ao aspecto 

social, isso corrobora com o argumento de que as cidades apresentam inchaços populacionais, 

mas não possui estrutura de saúde adequada para o nível populacional e nem estrutura física 

satisfatória, como moradias adequadas para os moradores. 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo revelou que as cidades que compõem a região do semiárido cearense, em sua 

maioria não apresentam níveis de satisfatório referentes aos indicadores de condições de 

moradia e renda, condições de saúde da população, nível de industrialização e produção 

agrícola. Isso, reflete os baixos níveis de renda, falta de saneamento e o difícil acesso a saúde 

que a população dessa região vive, sendo que o grupo foi o que apresentou os piores resultados, 

no tocante aos indicadores.  
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Ficou confirmado um desenvolvimento desequilibrado entre as cidades, sobretudo em 

relação as condições de moradia e renda e os níveis de industrialização. Exemplo disso são 

Caucaia e Juazeiro do Norte, que por mais que ocupem a primeira e a segunda colocação nos 

níveis de industrialização, elas apresentam respectivamente as posições 105° e 32° referentes 

as condições de moradia e renda da população. 

As informações apresentadas revelam que as cidades que possuem maior 

desenvolvimento econômico terminam por atrair uma grande massa populacional. Assim, por 

mais que haja um planejamento para desenvolvimento econômico dessas cidades, os fluxos 

migratórios acabam por deteriorar as condições de vida da população. 

Nesse contexto, é importante destacar que as políticas públicas, adotadas para o 

semiárido cearense, com o objetivo de promover o desenvolvimento equilibrado, deve-se 

envolver não apenas as cidades que apresentam as piores condições de desenvolvimento 

industrial, mas também as mais dinâmicas, que tendem a deteriorasse nos aspectos referentes 

às condições de moradia e renda e também às condições de saúde. 
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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo identificar os principais fatores limitantes associados à cadeia 

produtiva do leite da região Nordeste brasileira. Na busca de atender ao propósito desta 

investigação, a pesquisa se caracteriza como exploratória, descritiva e de natureza quantitativa. 

O estudo abrange toda a região Nordeste do Brasil e os resultados foram obtidos a partir de 

pesquisa bibliográfica e dados da pesquisa pecuária municipal do IBGE, 2015. Através da 

pesquisa, foi constatado que a bovinocultura de leite se apresenta como uma das principais 

atividades econômicas dessa região. Portanto, os dados mostram que a produção de leite dobrou 

no período de 1990 a 2015, saindo de 2 bilhões de litros para 4, 14 bilhões de litros de leite 

respectivamente e que em 2015 gerou um valor da ordem de R$ 4,7 bilhões. Outro aspecto 

observado durante a realização do trabalho, diz respeito à produtividade das matrizes bovina no 

ano de 2015, a qual situa-se nos 900 litros/vaca/ano, muito aquém da produtividade nacional 

que já alcança os 1.600 litros de leite/vaca/ano. A atividade leiteira também é afetada pelas 

fortes estiagens que assolam o território semiárido. Por fim, conclui-se que a dinâmica da cadeia 

do leite é comprometida principalmente pelos seguintes fatores: estrutura fundiária limitada, 

baixo uso de tecnologias, falta de assistência técnica, pouca disponibilidade de recursos 

financeiro, além da baixa capacidade organizacional entre os produtores. 

 

Palavras-chave: Cadeia do leite; produtividade; tecnologias; capacidade organizacional.  
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INTRODUÇÃO  

 

A bovinocultura de leite é uma das tradicionais e importantes atividades econômicas do 

Brasil, cuja exploração se estende por todo o território nacional e em termos de produção se 

percebe uma heterogeneidade expressiva no que diz respeito ao sistema de produção adotados. 

É comum encontrar produtores de leite desprovidos do uso de tecnologia, rebanho com baixa 

produtividade por animal e área, animais não especializados com produção inferior a 10 litros 

de leite por dia. Porém a produção de leite está inserida numa cadeia de alta complexidade, que 

exige do produtor um crescente e constante grau de especialização, em que a incorporação de 

tecnologias no sistema se justifica por questões sanitária, produtividade e competitividade no 

mercado. 

Nesse sentindo, compreende-se que a cadeia produtiva do leite, assim como outras 

atividades econômicas ligadas ao campo, têm passado por grandes transformações nas últimas 

décadas e, que seus estudos se dar mediante o recorte territorial/regional. A reestruturação dos 

diversos setores da economia nos últimos anos, como mostra Abramovay (2000), tem 

despertado o interesse de cientistas sociais em discutir com maior propriedade as questões 

socioeconômicas sob a ótica do desenvolvimento territorial. No campo da agricultura e no meio 

rural, Schneider et al. (2004) afirmam que os efeitos da reestruturação econômica, produtiva e 

institucional podem ser constatados através de múltiplas facetas e/ou dimensões, como a 

abertura dos mercados; o aceleramento das trocas comerciais e a intensificação da 

competividade, agora embasada por poderosas cadeias agroindustriais que empregam elevado 

nível de tecnologia no processo de produção. 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é identificar os principais fatores que limitam a 

dinâmica da cadeia produtiva do leite na região Nordeste brasileira. Para um melhor 

entendimento do trabalho, o mesmo está estruturado em seções, a saber: 1 introdução; na seção 

2 e 3 encontra-se o referencial teórico; na seção 4 é apresentada a metodologia; os resultados e 

discussão estão na seção 5 e, por fim, na seção 6 encontram-se breves conclusões. Estudos dessa 

natureza nortearão o desenvolvimento de ações governamentais e/ou privada, como políticas, 

programas ou projetos capazes de impulsionar de forma mais eficiente o desenvolvimento da 

cadeia do leite nesta região. 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NO BRASIL 

 

O conjunto das cadeias produtivas agroindustriais, constituem o que Batalha e Silva 

(2007), denominam de agribusiness ou agronegócio, representando o maior valor econômico 

em termos mundiais e sua participação relativa varia para cada país. No Brasil, este seguimento 

da economia é um dos principais responsáveis pelo seu dinamismo, ao responder por 

aproximadamente 22% da composição do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2011, tendo 

uma ligeira queda em 2015 quando atinge cerca de 21,35% (CEPEA, 2015) e, por participar da 

balança comercial com 36% da pauta de exportações, de maneira a torná-la superavitária, ao 

mesmo tempo, contribuindo sensivelmente para evitar déficits comerciais do país, assim aponta 

Araújo (2013). 

Outros indicadores importante para agronegócio brasileiro diz respeito a criação de 

posto de trabalho, o custo necessário para a geração de cada emprego e à absorção dos gastos 

pelas famílias. Estudos realizados por Araújo (2013), mostram que o agronegócio emprega 1/3 

da População Economicamente Ativa (PEA) e, entre os dez seguimentos da economia que 

geram empregos a menor custo, sete fazem parte do agronegócio, com uma estimativa que 

aponta para uma necessidade média da ordem de R$ 5.000,00 de investimento para cada 

emprego gerado, valor bem inferior a outros segmentos da economia. Na indústria 

automobilística, é preciso investir cerca de US$ 250.000,00 para gerar um emprego direto. 

Quanto aos gastos familiares, ainda de acordo com o autor, cerca de 45% dos rendimentos das 

famílias brasileiras são destinados para aquisição de produtos do agronegócio. 

Do ponto de vista do consumo de leite e derivados entre 2008 e 2009, as famílias 

brasileiras gastaram R$ 23 bilhões. Deste total, o Nordeste participou com 21,8%, perdendo 

apenas para a região Sudeste que representou 47,9%. Os números demonstram que o Nordeste 

tem uma predisposição para consumir leite e derivados. Fazendo uma relação de rendimento 

médio e gastos mensais das famílias, percebe-se que os consumidores nordestinos são os que 

dispensam o maior percentual de seus rendimentos para a aquisição desses produtos, cerca de 

1,62%. Na Região Norte essa relação é de 1,41%; no Sul é de 1,38%; no Sudeste é de 1,13% e 

no Centro Oeste é de 0,99%. Outro aspecto que merece destaque está relacionando a per capita 

que é de 167 litros/hab./ano, número inferior ao que é recomendado pelo Guia Alimentar para 

a População Brasileira do Ministério da Saúde (REIS FILHO et al. 2013). 
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A produção estimada no Brasil para 2015, foi de 35, bilhões de litros, gerando um valor 

bruto em torno de R$ 34,7 bilhões (IBGE, 2015). Quanto a ocupação da mão de obra, estudos 

realizados por Araújo (2013), apontam que a necessidade média de investimento para criar um 

emprego no campo gira em torno de R$ 5.000,00. Neste sentido, levando em consideração o 

valor obtido da produção de leite, estima-se a ocupação de cerca de 6,8 milhões de pessoas. 

Desta forma, constata-se que a cadeia produtiva agroindustrial do leite constitui 

importante instrumento dinamizador da economia brasileira, com forte potencial para ampliar 

sua capacidade produtiva e competitiva no mercado, uma vez que o território nacional dispõe 

de uma combinação de recursos naturais e mercado consumidor em expansão. Para tanto, se 

faz necessário maiores investimentos no desenvolvimento de tecnologias, infraestrutura, 

assistência técnica, etc. de tal forma que aumente a geração de postos de trabalhos e 

rendimentos, já que o setor agropecuário é o que apresenta a menor relação 

investimento/emprego e a cadeia produtiva agroindustrial do leite é que proporciona maior 

capacidade de empregabilidade por investimento realizado. Todavia, é relevante que tais 

investimentos aconteçam de modo menos concentrados e centralizados. 

 

Abordagem da temática desenvolvimento territorial rural no Brasil 

 

A reestruturação dos diversos setores da economia nos últimos anos tem despertado o 

interesse de cientistas sociais em discutir com maior propriedade as questões socioeconômicas, 

sob a ótica do desenvolvimento territorial, conforme aponta Abramovay (2000). No que diz 

respeito à agricultura e ao meio rural, Schneider et al. (2004) afirmam que os efeitos da 

reestruturação econômica, produtiva e institucional podem ser constatados através de múltiplas 

facetas e/ou dimensões, como a abertura dos mercados; o aceleramento das trocas comerciais e 

a intensificação da competividade, agora embasada por poderosas cadeias agroindustriais que 

empregam elevado nível de tecnologia no processo de produção.  

Esse novo formato de relacionamento entre os indivíduos e suas formas de produção, 

ou seja, as transformações produtivas e institucionais ocorridas recentemente no campo, se 

desenvolvem num espaço que passou a ser denominado de território, cuja características físicas 

e as relações sociais do homem permitem uma compreensão mais detalhada acerca dos aspectos 

econômicos, sociais, culturais, ambientais, etc. intrínseca das relações entre o homem e suas 
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atividades econômicas. Abramovay (2000) chama atenção ao destacar que o território, além de 

ser uma base física para as relações entre indivíduos e empresas, possui um tecido social, uma 

organização complexa, composta por laços que vão muito adiante de seus atributos naturais e 

dos custos de transporte e comunicação.  

As experiências de desenvolvimento territorial, conforme aponta Ortega (2007), 

iniciou-se no Brasil na década de 1990, num contexto de crise econômica e reformas 

neoliberais. A abertura dos mercados, maior competitividade, incentivo ao processo de 

privatização via capital internacional e menor participação da sociedade na elaboração e gestão 

das ações governamentais, são algumas características da nova forma que a economia toma e 

passa a prenominar no país. Neste contexto, o fortalecimento das forças locais surge com a 

organização da sociedade civil em prol da formulação e gestão de políticas públicas e assim 

constrói um modelo de desenvolvimento que prima pela descentralização das mesmas, ao 

mesmo tempo que revoga aquelas assentadas nos moldes centralizador do governo, ou como 

mesmo diz o próprio Ortega (2007), top-down de planejamento. 

Essa abordagem intensificou-se e ganhou expressão a partir da década de 2000, com a 

criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, ligada ao Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e uma significativa simpatia de outros órgãos do governo em torno desse 

aporte, o que levou a despertar interesse, especialmente no âmbito dos estudiosos das diversas 

áreas do conhecimento e formuladores de políticas públicas (SCHNEIDER, et al., 2004). Neste 

cenário, se destacam iniciativas como: a descentralização das políticas públicas, a valorização 

dos atores nas tomadas de decisão, principalmente os beneficiários; as organizações não 

governamentais, a redefinição do papel das instituições, além das próprias prefeituras locais. 

 

METODOLOGIA 

 

A elaboração da pesquisa está fundamentada teoricamente em pesquisas bibliográficas 

e documentais que contém abordagens sobre a temática. Para tanto, utilizou-se do método 

dedutivo, uma vez que se inicia com teorias e conceitos mais abrangentes que tem por finalidade 

compreender a temática objeto de estudo. 

No que diz respeito a natureza da pesquisa, esta se caracteriza por ser de ordem 

quantitativa. Sua elaboração está fundamentada teoricamente em pesquisas bibliográficas e 



 
 

 

 

499 

 
 

documentais que contém abordagens sobre a cadeia produtiva do leite. 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 estudo, 

e assim alcançar o objetivo esperado. 

A pesquisa contemplou toda a região Nordeste brasileira, tendo como público o produtor 

de leite que compõe a pesquisa pecuária municipal (PPM) do IBGE, 2015. O levantamento de 

dados foi realizado entre junho e outubro de 2017. e a base de dados para análise dos resultados 

tem como referência o período de 1990 a 2015. Os dados da pesquisa são secundários e foram 

extraídos diretamente do banco de dados do IBGE. 

 

Área de estudo 

 

A área objeto de estudo é a região Nordeste do Brasil, com uma extensão territorial de 

1.558.196 km², que representa 18,3% do território nacional, sendo mais de 62% localizada na 

região semiárida, estando inseridos no conhecido “polígono das secas”, tornando ainda maior 

o desafio de desenvolver quaisquer tipo de atividade agropecuária. O território nordestino 

abriga aproximadamente 15% da população brasileira, configurando-se no semiárido mais 

populoso do mundo (REIS FILHO, 2013). 

Quanto aos aspectos econômicos, o setor agropecuário participou com 5,4% do PIB da 

região, tendo a produção de leite gerando algo em torno de R$ 4,7 bilhões, a qual emprega uma 

força de trabalho que, na grande maioria é tido como agricultores familiares não especializados, 

com baixo nível tecnológico empregado nas suas unidades de produção e poucos recursos 

financeiros para reinvestir na atividade (IBGE, 2015). Nesse sentido, a pecuária é considerada 

uma das principais atividades econômicas geradoras de trabalho e renda no meio rural potiguar. 

 

DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE LEITE DO NORDESTE: 

LIMITES E DESAFIOS 

 

A exploração pecuária bovina no Brasil se iniciou no Nordeste – zona da mata. Até 

meados do século XIX essa atividade era voltada somente para a produção de carne e trabalho. 

Somente a partir desse período é que a extração de leite passou a desempenhar papel importante 
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para alimentação da população nordestina, conforme aponta Reis Filho et al. (2013). Para os 

autores, foi através da pecuária bovina que se iniciou o processo de interiorização dos estados 

do Nordeste brasileiro, conferindo à atividade grande relevância de ordem social e econômica, 

bem como um aspecto de cultura e tradição. 

As fortes secas cíclicas que sempre assolaram o semiárido e os escassos recursos, a 

ausência de infraestrutura e o limitado conhecimento tecnológico para produção naquele 

período, fizeram com que a pecuária leiteira nordestina, ao longo de várias décadas, 

apresentasse características de atividade atrasada, ou seja, baixo índice de produtividade e 

eficiência, como também grande vulnerabilidade em anos críticos de disponibilidade hídrica. 

Nesse contexto, a bovinocultura é explorada há mais de dois séculos no Nordeste do Brasil, 

onde se observa de um lado a persistência de sistemas tradicionais e arcaicos de produção de 

leite e, por outro, verifica-se propriedades altamente tecnificadas e proprietários especializados, 

gerando enorme contraste na forma de produzir leite, conforme ressalta Reis Filho et al. (2013). 

Assim, a pecuária no semiárido representa papel fundamental na segurança alimentar, 

geração de trabalho e renda para os agricultores, sobretudo de base familiar. Embora sua 

representatividade seja pequena no contexto nacional, tanto em termos de volume de leite 

produzido, como os níveis de produtividade, em função das condições climáticas e estruturas 

seculares, cujas áreas de terras com menos de 100 ha representam, segundo o IBGE (2006), 

cerca de 90% dos imóveis rurais brasileiros com uso de tecnologias extremamente baixo. 

O (figura 01) apresenta a evolução da produção de leite na região Nordeste do Brasil, 

no período de 1990 até 2015. Num período de 25 anos, que vai de 1990 até 2015, o volume de 

leite produzido na região Nordeste mais que dobrou, quando em 1990 sua produção foi de 2,07 

bilhões de litros, gerando com isso um maior dinamismo para a economia da região. A menor 

quantidade registrada nesse período foi a de 1995 com um volume de apenas 1,89 bilhões de 

litros, representando uma queda de 7,8% em relação a 1990. 
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Figura 1: Produção de leite no Nordeste do Brasil, (1990, 1995, 2000, 2005, 2010 a 2015) 

(bilhões de litros) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal, 2015. Elaborado pelo autor, 2017 

 

Um dos possíveis fatores que podem justificar essa redução no ano de 1995 e outras no 

decorrer desses 25 anos, pode está associado à forte seca que ocorreu em todo o Nordeste em 

1993, considerada até hoje como uma das mais severas, a ponto de reduzir em aproximadamente 

20% o número de vacas ordenhadas, segundo os dados do IBGE (2015). A partir do ano 2000 

até o ano de 2011, a pecuária de leite obteve um crescimento bastante acentuado, quando 

registrou 2,16 e 4,11 bilhões de litros de leite respectivamente, decrescendo em 2012 para uma 

produção de 3,5 e retomando seu crescimento suavemente até o final de 2015 ao produzir 4,14 

bilhões de litros de leite (IBGE, 2015). 

Uma análise mais detalhada da variação do crescimento da produção de leite no 

Nordeste pode ser verificado no (figura 02). A variação de crescimento da produção de leite na 

região acontece com mais intensidade do que em nível nacional. A bovinocultura de leite 

nordestina registrou por vários anos a taxa de crescimento de sua produção superior à média 

brasileira, num período observado de 1990 até 2015. Em 1991, seu crescimento foi de 6,3% em 

relação ao ano anterior, contra 4,1%, do Brasil e, de 1995 para 1996, o aumento da quantidade 

de leite produzida na região Nordeste foi de 24,8%, superior à do Brasil com 12,4%. Durante a 

década de 2000 e a primeira metade do decênio de 2010, percebe-se uma variação mais 

moderada, mas com frequência superior ao que foi registrada no Brasil (IBGE, 2015). 
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Figura 2: Variação do crescimento da produção de leite do Nordeste x Brasil (%) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal, 2015. Elaborado pelo autor, 2017 

 

Ainda de acordo com os dados do (figura 02), é possível visualizar três anos de forte 

variação da produção de leite do Nordeste brasileiro. Os anos de 1993, 1998 e 2012 

apresentaram queda de 25,8%, 13,4% e 14,8% respectivamente, no volume de leite, muito 

acima das observações para o período de 1990 a 2015. Conforme já citado anteriormente, é 

possível que esse declínio abrupto esteja diretamente relacionado com fatores naturais (secas), 

estruturais e políticas. 

Quanto a produtividade do rebanho leiteiro do Nordeste, o (figura 03) traz a média de 

produção de leite vaca/ano, cujos indicadores se apresentam muito aquém dos observados em 

outras regiões consideradas mais desenvolvidas do país. Os dados mostram que no período 

correspondente a 1990 a 2015 tem acontecido de maneira ligeiramente crescente uma evolução 

da produtividade de leite no Nordeste, mas, em 2013, a média de produtividade de vacas 

ordenhadas nessa região atingiu um crescimento extraordinário, representado por um volume 

de 1,37 mil litros de leite/vaca/ano e em 2014 e 2015 a produtividade declina para 820 e 960 

litros de leite vaca/ano, respectivamente (IBGE, 2015). 
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Figura 3: Produtividade (litro/vaca/ano) de leite no Nordeste do Brasil (mil litros) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal, 2015. Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Os números observados no (figura 03) estão distantes da média brasileira, que em 2015 

registrou uma produtividade de 1.610 litros/vaca/ano e da Região Sul, que ultrapassou a média 

nacional e se aproxima dos 3.000 litros de leite/vaca/ano (IBGE, 2015). Assim, os números 

apresentados para o Nordeste do Brasil são modestos, podendo comprometer o desempenho 

econômico da atividade leiteira, sobretudo quando se trata de uma região semiárida brasileira 

que apresenta características naturais adversas.  

Ainda se tratando de produção e produtividades da pecuária de leite, a (tabela 01) traz 

dados dos estados do Nordeste nos períodos de 2000 a 2005 e 2010 a 2015. Dentre os estados 

com maior representatividade em termos de produção no período de 2000 a 2005, encontra-se 

o Maranhão com um crescimento de 114%, saindo de um volume de 150 para 321 milhões de 

litros; Pernambuco para o período observado produzia cerca de 292 milhões e passou a produzir 

527 milhões, representado um acréscimo de 85,5% e, Sergipe, obteve um aumento do seu 

quantitativo de leite de 60,1%, quando sua produção saiu de 115 milhões no ano de 2000 para 

297 milhões em 2005. Já o período de 2010 a 2015, esses mesmos estados tiveram um 

acréscimo de 4,5%, 2,5% e 27,9%, respectivamente (IBGE, 2015). 
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Tabela 1: Produção de leite e produtividade (litro/vaca/ano) nos estados do Nordeste do 

Brasil (2000, 2005, 2010 e 2015) 

Estados do 

Nordeste 

Produção  

(bilhões de litros) 

Produtividade de vaca  

(mil litros/vaca/ano) 

2000 2005 
Var % 

05/00 
2010 2015 

Var % 

15/10 
2000 2005 

Var % 

05/00 
2010 2015 

Var % 

15/10 

Nordeste 2.159 2.972 37.7 3.998 4.143 3.6 0.63 0.75 18.0 0.81 0.96 18.74 

Maranhão 0.150 0.321 114.0 0.376 0.393 4.5 0.49 0.64 28.7 0.65 0.63 -3.82 

Piauí 0.077 0.079 2.6 0.087 0.075 -13.8 0.40 0.39 -1.3 0.55 0.57 2.53 

Ceará 0.332 0.368 10.8 0.444 0.489 10.1 0.75 0.80 5.6 0.82 0.89 8.37 

Rio Grande 

do Norte 0.145 0.212 46.2 0.229 0.245 7.0 0.82 0.89 9.6 0.89 0.92 3.03 

Paraíba 0.106 0.149 40.6 0.217 0.182 -16.1 0.60 0.77 28.3 0.91 0.80 -11.58 

Pernambuco 0.292 0.527 80.5 0.877 0.855 -2.5 0.91 0.55 -39.5 1.52 1.74 14.47 

Alagoas 0.218 0.236 8.3 0.231 0.352 52.4 1.36 1.49 9.6 1.54 1.81 17.53 

Sergipe 0.115 0.191 66.1 0.297 0.380 27.9 0.87 1.08 0.6 1.34 1.65 23.13 

Bahia 0.725 0.890 22.8 1.239 1.171 -5.5 0.48 0.54 13.3 0.56 0.74 31.79 

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal, 2015. Elaboração do autor, 2017. 

 

Nesse contexto, os números da (tabela 01) apontam que nas últimas décadas a produção 

de leite na região Nordeste foi ampliada, representando em 2015 cerca de 12% da produção 

nacional, o equivale a 4,887 bilhões de reais. Os estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe são 

os que detêm um rebanho leiteiro com melhor desempenho de produtividade, sinalizando uma 

maior atenção e empenho por parte dos produtores em investimentos na atividade, que pode 

está relacionado com a melhoria do padrão genético do plantel leiteiro, mão-de-obra mais 

qualificada, acesso a assistência técnica pública ou privada, etc., fatores que contribuem para 

dinamizar a cadeia produtiva do leite da região. 

Embora os números revelem resultados abaixo daqueles desejáveis, verifica-se que a 

cadeia do leite ao longo dos anos tem contribuído significativamente para a dinâmica da 

econômica agropecuária do Nordeste. Sua baixa produtividade caracteriza-se como uma 

atividade não especializada, em que se verifica um padrão genético do rebanho de qualidade 

inferior, reduzido nível de tecnologia aplicada e uma mão de obra pouco qualificada. Zoccal e 

Carneiro (2008) afirmam que essas particularidades acontecem em outras regiões brasileiras, 

uma vez que a bovinocultura de leite é explorada em todo território nacional, onde é possível 

encontrar produtores de leite desprovidos do uso de tecnologia, rebanho com baixa produção 
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por animal e área, animais não especializados para a atividade e com produção inferior a 10 

litros de leite por dia. 

O baixo desempenho produtivo da cadeia do leite do Nordeste pode ser reflexo de vários 

fatores que estejam diretamente relacionados com aos aspectos naturais, estruturais e políticos. 

Extensas áreas de terras com solos rasos, pouco férteis, associados a uma precipitação 

pluviométrica irregular, são os principais fatores naturais que levam à pecuária leiteira 

reduzidos níveis de rendimentos. A disponibilidade insuficiente e a falta de qualidade na 

alimentação, sobretudo durante o período seco, para Araújo Filho (2013), resultam nos baixos 

índices de produção e produtividade dos animais. O autor ressalta também que a capacidade de 

suporte para bovinos na maioria dos estabelecimentos rurais da caatinga é de 10 a 12 

ha/bovino/ano e que atualmente essa carga está situada em torno de 4,6 ha/bovino/ano, levando 

a um sobrepastejo generalizado, que por sua vez, agrava o estado de degradação das pastagens 

e reduz ainda mais sua tendência produtiva. 

Outro aspecto que dificulta o avanço do desenvolvimento da cadeia do leite está 

associado, segundo Bortoleto e Chabaríbery (1998), a heterogeneidade da estrutura produtiva, 

em que convivem diversos sistemas de produção, com diferentes níveis de tecnologia aplicada, 

onde se verifica produtores que comercializam o leite apenas para sua subsistência e outros 

altamente especializados. Essas características são fortemente encontradas na região Nordeste, 

onde as principais limitações estão no baixo padrão genético do plantel; pouca disponibilidade 

de recursos para investir na atividade; ausência de um nível de capacidade gerencial e 

organizacional, sobretudo dos produtores que se encontram no elo da produção primária e no 

relacionamento entre os diversos agentes dos demais seguimentos da cadeia, no sentido de 

construir maior união e cooperação entre eles. 

Os desafios para contornar esses limites que afetam diretamente a cadeia do leite são 

vários, sobretudo no Nordeste do Brasil, tido como uma região pobre e extremamente 

vulnerável às condições edafoclimática. A busca por estratégias que possibilitem maior 

autonomia, como poder de negociação com os demais elos da cadeia, agregação de valor à 

matéria prima, redução dos custos de produção, melhoria do padrão genético do rebanho, 

armazenamento e conservação de alimento, maior capacidade de gerenciamento e 

organizacional, acesso ao crédito e assistência técnica, etc. são os principais desafios 

encontrados pelos produtores de leite. Dessa forma, a constituição de associação de produtores 
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de leite, como ressalta Clemente e Hespanhol (2009), se apresenta como uma das alternativas 

mais apropriadas, no sentido de conseguirem se fortalecerem e enfrentarem os desígnios do 

capital industrial no setor, ao mesmo tempo, culmina para solucionar ou pelo menos minimizar, 

os problemas sociais apontados por Bortoleto e Chabaríbery (1998). 

Nesse sentido, a região Nordeste brasileira e outras que apresentam características 

semelhantes, de acordo com Nunes et al. (2015), devem ter constante intervenção do Estado no 

sentido de incentivar e dar suporte às atividades econômicas, seguindo as estratégias de 

desenvolvimento endógeno e financiando a construção de infraestrutura de produção capaz de 

gerar crescimento, uma vez que essa estrutura demanda maior volume de recursos destinados 

para custeio, o que permite a geração de novas riquezas. Essa estratégia, implantada de maneira 

induzida, para Ploeg (2008), tende a gerar práticas e ações de nível micro, as quais criam 

condições necessárias para que as forças endógenas possam surgir e se expandir, gerando 

crescimento na economia e novas riquezas. 

Nesse contexto, Nunes (2009), ressalta que diante das reconfigurações da economia 

ocorridas nas últimas décadas, o importante é a clareza que se deve ter na maneira ou estilo de 

fazer agricultura, uma vez que seu resultado se origina de articulações entre o núcleo familiar 

interno, a unidade de produção e o externo – os mercados globalizados, desconsiderando-se 

qualquer situação de total autonomia ou dependência de uma esfera em relação à outra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Através dos estudos que fundamentaram a realização deste trabalho, foi possível 

identificar que a produção de leite representa uma das principais atividades econômicas 

desenvolvidas no meio rural do Nordeste brasileiro. Mesmo diante de fortes estiagens, entre os 

anos de 1990 e 2015 o número de vacas ordenhadas e a produção de leite apresentaram 

crescimento na maior parte dos anos. Quanto a produtividade das vacas ordenhadas nesse 

mesmo período, superou os 960 litros de leite/vaca/ano, ficando muito distante da média 

nacional, que passe de 1.600 litros/vaca/ano. As fortes estiagens, a baixa capacidade de 

organização, associado a pouca disponibilidade de recursos financeiro e assistência técnica, 

caracterizam-se como os principais fatores limitantes para o dinamismo da cadeia do leite da 

região Nordeste do Brasil 
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Nesse sentido, verifica-se que os desafios estão diretamente relacionados ao processo 

de agregação de valor da produção, uso de tecnologias adaptadas à região semiárida, melhoria 

do padrão genético do rebanho, armazenamento e conservação de alimento, maior capacidade 

organizacional e de gerenciamento, acesso ao crédito e assistência técnica, etc. Todos esses 

fatores contribuem para maior autonomia e que possibilita maior poder de negociação com os 

demais elos da cadeia.   

O desenvolvimento de um trabalho dessa natureza permite ampliar o campo de 

conhecimento da cadaeia do leite e entender com mais detalhes seus principais aspectos, seja 

de ordem social, econômica ou ambiental. Durante a realização do estudo, não se observou 

limitações capazes de comprometer o desempenho dos trabalhos. Por fim, é importante ressaltar 

que essa pesquisa não encerra as demandas de estudos necessárias para um melhor 

aprofundamento da cadeia produtiva do leite na região do Nordeste brasileiro, incluindo as 

dimensões socieconômicas e ambientais. 
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RESUMO 

 

O planejamento urbano tem sido uma pauta recorrente na agenda da administração pública 

brasileira nos últimos 20 anos. A elaboração do estatuto da cidade e a obrigatoriedade do plano 

diretor para os municípios foram pontos de destaque no desenvolvimento da política urbana, 

entretanto, falta muito a ser consolidado. O objetivo deste artigo é ampliar a discussão sobre o 

planejamento urbano com base nas estatísticas disponibilizadas na MUNIC de 2015. 

Selecionou-se as variáveis relacionadas a informação sobre políticas urbanas e a 

disponibilização de instrumentos para tal fim e aplicou-se os ferramentais de estatística 

descritiva para apontar um quadro situacional do ano de 2015. Constatou-se que dos 5570 

municípios do Brasil, 1/4 deles não possuíam sequer um órgão ou uma estrutura responsável 

pelo planejamento urbano no município; 50% das cidades brasileiras não possuíam o plano 

diretor até o ano de 2015, sinalizando que ainda há muito a ser enfrentado a nível local no que 

diz respeito a implementação de políticas municipais, justamente com o fim de promover a 

organização por meio do planejamento urbano. Com relação a região Nordeste, as estatísticas 

acerca de planejamento urbano são um pouco melhores em relação ao Brasil: cerca de 38% dos 

municípios da macrorregião têm plano diretor. Apesar de serem números até significantes do 

ponto de vista estatístico, a elaboração e manutenção do plano diretor ou a presença de algum 

dos instrumentos de planejamento urbano não correlaciona isso a uma cidade preparada para os 

desafios do crescimento urbano que lhe são impostos pela conjuntura macroeconômica. 

Percebe-se que, a política urbana brasileira ainda deixa a desejar quando ao quesito de acesso 

e direito à cidade. 

 

Palavras-chave: Planejamento Urbano; Política urbana; Plano diretor; Brasil; Nordeste.  
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INTRODUÇÃO  

 

O planejamento urbano tem sido pauta recorrente na agenda da administração pública 

brasileira nos últimos 20 anos. A elaboração do estatuto da cidade e a obrigatoriedade do plano 

diretor para os municípios foram pontos de destaque no desenvolvimento da política urbana 

nacional, entretanto, falta muito a ser consolidado. As estatísticas indicam que houve um rápido 

crescimento do número de municípios que empregam algum dos instrumentos de planejamento 

urbano, pautados no Estatuto, mas a existência de leis e regimentos não é indicativo que essas 

leis se cumpram, tampouco sejam suficientes para alavancar o crescimento local em algumas 

regiões ou abranger todas as dimensões sobre as disparidades dentro dos municípios. Maricato 

destaca que não foi a ausência de Leis que a maioria da população foi excluída da propriedade 

de terras e nota-se que historicamente a relação terra-propriedade está intimamente ligada com 

as relações de poder. 

O Estatuto da Cidade tem uma grande validade no que tange às políticas urbanas. Uma 

medida baseada nos artigos da Constituição Federal n° 182 e 183, mais que assegura, ratifica a 

importância do estabelecimento de políticas que executem o dever social das cidades. O caráter 

segregador das cidades brasileiras só enfatizam o quão os centros urbanos foram (e ainda são) 

pensados e organizados sem a devida preocupação com o bem-estar social e a garantia de 

direitos básicos e comuns a todos os seus habitantes. Veja-se o caso de Brasília, um 

planejamento fora do contexto de inclusão e repartição, que ratifica os traços marcantes da 

desigualdade, instaurados desde a formação inicial das cidades no Brasil. A Lei n° 10257/2001 

vem estabelecer um marco que obriga a participação da cidade na execução de sua função social 

– ainda que uma medida adotada somente no século XXI – já que o caráter de boa parte dos 

municípios nacionais é remoto, alguns com aniversários seculares. 

Em que pesem os trabalhos das equipes de planejamento, independente da esfera ser a 

local ou a federal, não se deve pensar um projeto de região/nação sem antes conhecer os 

interesses específicos para os diferentes níveis escalares, formular vínculos e estabelecer 

relações verticais e horizontais na construção do desenvolvimento que abarque os anseios de 

todas as regiões que dele se beneficiem. A responsabilidade de unificar os interesses Inter-

escalares em um plano e a sua posterior execução pode ser delegada para o nível local – como 

é o caso dos municípios – mas tem sido no Brasil uma tarefa ainda incipiente e quem sabe, 
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desafiadora para boa parte desses lugares devido ao caráter de formação econômica territorial 

heterogênea que tem presença marcada em diversos ciclos históricos replicando-se durante 

décadas, desde o Brasil colonial, ou até mesmo a pouca expertise dos administradores 

municipais em aderir a essa nova maneira de gerenciamento das cidades. 

Tendo em vista as diferenciações regionais brasileiras que ocorrem em nível macro, 

entre os municípios isso se repete também fazendo com que alguns deles não absorvam (ou não 

tenham condições de absorver) as benesses promovidas por essas políticas públicas nas mesmas 

proporções que aqueles centros mais dinâmicos, tendo em vista que o caráter homogêneo dessas 

políticas acaba excluindo da pauta alguns locais que não se adequam (ou nem consegue se 

adequar) ao que nesses programas está proposto, seja por não precisarem, seja por enfrentarem 

problemas muito mais abrangentes ou muito mais simples que aquelas propostas tentam 

priorizar.  

Para reduzir essas disparidades, os municípios precisam definir quais prioridades lhes 

são pertinentes e vão contribuir com a melhora na qualidade de vida de seus cidadãos e nesse 

ponto, os instrumentos de planejamento urbano seriam uma ferramenta de grande valia na 

tomada de decisões, diagnosticando as necessidades com base nas solicitações populares e 

estudos que viabilizem prognósticos para intervenções  assertivas, já que a conexão da 

administração pública municipal com seu povo é bem mais próxima que as demais escalas. 

Pesquisas realizadas a nível local sobre planejamento urbano são muito pontuais, o que desperta 

para estudo aprofundado dos casos de sucesso no Brasil o que de certa forma, contribui com o 

abandono dos que ainda não chegaram a um patamar que possam ser comparados e/ou ainda 

que possuam alguma estrutura ou indícios de conhecimento sobre a temática do planejamento.  

Para tentar entender o estágio atual do Brasil e do Nordeste acerca da cultura da 

administração pública municipal em planejar o próprio desenvolvimento utilizando-se dos 

instrumentos de políticas urbanas estabelecidas no Estatuto da cidade, o presente trabalho 

pretende apresentar dados estatísticos acerca dessa prática no Brasil e no Nordeste, com vistas 

a retratar a atual conjuntura sobre a utilização dos instrumentos de planejamento urbano pela 

nessa escala federativa.  

Os materiais e métodos utilizados neste trabalho são principalmente, o estatístico pois 

visa a descrição de variáveis selecionadas e o bibliográfico, com o fim de apontar as discussões 

na literatura mais recente de planejamento urbano bem como pincelar discursos acerca da 
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história do planejamento regional no Brasil e no Nordeste. Os dados utilizados nesta pesquisa 

foram extraídos da Pesquisa Básica Municipal - Munic realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, no ano de 2015. Através da ferramenta de estatística descritiva 

de frequência, esboça-se um pouco da realidade de meados dos anos 2010 dos municípios do 

Brasil e do Nordeste.  

Este trabalho subdivide-se em além desta introdução, uma seção dedicada a revisar a 

literatura sobre planejamento urbano e regional, que assenta as discussões recentes sobre o tema 

fazendo tessituras com o estágio atual do Brasil e do Nordeste; a seção seguinte ficou incumbida 

de descrever mais detalhada que a anterior sobreo estágio atual de planejamento urbano e 

regional no Nordeste, alargando as discussões pelo início partindo do planejamento na região e 

adentrando nas estatísticas encontradas e encerra-se com um pequeno esboço de conclusão a 

que chegaram os autores.  

 

O PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL NO BRASIL 

 

As discussões acerca do planejamento urbano e regional no Brasil vem se ampliando 

desde a segunda metade do século XX. Esses debates na literatura mundial tiveram breve 

passagem no início do século e uma explosão de pesquisas sobre o tema na década de 1970, 

período marcado pelo pós-guerra. Os discursos de planejamento e sustentabilidade possuem 

raízes nas diversas reuniões mundiais acerca da formação de uma agenda de desenvolvimento 

sustentável global, cuja possui centralidade no programa conhecido como agenda 21, onde em 

1992, na cidade do Rio de Janeiro, chefes de Estado de 179 países se reuniram para a realização 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), 

em que resultou no comprometimento dessas nações com um novo modelo de planejamento 

sustentável da sociedade,  que vise promover o desenvolvimento conectando as dimensões 

ambientais, de justiça social e eficiência econômica (AMBIENTE, [s. d.]).  

A Agenda 21 brasileira foi construída com base em consultas à população a partir das 

diretrizes da agenda 21 global. Implementada em 2003, ficou estabelecida como condição no 

Programa do Plano Plurianual 2004-2007 e seus princípios contribuíram com o fundamento 

teórico para eventos como a Conferência Nacional de Meio Ambiente, a Conferência das 

Cidades e a Conferência da Saúde, sinalizando a necessidade de elaboração de políticas públicas 
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municipalizadas e regionais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016b). A Agenda 21 

local tem o princípio de reunir na escala menor os interesses já estabilizados a nível nacional e 

global, mas abancando principalmente as particularidades que o local exige, logrando ao 

mesmo tempo, ser estabelecida pela sociedade civil e pelo poder público (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2016b).  

Um instrumento de planejamento urbano que é utilizado nessa tarefa de implementação 

de políticas públicas no Brasil a nível municipal é o plano diretor, que é obrigatório para cidades 

com mais de 20.000 habitantes e que vem sendo aceleradamente difundido no território nacional 

nas duas primeiras décadas do século XXI. Apesar do caráter incipiente e célere de seu 

estabelecimento pelo poder público municipal, é possível destacar algumas experiências 

exitosas e marcantes como foi o caso do plano de Aarão Reis elaborado para Belo 

Horizonte/MG. Baseado nas tessituras teóricas de Haussmann, cunhou na capital mineira uma 

nova roupagem espacial acrescida de elementos barrocos (MONTE-MÓR, 2006). Em Curitiba, 

a primeira experiência sobre mobilidade urbana na utilização do BRT (Bus Rapid Transit) fora 

instaurada graças a uma política de planejamento implementada em 1974 pelo então prefeito e 

arquiteto Jaime Lerner, que modificou e aperfeiçoou o sistema de transporte público municipal 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO - NTU, 

2016).  

Para atender as demandas da sociedade, é necessário que nessa escala de proporção 

territorial – a mais próxima da comunidade – sejam articuladas propostas e elaboradas leis e 

regimentos que pensem as cidades a longo prazo com a criação de espaços e o zoneamento 

adequado para o bom uso e aproveitamento das áreas que a ela pertence, maximizando a 

utilidade da população e adequando os espaços disponíveis ao atendimento das suas 

necessidades, expressando a importância da participação popular na fiscalização e 

implementação das decisões tomadas no âmbito da política urbana.  

De acordo com o Estatuto da cidade elaborado em 2001 pelo Governo Federal, ela deve 

ficar a cabo do poder público municipal, garantindo o ordenamento do desenvolvimento total 

das funções sociais da cidade e promovendo o bem-estar da população que nela habita. O plano 

diretor é o seu instrumento basilar de política de desenvolvimento e de expansão urbana 

proposto pelo estatuto. Este também estabelece outros instrumentos de política urbana que 

seriam capazes de promover normas públicas e de interesse social que regularizem o uso da 
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propriedade urbana em benefício das pessoas e do equilíbrio ambiental, reunindo os 

instrumentos de política urbana de natureza nacional, regional, estadual e municipal. A Munic 

de 2015 elenca 21 desses instrumentos de política urbana a nível municipal os quais serão 

trabalhados para análise dos estados atuais do Brasil e do Nordeste. 

Segundo a Munic (2015) foram contabilizados 5570 municípios no Brasil e 1/4 deles, 

ou seja, 1378 não possuíam órgão ou uma estrutura responsável pelo planejamento urbano no 

município. Dentre este recorte, 436 municípios já possuíam o plano diretor e quatro deles 

estavam com o documento desatualizado há mais de 10 anos. Entretanto, segundo a mesma 

pesquisa, 90% dos municípios brasileiros possuíam pelo menos um instrumento de 

planejamento urbano em sua gestão. 

Um retrato do atual cenário incipiente acerca da utilização dos instrumentos de 

planejamento urbano no Brasil pode ser apresentado partindo da informação de que 2783 

municípios não possuíam o plano diretor no ano de 2015, o que representa 50% da federação, 

quase metade das cidades do país, sinalizando que ainda há muito a ser enfrentado a nível local 

no que diz respeito a implementação de políticas municipais com o advento da organização por 

meio do planejamento urbano. 

Apenas 12% dos municípios brasileiros (ou seja, 691 dentre aqueles que não tinha o 

plano) estavam ainda na fase de elaboração do plano, o que pode apontar para duas tendências: 

a elaboração pura e simples devido à obrigatoriedade do plano para o município com 

determinado número de habitantes, que facilita (ou impõe) uma condição para sua elaboração 

e vinculação a liberação de verbas federais, ou ainda, pode destacar o engajamento do gestor 

público em elaborar um projeto de desenvolvimento local que estabeleça as normas e regras já 

elencadas no estatuto da cidade. Propõe-se diante dessa informação que se elaborem estudos 

mais robustos para desvelar quais são os determinantes para a implementação (ou não) de plano 

diretor nos municípios brasileiros. 

Dentre os municípios que possuíam o plano diretor no início da segunda metade do 

século XX, apenas dois registram a elaboração do documento no ano de 1955 (ano em que foi 

o primeiro a estabelecer um regimento nesses moldes de planejamento urbano): a cidade de 

Farias Lemos/MG (que não teve atualização até 2015) e Estância Velha/RS (atualizado em 

2012). Somente 220 municípios já tinham plano diretor antes da década de 2000, o que 

evidencia a não conexão de sua criação com o projeto da agenda 21 e o estatuto da cidade. Isso 
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pode nos mostrar que apesar de não haver uma agenda nacional pautada no desenvolvimento a 

partir do planejamento urbano, alguns municípios já se antecipavam à essa tendência. Uma 

pequena parcela dos municípios que tem o plano (92) não realizou sua atualização. 

Outro ponto que podasse inferir sobre o não estabelecimento do plano diretor é a 

desobrigação por parte do município em estabelecer essas normas. A maioria dos municípios 

brasileiros (pouco mais de 68%) possui menos de 20 mil habitantes como pode ser observado 

na tabela 1, mas esse não deve ser considerado o motivo central. De acordo estabelecido na 

constituição de 1988 e ratificado na lei 10.257 de 2001 , o Plano diretor é obrigatório para os 

municípios com mais de 20.000 habitantes entre outras caracterizações: 

 

[...] aqueles situados em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; em 

áreas de interesse turístico; ou em áreas sob influência de empreendimentos 

de grande impacto ambiental. Municípios que não se incluem em qualquer 

destas categorias precisam dispor obrigatoriamente de um Plano Diretor, se o 

poder público pretender aplicar os instrumentos previstos no capítulo de 

Reforma Urbana da Constituição de 1988 (BRASIL, 2001). 

 

Rezende e Ultramari (2007, p.256) destacam para o plano diretor e o planejamento 

estratégico o papel de “utopias contemporâneas para a questão urbana brasileira”. Apontam que 

os planejadores ora esquecem-se deles, ora os valorizam, havendo sempre trocas de interesse 

em uma hora atender os interesses públicos majoritários, outrora os pedidos do setor privado. 

Vez por outra são tecnocratas, outras partem na defesa da democracia (REZENDE; 

ULTRAMARI, 2007) mas não passam de meros instrumentos de se fazer política a nível local. 

A força política desempenhada pelo poder público municipal e a articulação desse poder com 

os pequenos grupos de associações, comunidades e representantes civis, formam uma cadeia de 

ideias que podem realizar o projeto de cidade que coadune boa parte dos interesses da 

sociedade. 

Diante dos dados apresentados, levando-se em conta um número relevante de 

municípios que não possuem o plano diretor ou por desobrigação perante a Lei, ou mesmo por 

falta de interesse político na elaboração de um planejamento voltado para o desenvolvimento 

regional, faz-se uma reflexão sobre como o plano diretor pode ser (ou não) um instrumento 

eficaz na prevenção às possíveis mazelas que a região pode enfrentar, enaltecidas pelo crescente 

número de habitantes na zona urbana, a conturbação entre municípios de alto dinamismo 
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produtivo e o incremento de zonas de vulnerabilidade que é decorrente da concentração 

populacional que busca melhores condições de vida e acabam circunscrevendo-se na periferia.  

Sem a devida inquietação sobre desenvolvimento municipal no longo prazo, o plano 

diretor teria a tendência de tornar-se um documento de pouca relevância, primeiro por não ser 

elaborado com participação popular e nesse ponto ser desconhecido pela grande maioria; 

segundo porque a ausência desse vínculo entre comunidade e políticas urbanas desobriga a 

primeira na execução das propostas já que não se enxergaria participante do modelo de cidade 

top down proposto e terceiro, a separação dos beneficiários da política com sua elaboração 

também os afasta do monitoramento e fiscalização das práticas elaboradas no projeto.  

Os esforços das diversas áreas da administração pública municipal e de atores civis para 

sua concepção, é uma das vias que podem construir cidades mais acessíveis a toda população, 

sustentáveis do ponto de vista ambiental e produtivo, e inspecionado por todos os partícipes, 

principalmente pelos seus beneficiários já que essa desarticulação entre planejamento e 

acompanhamento podem mitigar ou dizimar os efeitos positivos do projeto de cidade.  

A participação popular no planejamento urbano é o diferencial na execução e 

monitoramento das políticas urbanas, pois o crescente número demográfico brasileiro nos 

últimos sessenta anos é um indicativo de que sem a comunidade pouco será posto em prática. 

Uma fotografia demográfica do Brasil em 2015 é que há no território nacional, 5268 municípios 

com até 100 mil habitantes e somente 302 acima desse numerário. Ou seja, em termos de 

proporcionalidade, 95% dos municípios brasileiros abrigam o equivalente a pouco mais de 44% 

da população (89,9 milhões de brasileiros) enquanto que somente 5% dos municípios alojam o 

restante dos 56% (114,1 milhões de habitantes).  

Neste recorte pode-se identificar a magnitude das disparidades territoriais no que tange 

a concentração populacional. Esse dado serve como pano de fundo de políticas públicas para 

reduzir as migrações para os grandes centros, oportunizando mercado de trabalho em outras 

centralidades e fornecendo os serviços básicos da população em regiões menos polarizadas para 

evitar e amortizar esses aglomerados urbanos. 

 

Tabela 1: Distribuição dos municípios brasileiros por classe de número de habitantes 

População 
Número de 

Municípios 

Acumulado 

municípios 
% Brasil Acumulado % 

Até 5000 1237 1237 22,21% 22,21% 

De 5001 a 10000 1214 2451 21,80% 44,01% 

De 10001 a 20000 1377 3828 24,72% 68,73% 
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De 20001 a 50000 1087 4915 19,52% 88,25% 

De 50001 a 100000 353 5268 6,34% 94,59% 

De 100001 a 500000 261 5529 4,69% 99,28% 

Mais de 500000 41 5570 0,74% 100% 

Total 5570 5570 100% 100% 

NOTA:  os intervalos de classe apresentados foram extraídos do formato da própria pesquisa. 

Fonte: Munic (2015) 

 

O Nordeste brasileiro tem fincado boa parte dessa população em seu território, ainda 

que continuem as migrações para os centros polarizados da própria região. Neste sentido, é 

relevante que se observe o estágio atual do espraiamento espacial políticas urbanas na região 

para que as mesmas possam contribuir com o melhoramento dos indicadores de bem-estar 

social partindo do planejamento contínuo e participativo. 

Na região Nordeste, as estatísticas acerca de planejamento urbano são um pouco 

melhores em relação ao Brasil. Cerca de 38% dos municípios nordestinos têm plano diretor. A 

figura 1 apresenta um mapa para identificação da distribuição espacial dos municípios que 

possuem o plano diretor. Nota-se que a concentração está na região litorânea, regiões polo 

produtivo. O estado de Pernambuco é o que tem mais municípios com o plano instituído e o 

estado do Piauí é o mais deficiente. 

 

Figura 1: Distribuição espacial dos municípios nordestinos que declararam possuir (ou não) 

plano diretor 

 
Fonte: Munic 2015. 
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A região possui 1794 municípios, repartidos entre nove estados da federação. O 

município que possui o menor número de habitantes fica localizado no estado do Piauí, na 

cidade de Miguel Leão. O que tem a maior população é Salvador na Bahia com pouco mais de 

2,9 milhões de habitantes. A população estimada no Nordeste em 2015 era de 56,5 milhões de 

brasileiros, distribuídos dentro de uma área geográfica de 1.561.177,8 km2, com densidade 

média de 36,2 hab./km2. Apenas 11 municípios possuem estimativa populacional de mais de 

500 mil habitantes em 2015 e desses, somente 5 possuem população acima de um milhão de 

habitantes, como mostra a tabela 2. 

É fácil perceber que as grandes concentrações populacionais estão situadas em sua 

maioria, nas capitais nordestinas, o que aponta a tendência desigual do crescimento entre as 

cidades ao longo da formação econômica do país. Esses números assinalam a necessidade 

urgente e emergente de projetos de cidade que melhorem as condições de vida de seus 

habitantes e proporcionem-lhes um acesso gratuito e fácil ao direito de usufruí-la. 

No que tange às estatísticas acerca da instituição de lei ou regimento interno municipal, 

cerca de 38,9% dos municípios nordestinos já possuem plano diretor (697 ao todo) e 256 estão 

em fase de elaboração. 

 

Tabela 2: População dos municípios do Nordeste brasileiro que possuem mais de 500 mil 

habitantes 

Município População 

Feira de Santana 617528 

Aracaju 632744 

Jaboatão dos Guararapes 686122 

João Pessoa 791438 

Teresina 844245 

Natal 869954 

Maceió 1013773 

São Luís 1073893 

Recife 1617183 

Fortaleza 2591188 

Salvador 2921087 

Fonte: Munic (2015) 

 

Sob o aspecto de caracterização do órgão gestor de planejamento urbano, a maioria está 

instalado em alguma secretaria (50,5%) ou está instalado em um setor subordinado (25%). 
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Menos de 0,1% é regulamentado por órgão de administração indireta e 24% não tem estrutura. 

Em outras palavras, a maioria dos municípios possui um órgão/setor que é responsável direta 

ou indiretamente pelo planejamento urbano. Isso é um fato relevante pois, a renovação e 

atualização do plano deve ser feita sempre num período máximo de 10 anos ou quando houver 

reformulação dos projetos de cidade.  

Um setor responsável por essa atividade facilita o estudo focado para a realização dessa 

tarefa, atualizando-o sempre que for obrigatório ou necessário e pactuando com a comunidade 

as inquietações do município como um todo. 

O plano diretor mais antigo no Nordeste fora elaborado em 1974 e a maioria dos 

municípios (81%) tiveram a elaboração do documento na década de 2000. Isso mostra uma 

concentração na elaboração do plano durante a década de criação e obrigatoriedade pelo 

estatuto da cidade. A falta de atualização do documento também se circunscreve nessa década: 

79% dos municípios não o atualizaram. 

Analisando os dados sobre os outros instrumentos de planejamento urbano, todos os 

municípios nordestinos possuem pelo menos 1 instrumento de planejamento urbano. A maioria 

deles (75,6%) registram a lei de perímetro urbano, que regula a divisória entre as zonas rurais 

e urbanas e é a lei mais presente nos municípios dentre os instrumentos mensurados pela Munic. 

O menos utilizado é instrumento sobre usucapião especial de imóvel urbano, que regulamenta 

o domínio de edificação urbana utilizado com fins de moradia por cinco anos ininterruptos e 

sem oposição (90,4% dos municípios não tem legislação específica nem registram 

regulamentação integrante do plano diretor).  

Apesar de serem números até significantes do ponto de vista estatístico, a elaboração e 

manutenção do plano diretor ou a presença de algum dos instrumentos de planejamento urbano 

não correlaciona isso a uma cidade preparada para os desafios do crescimento urbano que lhe é 

posto. O crescimento demográfico, as habitações nas áreas de risco ou de proteção ambiental, 

a falta de moradia para a população carente, o alto custo de morar nas áreas próximas ao centro 

produtivo, o acesso à água e a saneamento básico, a mobilidade urbana, entre tantos tópicos 

relacionados a convivência com a cidade podem agravar as particularidades das cidades 

nordestinas que fora acentuado pela sua formação histórica econômica.  

Evoca-se que o século XX será lembrado por ser o século da urbanização (HARVEY, 

2004) e essa qualidade será um dos alicerces para a tomada de decisão a nível municipal. É 
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preocupação dos estudiosos que os instrumentos e objetivos conceituais não sejam somente 

pautados para o futuro com dados do passado, levando-se em conta um cenário dinâmico que 

requer muito mais ações proativas do que corretivas. Isso é preocupante dado que os padrões 

da urbanização brasileira seguem a lógica internacional e mesmo assim consolidam-se tardia e 

aceleradamente dirigidos por um planejamento urbano ineficaz, contribuindo com a aparição 

dos problemas relacionados a cidade como periferização e os aglomerados subnormais 

(UGEDA JUNIOR, 2014). 

O Ministério das cidades em parceria com a Caixa Econômica Federal – CEF, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Lincoln Institute of Land Policy vem 

desempenhando papel de fomentador do conhecimento sobre gestão das cidades para os agentes 

municipais. Por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades – PNCC, coordena e 

disponibiliza cursos presenciais e à distância com vistas a também colaborar na “construção de 

uma cidade democrática e com justiça social” (BRASIL, 2016).  

O engajamento das prefeituras na capacitação de seu pessoal, estudiosos em 

planejamento urbano e regional e pesquisadores podem acessar as plataformas e aprofundar 

seus conhecimentos sobre gestão do território por meio do planejamento. Neste contexto, o 

programa cidades sustentáveis registra a nível municipal, quais os gestores se preocupam com 

a mensuração dos indicadores de possibilitam um retrato da configuração atual que contribua 

para um novo projeto de desenvolvimento da cidade. No Nordeste, participam somente 51 

municípios com o fornecimento e acompanhamento desses indicadores.   

É preciso destacar que mesmo num quadro de incipiente execução e planejamento no 

Nordeste, mais especificamente planejamento urbano, nota-se que as regiões centrais no país 

continuam sendo as regiões que mais concentram municípios engajados no projeto de cidade 

que envolve justiça social e inclusão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se que no Brasil o estudo sobre planejamento urbano bem como sua 

implementação vem consolidando-se em ritmo acelerado e a prática de políticas através dos 

seus instrumentos acentuaram-se na década de 2000, mas isso não foi suficiente para reduzir as 

disparidades entre os municípios e regiões. Um processo rápido e que não contempla todos os 
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instrumentos de planejamento necessários a boa gestão de forma organizada e com vistas ao 

atendimento das necessidades da população, a política urbana brasileira ainda deixa a desejar 

no quesito de acesso e direito à cidade para todos, ainda que respaldada por legislação própria. 

No caso do Nordeste, é importante destacar que apesar de estatisticamente apresentar dados 

relativos melhores que os do Brasil, é inegável a concentração da população nos grandes centros 

e capitais, denotando o aspecto centralizador do crescimento econômico do país.  

Já existem articulações entre o poder público municipal, órgãos internacionais e 

nacionais, instituições públicas federais e estaduais em determinadas regiões que se uniram com 

o propósito de desenvolver regiões de elevado potencial, mas que ainda não o conhecia, 

contribuindo para uma nova configuração de cidade experimentando como o foco nas 

especializações e diferenciais regionais podem ser instrumentos de desenvolvimento regional. 

Estudos voltados para o diagnóstico individual dos municípios vão apontar quais seriam as 

melhores práticas a serem exercidas para cada tipo e configuração de município no Brasil 

É preciso que os gestores municipais atentem para a formulação de seus projetos de 

cidade coadunando os interesses estabelecidos a nível mundial, regional e local, sem esquecer 

de consultar os beneficiários de suas políticas, que é a população, pois sentindo-se inserida no 

processo de formulação ela se sentirá engajada no processo colaborativo, e pronta para exercer 

um papel fundamental por meio da fiscalização e do monitoramento das políticas adotadas em 

prol de todos.  

Nota-se também um diferencial da região Nordeste em relação ao Brasil em número de 

municípios utilizando o plano diretor, mas isso não sinaliza melhoramentos estruturais, haja 

vista permanecerem os índices desiguais da região e com hiato distante de ser preenchido. As 

mazelas que as grandes cidades sofrem como aglomerados urbanos, alta densidade 

demográfica, favelização, os altos índices de vulnerabilidade social nas periferias e o descaso 

de políticas que estimulem a desconcentração mostram como os gestores ainda não estão 

totalmente preparados para enfrentar esses desafios. É preciso estabelecer uma agenda de 

diagnóstico, planejamento, execução e constante monitoramento para garantir um planejamento 

urbano assertivo. 
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RESUMO 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) já experimentou 

inúmeras alterações em sua metodologia, sempre com o objetivo de buscar melhorias em sua 

operacionalização, bem como de atingir um maior número de beneficiários. Dentre os grupos 

que compõem o Programa, o Grupo B consiste numa linha de microcrédito voltada aos 

agricultores familiares com menor renda anual bruta, e, portanto, mais carentes. Assim, o 

presente trabalho trata de uma análise do programa de Microcrédito, na modalidade 

AGROAMIGO no Território da Cidadania Sertão do Apodi, no Estado do Rio Grande do Norte 

(RN), identificando suas potencialidades e fragilidades junto a distribuição dos recursos para 

investimento e custeio, no período de 2005 a 2015. Para a realização deste trabalho foram 

obtidos dados de um completo e complexo banco de dados do Banco do Nordeste do Brasil – 

BNB que tem sistematizadas informações sobre as operações do AGROAMIGO no período de 

2005 a 2015 no território estudado. Os agricultores familiares beneficiários do microcrédito 

rural podem realizar atividades geradoras de renda no campo, sejam elas agrícolas, pecuárias 

ou atividades não agropecuárias como turismo rural, comércio, serviços, artesanato, entre 

outras. Ficou constatado quanto a relação de Investimento e Custeio observa-se uma carência 

própria do Território quando a infraestrutura, no qual o destino do financiamento tem mais se 

voltado. Assim, o Programa se mostra consolidado no Território Sertão do Apodi promovendo 

fortalecimento ao agricultor e gerando ações de Inclusão Produtiva no Território da Cidadania 

Sertão do Apodi. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Microcrédito; Território; AGROAMIGO.  
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INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, o espaço agrário passou por significativas mudanças nas últimas décadas, 

possibilitando um considerável aumento na produção agrícola. Essas mudanças foram 

impulsionadas pelo incentivo governamental através do crédito rural. A criação de um 

programa específico para a produção familiar representa um avanço e pode significar o 

reconhecimento de que esses agricultores tem um papel importante no desenvolvimento 

socioeconômico brasileiro (AQUINO; BASTOS, 2015). 

Nos anos 1990, por meio das intervenções políticas de desenvolvimento rural e de 

combate à pobreza no campo, houve dinamização para as economias locais, havendo a 

necessidade de apoiar os produtores rurais de modo que fornecesse novos meios de produção. 

No contexto de reformulações políticas voltadas para o meio rural se insere o microcrédito, que 

tem como finalidade gerar incentivos para que seu cliente se envolva em sua atividade produtiva 

e possa pagar sua divida, atribuindo capacidade de aumentar a sua renda (NUNES et al, 2014). 

 Nesse contexto de incentivo ao produtor com microcrédito, o Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB) teve uma iniciativa pioneira, ao lançar o Crediamigo em 1997, que atendia apenas 

aos setores urbanos. Em 2005, o BNB criou o Programa de Microcrédito Rural – 

AGROAMIGO, tendo como base o programa anterior, mas, com suas devidas adaptações ao 

setor rural. O Programa está presente em aproximadamente 170 agências do BNB e atende a 

517 municípios do Nordeste brasileiro, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo (MACIEL; 

KHAN, 2009). 

Enquanto política pública, o programa apresenta condições especiais de atendimento ao 

produtor rural na sua própria formatação do processo de crédito, dispensando exigências como 

garantias e prestado de forma desburocratizada, visando atender o público a que se propõe, de 

forma mais efetiva e célere (NUNES et al, 2014). 

Cabe ressaltar que os beneficiários, clientes do AGROAMIGO, pode realizar 

empréstimos para desenvolver qualquer tipo de atividade geradora de renda no campo ou em 

aglomerado urbano próximo da sua propriedade, seja ela agrícola, pecuária ou atividade não 

agropecuária como turismo rural, comércio, serviço, artesanato entre outros, fomentando a 

agricultura familiar (FERRAZ, 2008). 

De acordo com o BNB relatório disponibilizado pelo BNB em 2015, o AGROAMIGO 
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ultrapassa R$ 3 bilhões em operações realizadas, financiando atividades produtivas de mais de 

1 milhão de clientes ativos. Considerado o maior Programa de microfinanças da América 

Latina, o AGROAMIGO já contratou R$ 6,9 bilhões, desde sua criação. No primeiro semestre 

de 2015, o AGROAMIGO financiou cerca de R$ 910,7 milhões, o que representa um 

crescimento de 37,18% em relação aos valores de contratos no ano anterior, distribuídos em 

mais de 222.181 operações de microcrédito rural. O AGROAMIGO atende aos agricultores 

familiares por meio de duas modalidades, o Agroamigo Crescer, voltado aos clientes do Pronaf 

Grupo B e o Agroamigo Mais, para atendimento aos demais grupos do Pronaf (BNB, 2015). 

Ao se evidenciar os benefícios dados ao agricultor através do programa, se ressalta o 

seguinte questionamento: quais são as potencialidades e fragilidades do programa para o 

desenvolvimento territorial? 

De tal modo, o trabalho tem como objetivo geral analisar o programa de Microcrédito 

Rural (AGROAMIGO) no Território da Cidadania Sertão do Apodi (RN), identificando suas 

potencialidades e fragilidades junto a distribuição dos recursos para investimento e custeio, no 

período de 2005 a 2015. 

O presente trabalho é fruto de uma ação do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento 

Regional: agricultura e petróleo, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (FACEM/UERN), através do projeto, INCLUSÃO 

PRODUTIVA E GESTÃO SOCIAL: estruturação econômica, inovação e governança para o 

desenvolvimento territorial sustentável do Rio Grande do Norte, financiado pelo 

MDA/SDT/CNPq. 

A estratégia de investigação mais específica usada foi o estudo de caso, onde Gil (2006) 

define como um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento. 

O Território Sertão Do Apodi – RN abrange uma área de 8.280,20 Km² e é composto 

por 17 municípios: Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra, Itaú, Janduís, Messias Targino, Olho 

D`Água do Borges, Paraú, Patu, Rafael Godeiro, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo, Triunfo 

Potiguar, Umarizal, Upanema, Augusto Severo e Governador Dix-Sept Rosado. A população 

total do território é de 157.247 habitantes, dos quais 55.790 vivem na área rural, o que 

corresponde a 35,48% do total. Possui 9.152 agricultores familiares, 2.860 famílias assentadas 

e 1 comunidade quilombola. Como mostra a seguir a (Figura 01). 
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Figura 1: Mapa do Território Sertão do Apodi (RN) 

 
Fonte: Base Territorial: DETER/SDT/MDA, (2016). 

 

Para se proceder com a execução deste trabalho, a estratégia de investigação mais 

específica usada foi o estudo de caso, onde Gil (2002) define como um estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. Foram analisados a evolução e os limites do Microcrédito Rural, na modalidade 

AGROAMIGO, no Território da Cidadania Sertão do Apodi. Com a aplicação de um 

questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas aos agentes de desenvolvimento 

responsável pelo programa nas agências bancárias dos municípios do Território. Bem como, 

foram obtidos dados a partir de um completo e complexo Banco de Dados do Banco do 

Nordeste que tem sistematizadas informações sobre as operações do AGROAMIGO no período 

de 2005 a 2014 no território estudado. 

Para melhor compreensão o trabalho foi estruturado em seções, a saber: introdução; 

desenvolvimento na seção 2 e por fim, são apresentadas as considerações finais na seção 3. 
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AGRICULTURA FAMILIAR NOS TERRITÓRIOS 

 

A agricultura familiar vem sendo abordada nos últimos anos como uma atividade 

relevante para o desenvolvimento do país, uma vez que gera emprego e renda para as famílias 

que sobrevivem de atividades produtivas nesse contexto e representa uma parcela significativa 

da produção agrícola do país. Sua capacidade técnica e de resposta ao mercado está fora de 

questionamento, pois a sua maior característica é o trabalho no estabelecimento, apoiando-se 

efetivamente na família (ABRAMOVAY, 1998). 

Introduzir abordagem territorial representa uma nova maneira de visão do mundo rural 

ou uma nova ruralidade, esquivando-se das concepções tradicionais reducionistas e setoriais. 

Essa abordagem está relacionada com uma série de mudanças que vem ocorrendo no mundo 

rural, com a incorporação de novas dimensões para esse espaço, que não se limita mais à 

produção de alimentos. Lazer, turismo, moradia, preservação ambiental, até mesmo instalação 

de indústrias e de novos tipos de serviços estabelecem novas dinâmicas espaciais e enfraquecem 

os pequenos limites que diferenciavam o rural e o urbano (ROCHA; PAULA, 2007).  

Ao se ter um novo direcionamento sobre o desenvolvimento rural, vitalizou o tema e 

gerou novas abordagens, gerando novos espaços e se afirmando como é importante o seu 

segmento econômico, percebendo-se assim que a agricultura familiar não é algo precário e sem 

perspectiva de funcionamento, pelo contrário, sua capacidade técnica e de resposta ao mercado 

está fora de questionamento (ABRAMOVAY, 1998). 

Como tal, as políticas de desenvolvimento rural passam a utilizar a ideia territorial como 

uma perspectiva de desenvolvimento, em grande parte como uma resposta às políticas 

tradicionais, que possuem características setoriais e hierárquicas. A ideia de território procura 

dar conta das múltiplas dimensões e das complexidades existentes no espaço rural 

contemporâneo, buscando, enquanto abordagem de desenvolvimento, atuar sobre um dado 

espaço, considerando as relações sociais nele existentes. Apesar das controvérsias em relação 

ao seu uso e ao seu significado, a abordagem territorial representa um avanço em relação às 

formas tradicionais de intervenção no rural. Representa o reconhecimento de que o rural é fruto 

de uma complexa rede de relações entre inúmeros atores, cuja a compreensão requer o 

entendimento de aspectos globais e locais, agrícolas e não-agrícolas, rurais e urbanos (ROCHA; 

PAULA, 2007). 
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Com isso o, conceito de território é utilizado como uma nova abordagem do 

desenvolvimento. A perspectiva territorial busca explicar o próprio sentido da ruralidade. Como 

afirma Dantas e Costa (2014), as experiências e estudos voltados para o desenvolvimento 

territorial começam a ganhar força no Brasil a partir de 1980, período em que o país se 

encontrava em um contexto histórico de crise econômica e de reformas liberais. Já em 1990, as 

estratégias de desenvolvimento territorial foram incluídas às políticas públicas federais. 

Entretanto, políticas territoriais só forma institucionalizadas a partir de 2003 pelo 

Governo Federal junto à Secretária de Desenvolvimento Territorial – SDT e o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA, que priorizaram suas ações em regiões e sub-regiões onde 

o investimento público e privado não era o bastante para atender às necessidades da população. 

O programa visa o aceleramento dos processos de desenvolvimento local e regional para se 

aumentar as chances de geração de renda de forma desconcentrada, levando em consideração a 

sustentabilidade no campo (DANTAS; COSTA, 2014). 

Os territórios rurais foram criados como uma forma de estratégia para que se possam 

integrar os espaços rurais a partir dos os aspectos sociais, econômicos e políticos. O objetivo 

dessa construção é identificar os territórios a partir da composição de identidades regionais. É 

claro que em alguns estados do Brasil, tais territórios foram ajustados para responder a outras 

divisões estabelecidas (DANTAS; COSTA, 2014). 

A importância da abordagem territorial em um âmbito nos processos de 

desenvolvimento rural sustentável que é fundamental para a concepção de planejamento de tal 

espaço, assim como instrumento de descentralização e de autogestão das políticas públicas 

(DANTAS, COSTA 2014). 

Para tal fortalecimento na agricultura é necessário que os incentivos cheguem a todos, 

de modo que sua explanação se torne evidente, para tal, junto a territorialização é necessários 

incentivos governamentais. Um meio encontrado para tal tem sido os incentivos gerados através 

do PRONAF, que através de suas linhas de crédito tem fomentado a produção dos agricultores. 

 

AGROAMIGO:  Investimento e Custeio na agricultura familiar no Território Sertão do 

Apodi (RN) 

 

Um dos maiores desafios enfrentados para a elaboração de políticas públicas que tem 
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como objetivo promover o desenvolvimento é responder as inúmeras demandas de recursos 

com a finalidade de investimento e custeio. O primeiro é destinado a construção da 

infraestrutura pública e da produção econômica e o segundo para utilizar e viabilizar o 

funcionamento da infraestrutura construída, a fim de gerar riquezas novas. Entre a relação 

investimento e custeio espera-se a ampliação das formas de organização produtiva, para assim, 

construir uma combinação satisfatória entre financiamento, tecnologia e acompanhamento 

técnico capaz de propiciar o desenvolvimento rural (NUNES et al, 2015). 

Considerando o AGROAMIGO com finalidade de Investimento e Custeio no Território 

Sertão do Apodi, em seus dez anos de atuação a pesquisa mostra uma evolução considerável da 

finalidade investimento, especialmente de 2009 a 2014, onde foram realizadas mais operações 

por meio de contratos, conforme mostra a seguir (Gráfico 01). 

 

Gráfico 1: Número de contratos do Microcrédito Rural com finalidade de Investimento e 

Custeio no Território Sertão do Apodi (RN) 

 
Fonte: Banco de dados NEDET/UERN (2015). 

 

A partir deste verifica-se uma concentração maior dos recursos de Investimento para a 

construção de infraestrutura de produção econômica no território. Quanto à obtenção de 

recursos para a finalidade Custeio, a pesquisa mostra que nos cinco primeiros anos não correu 

sequer uma operação, somente a partir de 2011 se iniciaram a realizações de contratos, sendo 
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esse o reflexo da dependência do agricultor a determinados fatores externos, como a seca, que 

o faz realocar o recurso para conseguir manter sua cadeia produtiva. 

 

Tabela 1: Percentual de recursos financeiros destinado ao Território Sertão do Apodi para 

cada finalidade do Microcrédito Rural de 2005 a 2015 (em %) 

 
Fonte: Banco de dados NEDET/UERN (2015). 

 

Conforme se apresenta os dados (Tabela 01), é possível verificar que entre as 

modalidades do AGROAMIGO no território Sertão do Apodi a maior parte é aplicada em 

Investimento Pecuário no decorrer dos anos, somente a partir de 2013 haver um acréscimo para 

o Investimento Agrícola e o Custeio Pecuário, que não se apresenta de modo significativo. Os 

percentuais para Custeio Agrícola e Pecuário revela que o Território tem se mostrado com 

pouca estruturação para a produção, assim, o Programa se mostra como um meio de organização 

estrutural para a realização da produção. 

Ao se observar os elevados percentuais de Investimento Pecuário, a pesquisa revela que 

parte significativa dos recursos destinados pelo BNB se fornece ao agricultor familiar o crédito 

como subsidio, no sentido de salvar os rebanhos em períodos prolongados de seca, pois para 

manter o rebanho o agricultor precisa da chuva, de um fator exógeno a atividade, assim o 

AGROAMIGO vem se apresentado como recurso para dar continuidade a produção. 

O AGROAMIGO tem se mostrado um Programa bem-sucedido no território Sertão do 

Apodi, mesmo não pode ser dito em relação a sua ambição de promover a diversificação das 

atividades financiadas demostrado na tabela 01. Isso porque em sua totalidade de operações 

realizadas concentram-se exclusivamente na pecuária tradicional, com especial destaque para 

os animais de porte pequeno dando destaque em especial para a bovinocultura que é 

contemplada com mais 60% do valor financiado, tendo também como percentuais importantes 

a ovinocultura com 16,25% e a caprinocultura com 6,96%. 
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Tabela 2: Principais Atividades financiadas com recursos de Investimento e Custeio do 

Microcrédito Rural no Território Sertão do Apodi nos anos de 2005 a 2015 (%) 

 
Fonte: Banco de dados NEDET/UERN (2015). 

 

Analisando as modalidades individualmente no Território Sertão do Apodi, percebe-se 

que as atividades em destaque é a bovinocultura e animais de porte pequeno, atividades essas 

já presentes ao longo dos anos no Território, por ser uma cultura passada de geração em geração. 

No entanto, ao longo dos anos a acesso em outras cadeias produtivas, mesmo não sendo com 

índices tão representativos, aumentando a diversificação de produtos, como a agropecuária, 

extrativismo e silvicultura com 3,501%, pesca com 2,541% e apicultura com 2,146%, de tal 

forma, verifica-se que o Programa tem se mostrado como um potencialidade quanto o 

financiamento das cadeias, pois seus recursos tem sido eficaz para contornar fatores externos 
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(chuva) e mesmo de maneira lenta tem buscado a diversificação das cadeias produtivas no 

Território Sertão do Apodi. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um instrumento clássico de desenvolvimento é a garantia de acesso ao crédito, que 

permite ao estabelecer uma antecipação da renda, concretizar gastos e investimentos, nos 

fazendo perceber que medidas como essa tem uma grande importância para o desenvolvimento, 

com esse objetivo surge o Programa Microcrédito Rural – AGROAMIGO com o propósito de 

promover o desenvolvimento dos agricultores familiares mais pobres. 

Após uma década de existência o programa aparece de forma exitosa quanto ao ponto 

de vista operacional, os agricultores do Território da Cidadania Sertão do Apodi, obtiveram 

significativa evolução no número de contratos como também nos valores financiados, de tal 

forma que se observa através dos valores médios que essa evolução vem ocorrendo de maneira 

gradativa, ao ponto que o agricultor passa ao longo dos anos a ter acesso a um valor maior, 

como também representa ao território um maior acumulo de recursos propiciando 

desenvolvimento territorial. 

Quanto à destinação dos recursos pra Investimento e Custeio se conclui que existe uma 

fragilidade própria do Território que á questão de infraestrutura necessária para a produção, de 

modo que o recurso tem ajudado a supri essa falta, tanto que a modalidade custeio só aparece a 

partir dos anos críticos de seca. Verifica-se também que apesar da concentração dos recursos 

para a pecuária tradicional, pois o crédito tem se apresentado em determinados momentos como 

subsidio para sua manutenção, mesmo que de maneira discreta outras cadeias têm se mostrado 

presentes, de modo que se acredita que é o inicio para a diversificação das cadeias produtivas 

no Território Sertão do Apodi. 

Constata-se, portanto que, o AGROAMIGO tem se mostrado consolidado no Território 

estudado, pois através dá identificação de suas potencialidades e fragilidades o crédito tem 

promovido fortalecimento ao agricultor e gerando ações de Inclusão Produtiva no Território da 

Cidadania Sertão do Apodi. 
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RESUMO 

 

O crescimento populacional tem provocado o surgimento de um número cada vez maior de 

cidade com um número cada vez menor de habitantes. A demanda por moradia provocou um 

défice habitacional considerável ao longo dos séculos, e na tentativa de mitigar esse déficit o 

governo brasileiro desenvolveu uma série de programas habitacionais, dentre eles o Programa 

Minha Casa Minha Vida, que impulsionou de forma expressiva, desde o ano de 2009, a indústria 

da construção civil; além de possibilitar a geração de emprego e renda para a população, 

sobretudo dos pequenos municípios do semiárido brasileiro. Este artigo traz uma breve análise 

do impacto do PMCMV no município de Pau dos Ferros, RN; situado no coração do semiárido 

nordestino, rodeada, e atuando como polo comercial, econômico e educacional de dezenas de 

cidades de pequeno porte na região do Alto Oeste Potiguar; fazendo levantamento de dados 

bibliográficos, estatísticos e fotográficos, extraídos do Portal de Dados Abertos do Governo 

Federal do Brasil (DADOS.GOV.BR), do sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), da Caixa Econômica Federal e do aplicativo Google Earth®, que 

permitiram estabelecer correlações entre variáveis como O PIB, o volume financeiro das 

transações dos subsídios governamentais do programa. Os dados foram cruzados, analisados, e 

exposto em tabelas, gráficos, linhas de tempo e quadros fotográficos de modo intuitivo e claro, 

permitindo a fácil compreensão por parte do leitor; de maneira a demonstrar o quão relevante 

o programa se faz na formação do espaço urbano do semiárido brasileiro, sobretudo nas 

pequenas e médias cidades. 

 

Palavras-chave: Economia; Habitação; Urbanização.  
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INTRODUÇÃO  

 

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 no último século, de 

modo a existir um número grande de cidades com um número de pequeno de habitantes em 

cada uma delas. De fato, as cidades pequenas no Brasil, ou seja, as que de acordo com critérios 

do IBEG têm população inferior a 50 mil habitantes, representam 88% de todas as cidades do 

país, no Nordeste esse percentual sobe para 90% e no caso do Estado do Rio Grande do Norte 

chega à para 95%. 

A maioria dessas pequenas cidades se originou da concentração de pessoas em uma área 

tipicamente rural. A concentração populacional gera uma demanda de produtos e serviços que, 

quando passam a ser oferecidos naquela localidade provocam o desenvolvimento, permitindo 

que um número cada vez maior de pessoas possa coexistir nesse espaço, demandando mais 

infraestrutura e recursos, até que, em dado momento, esse aglomerado de gente passa a ter 

autonomia suficiente para se tornar, de certo modo, independente, permitindo que esse conjunto 

se emancipe política e administrativamente. 

Dentre as necessidades que surgem do processo de aglomeração e de expansão, 

podemos citar como primórdio o acesso a moradia, que permite a melhoria do desenvolvimento 

humano, além de promover o crescimento econômico da cidade, uma vez que faz com que os 

recursos utilizados na produção circulem de uma mão para outra dentro da economia local, 

gerem emprego e renda e, consequentemente, melhorias para a população local. A compreensão 

desse processo é fundamental para a elaboração do planejamento em qualquer que seja o 

direcionamento aportado para as políticas públicas. 

Essa pesquisa faz, de modo geral, abordagem do ponto de vista estatístico sobre a 

efetividade do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida no município de Pau dos Ferros, 

situado na Região Auto Oeste Potiguar, e intenciona apresentar-se como instrumento 

metodológico de estabelecimento de parâmetros de referência para a mensuração dos impactos 

deste programa social nos municípios situados na região do semiárido brasileiro. 
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O questionamento apresentado por esse trabalho é relevante, uma vez que sua resposta 

permitirá estabelecer variáveis de fundamental importância ao planejamento urbano-regional 

do cenário sertanejo, se não brasileiro. 

Além disso os levantamentos realizados pela pesquisa também permitem estabelecer um 

retrato socioeconômico e demográfico do município estudado, que também pode ser utilizado 

em futuras pesquisas, seja da área socioeconômica ou no planejamento de políticas públicas, 

pesquisas que contribuam ainda mais para estudos e ações direcionadas a região do semiárido 

do nordeste brasileiro. 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E RESULTADOS 

 

Ao longo de toda a história da humanidade, o homem sempre buscou viver em 

comunhão com seus semelhantes, e para tanto aprendeu a desenvolver instrumentos e 

transformar o ambiente de modo a favorecer a coexistência de um número cada vez maior de 

indivíduos da sua espécie em um mesmo espaço. Mesmo as primeiras aglomerações nômades 

para se estabelecer temporariamente em um local, necessitavam realizar adaptações mínimas 

àquele ambiente. Com a sedentarizarão da humanidade veio um maior crescimento da 

população, e consequentemente maior concentração populacional, de modo que o 

desenvolvimento dos aglomerados urbanos, as cidades, tornou-se a alicerce da distribuição 

populacional em todo o mundo. 

A formação dessas aglomerações provoca uma contínua transformação espacial, como 

aponta Evandro Prestes Guerreiro em seu livro Cidade Digital: 

 

A Mobilidade social faz parte da natureza do desenvolvimento humano e 

caracteriza historicamente o processo de assentamento e organização do 

território. O importante é que esse fenômeno revela o 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) 

 

Claro que a constituição das cidades permitiu, e permite, a alocação de um contingente 

cada vez maior de pessoas, muitas vezes de maneira inadequada; mas, não só o crescimento 

desse contingente tem influência no desenvolvimento de áreas urbanas, como a reciproca é 

verdadeira; e, ambas influenciam o desenvolvimento econômico e por ele são influenciadas.  



 
 

 

 

537 

 
 

Assim, não é possível entender a formação urbana sem estudar o crescimento 

populacional e o desenvolvimento econômica, seja qual for a região analisada, uma vez que a 

dinâmica proporcionada pela economia mundial, nacional e local, exerce influência no 

crescimento urbano.  

Dentro dessa dinâmica, Guerreiro explicita uma característica fundamental na formação 

de toda e qualquer cidade que já existiu ou venha a existir: 

 

Desde a antiguidade até os dias atuais, a cidade vem assumindo uma tipologia 

cada vez mais diversificada e complexa, traduzida em seu tempo histórico, 

mas mantendo sempre uma característica original, em qualquer parte do 

mundo: nasceu e se desenvolveu a partir de um núcleo. (GUERREIRO, 2006, 

p. 31) 

 

O núcleo da cidade, também chamado de urbe, precede a constituição da cidade e se 

torna o coração dela, que tende a crescer ao seu redor, e formando áreas periféricas de 

concentração, dando origem a novas urbes, permitindo que as cidades se expandam de forma 

geograficamente prolongada. 

A expansão do espaço urbano, se constitui de acordo com a evolução da sociedade, e se 

acentuou sobretudo nos últimos séculos. Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o 

processo de construção e expansão das cidades passou a exercer forte influência na sociedade, 

caracterizando classes e privilégios; processo esse intensificado ao fim do século XX e início 

do século XXI, em que a população mundial passou de cerca de 4 bilhões de indivíduos em 

1980 para 7 bilhões apenas 30 anos depois. Com o crescimento das cidades, iniciou-se o 

processo chamado de desconcentração, ou, concentração em outras regiões afastadas do centro 

urbano, ou seja, formação de novas urbes, que passam a compor bairros autossuficientes, 

afastados do centro. 

 Claro que esse processo provoca a supervalorização da área central ou de áreas 

periféricas específicas. 

 

A expansão das grandes cidades modernas dá um valor artificial, 

colossalmente aumentado, ao solo em certas áreas, particularmente nas de 

localização central; os edifícios nelas construídos, em vez de aumentarem esse 

valor, fazem no antes descer, pois já não correspondem às condições alteradas; 

são demolidos e substituídos por outros. (ENGLS, 1873, p. 11) 
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No Brasil os efeitos da urbanização são fortemente desiguais, demonstrado pela 

heterogeneidade estrutural que se apresenta sobretudo na formação de zonas de concentração 

urbana, nas áreas litorâneas e nas regiões Sul e Sudeste do país. Essa desigualdade se apresenta 

sob os aspectos de cada região, de acordo com sua inserção no mercado nacional, baseadas nos 

determinantes históricos da concentração espacial da industrialização no país como o processo 

extrativista e a produção cafeeira que foram responsáveis pela formação de zonas de intensa 

densidade populacional principalmente nas regiões Sul e Sudeste. 

Mesmo não havendo um plano de desenvolvimento de longo prazo para o país, observa-

se que, há pouco mais de uma década, uma série de medidas importantes começou a ser tomada 

por parte do governo brasileiro, como a redução das taxas de juros para a Construção Civil, o 

financiamento de imóveis, e a redução dos juros também para aquisição de bens-de-consumo 

duráveis como carros, eletrodomésticos, e produtos tecnológicos como smartphones e tablets, 

assim como um aumento no volume de investimento em infraestrutura por intermédio do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC; embora não tenha havido a formulação de um 

planejamento que contemple a redução de juros para investimentos diversos, a formulação de 

política cambial, nem política industrial clara para dinamizar o sistema produtivo industrial 

brasileiro. 

 

De modo geral, o Brasil não tem apresentado importantes políticas de 

desenvolvimento desde os anos de 1980. Desde então rompeu-se com um 

processo de planejamento de médio e longo prazo no âmbito do Estado, que 

viera sendo realizado desde os anos de 1930, em favor do desenvolvimento 

nacional. (FRESCA, 2010, p.116). 

 

Já no Nordeste, a intensificação do processo de urbanização foi acentuada no período 

pós SUDENE, deixando claro as diferenças da heterogeneidade regional, especialmente no que 

toca a concentração de população e atividades. (CLEMENTINO, 1995). 

Certamente o crescimento urbano não é igualitário para todas as regiões, as diferenças 

espaciais e as características de cada cidade se realçam, tornando-as únicas conforme suas 

especificidades. No que se refere ao interior do Nordeste, houve a formação de pequenas 

cidades, dentre as quais algumas cresceram e se destacaram por apresentarem a oferta de 

produtos e serviços, polarizando a demanda de outras cidades em seu entorno, tornando cidades 

médias e intermédias: 
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Essas cidades, não são mais apenas centros isolados no meio da hierarquia 

urbana, são cidades que assumem funções de intermediação na rede urbana do 

Nordeste, especialmente na oferta de ensino superior e saúde, além da oferta 

de empregos no comércio e nos serviços públicos e privados; são cidades 

integradas e/ou com possibilidades de integração à dinâmica da urbanização 

regional, podendo, portanto, serem consideradas “cidades médias” ou 

“cidades (inter)médias”. (DANTAS, CLEMENTINO e FRANÇA, 2014, 

p.19) 

 

É certo também que esse tipo de desenvolvimento tende a criar redes urbanas, que se 

configuram como recortes espaciais onde se realizam diferentes atividades, envolvendo agentes 

econômicos que desempenham funções de distribuição do comércio, indústria e prestação de 

serviços gerando ampliações de atividades urbanas que podem atingir níveis especializados de 

produção. Para tanto, porém, faz-se necessário que os investimentos federais e estaduais em 

educação, considerados estratégicos para o desenvolvimento regional, continuem a ser 

descentralizados e direcionados para esses centros do interior. (DANTAS, CLEMENTINO e 

FRANÇA, 2014, p.19) 

Dentre as políticas federais de investimento nestas e em todas as cidades do território 

nacional, podemos destacar os programas habitacionais e instrumentos governamentais já 

elencados que têm importante papel na formação do espaço urbanizado em todas as cidades do 

país. 

 

História da habitação no Brasil 

 

No ano de 1964, com o intuito de promover o combate à inflação, e promover maior 

aceitação pela população, o governo criou, pela lei nº 4.380/64, o Sistema Financeiro da 

Habitação – SFH. O Sistema tinha como objetivos principais estabelecer um mecanismo de 

captação de recursos financeiros de longo prazo para investimentos habitacionais, assim como, 

firmar seus agentes de gestão, captação e operação. Seu suporte financeiro baseava-se 

fundamentalmente em duas fontes de recursos disponíveis: O Sistema Brasileiro de Poupança 

e Empréstimo – SBPE, que disponibiliza recursos capitados de forma voluntária por meio de 

depósitos em cadernetas de poupança e o FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, que 

disponibiliza recursos gerados a partir das contribuições compulsórias dos trabalhadores 
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empregados no setor formal da economia. E para gerir o SFH, surge o Banco Nacional de 

Habitação – BNH, criado para ser um banco de fomento, e incentivo à construção civil, para 

agir como órgão regulador e controlador, não atuando diretamente como operador financeiro.  

O Sistema Financeiro da Habitação produziu quase 5 milhões de novas unidades 

habitacionais em um período aproximado de 20 anos. Entretanto, com o avanço do número 

populacional, mostrava-se insuficiente no que se referia a oferta de moradia para as famílias de 

baixa renda, que acabavam por se alocar em favelas e zonas periféricas das cidades. Foram 

criados programas alternativos com foco no investimento habitacional para a população com 

renda inferior a 3 salários mínimos como Pro-Morar e o Projeto João-de-Barro, que não 

obtiveram bom desempenho na quantidade de unidades financiadas. 

Em 1986 O BNH é extinto e se funde à Caixa Econômica Federal, que além de 

incorporar as atribuições do Banco, também atua como agente operador dos programas sociais 

do governo federal, inclusive os destinados à habitação.  

Desde então, diversos foram os atos e programas lançados pelo governo federal para 

incentivar a produção de moradia no Brasil 

Durante o governo de Fernando Collor, os programas: Programa de Ação Imediata para 

a Habitação (PAIH), Programa de Habitação Popular (Prohap), Programa Empresário Popular 

(PEP), produziram quase 500.000 (quinhentas mil) moradias,  

No governo de Itamar Franco foi aprovado e inserido no âmbito do SBPE o Sistema de 

Financiamento Imobiliário (SFI), que intencionava captar mais recursos para o crédito 

imobiliário, uma vez que os recursos advindos dos depósitos em poupança não se mostraram 

adequados a esse tipo de investimento por se caracterizam como um passivo de curto prazo.  

Já no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Secretaria de Política Urbana 

(Sepurb), que logo passou a se chamar Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, mas 

logo se extinguiu para dar lugar a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da 

Presidência da República. Ainda nessa época, um novo programa foi lançado, o Programa de 

Arredamento Residencial (PAR). 

Com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado o Ministérios das Cidades e a 

Secretaria Nacional de Habitação passou a ser responsável pela formulação, implementação e 

gestão da Política Nacional de Habitação, e em seu segundo mandado é lançado o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que atua tanto para garantir o suprimento de uma demanda 
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não atendida das famílias por unidades habitacionais subsidiadas, assim como garantir ao 

empreendedor o pagamento do financiamento com recursos do Fundo Garantidor da Habitação 

(FGHab). 

Desde então, o mercado imobiliário brasileiro vem se mostrando bastante atrativo para 

os investidores, recebendo, com o advento do PMCMV, um impulso há mais, dadas as 

facilidades oferecidas e os benefícios disponibilizados.  

Dentre os benefícios advindos com o Minha Casa Minha Vida, além do acesso a moradia 

pela população de baixa renda, vale salientar, o impacto causado tanto urbanização, como 

economia, pois, o volume de recursos direcionados a produção de unidades habitacionais atrai 

também recursos privados, uma vez que garante o retorno do investimento. Gera também 

empregos, salários e consequente aceleração econômica, sobretudo em caráter local, nas 

cidades em que as unidades são produzidas. 

Todavia, essa aceleração econômica local, ocasionada pela produção de unidades 

habitacionais, possibilitada pela aplicação de recursos públicos, privados e pela política de 

financiamento habitacional através do Programa Minha Casa Minha Vida, ainda não foi 

totalmente medida, pelo menos não sob o aspecto local das pequenas e médias cidades do 

interior do nordeste brasileiro. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para a realização deste trabalho, adotou-se o método indutivo como base lógica de 

investigação sendo o trabalho um estudo de caso, que parte da análise do caso particular, em 

busca de estabelecer observações gerais aplicáveis às demais situações sob circunstancias 

análogas, se não idênticas; pois: 

 

De acordo com o raciocínio indutivo, a generalização não pode ser buscada 

aprioristicamente, mas constatada a partir da observação de casos concretos, 

suficientemente confirmados dessa realidade. (GIL, 2008, p10) 

 

Na busca de identificar qual a importância do Programa Minha Casa Minha Vida no 

processo de urbanização, assim como mensurar o impacto gerado pelos investimentos oriundos 

do programa nas cidades que compõem o semiárido brasileiro, esta pesquisa apresenta cunho 

quantitativo e qualitativo, pois, se utiliza de alguns levantamentos de dados bibliográficos, 
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estatísticos e fotográficos, que, quando comparados, permitem a construção do cenário a ser 

analisado. Entende-se aqui que o método quantitativo: 

 

É aquele que se baseia em dados mensuráveis das variáveis, procurando 

verificar e explicar sua existência, relação ou influência sobre outra variável. 

Quando uma pesquisa se vale desse tipo de método, ela busca analisar a 

frequência de ocorrência para medir a veracidade ou não daquilo que está 

sendo investigado. (FONSECA, 2009, p35) 

 

Os dados necessários à realização da pesquisa foram obtidos junto às instituições 

especializadas como IBGE, o Portal de Dados Abertos do Governo Federal 

(DADOS.GOV.BR), Portal SIDRA/IBGE, ao aplicativo de visualização global Google Earth, 

assim como Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, que são os agentes 

responsáveis pela gestão e execução do PMCMV. 

Esses dados permitem estabelecer diversas observações sobre o crescimento urbano e 

econômico das cidades e a distribuição de recursos aplicados à construção civil disponibilizado 

através do Programa Minha Casa Minha Vida desde a sua criação. 

Assim, para exemplificar o impacto do PMCMV na área proposta, foi selecionada a 

cidade de Pau dos Ferros, no estado do Rio Grande do Norte, que apesar de apresentar formação 

urbano/econômica primária e ser qualificada como cidade de pequeno porte, apresenta 

importância para a região em que está situada, servindo como suporte a outras cidades em seu 

entorno, seja como centralizadora de atividades de comércio e serviços ou como cidade 

periférica de outra centralidade urbanas maior. Foi escolhida tambêm por ser a sede do 

PLANDITES, Programa de Mestrado em Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semiárido, 

ao qual está pesquisa está vinculada e também fato que facilita o processo de análise, tanto pela 

necessidade de observação in loco, quanto pelo próprio conhecimento empírico das 

especificidades nela contidas. 

Como meio técnico para análise dos dados foi utilizado método estatístico que permitiu 

fazer o cruzamento de variáveis relevantes ao estudo: 

 

Este método fundamenta-se na aplicação da teoria estatística da probabilidade 

e constitui importante auxílio para a investigação em ciências sociais. Há que 

se considerar, porém, que as explicações obtidas mediante a utilização do 

método estatístico não podem ser consideradas absolutamente verdadeiras, 

mas dotadas de boa probabilidade de serem verdadeiras. (GIL, 2009, p17) 
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Informações como o crescimento da população, o volume de recursos disponibilizados, 

a quantidade de unidades habitacionais produzidas com esses recursos, a evolução PIB do 

município estudado, a expansão da área dos principais bairros beneficiados pelo programa, 

dentre outras foram relacionadas. 

Cabe, porém, esclarecer que alguns dados numéricos foram coletados na forma bruta, 

ou seja, em formato digital de banco de dados para computador JSON e ou CSV, inicialmente 

incompreensíveis, e tiveram que receber tratamento especial. Como se tratava de um imenso 

volume de dados, foi elaborado um algoritmo de computador transferido para um banco de 

dados SQL de modo que fosse possível sintetizar os dados e fazer a tabulação dos mesmos em 

planilhas eletrônicas. 

Finalmente as variáveis foram comparadas e analisadas com base no referencial teórico 

estudado os resultados obtidos foram organizados em tabelas, gráficos e/ou linhas-temporais, 

que permitem uma melhor compreensão visual do objeto estudado. 

 

O Caso Pau dos Ferros 

 

Economia 

 

O município de Pau dos Ferros, fica situado ao sudoeste do estado do Rio Grande do 

Norte, na região conhecida como Alto-Oeste do estado. É considerado uma cidade polo, pois 

atua como concentradora das mais diversas atividades, dando suporte aos demais municípios 

circunvizinhos que compõem a Microrregião de Pau dos Ferros, que reuni os municípios de 

Francisco Dantas, José da Penha, Marcelino Vieira, Paraná, Pilões, Portalegre, Riacho da Cruz, 

Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, Severiano Melo, Tabuleiro Grande, Tenente 

Ananias e Viçosa, entre outros.  

Segundo o IBGE Pau dos Ferros possui uma área territorial de 260 km2, e sua população 

estimada no ano de 2014 era de 29.696 habitantes. Sua predominância incialmente rural foi 

substituída gradativamente devido à expansão urbana ocasionada pelo aumento das atividades 

produtivas (indústria, comércio e serviços) que gerou maior demanda habitacional e o aumento 

da concentração populacional.  
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Assim, a distância entre o campo e a cidade se tornou menos perceptível, de modo que 

Pau dos Ferros se tornou basicamente, uma cidade especializada no fornecimento de serviços 

diversos. De fato, de acordo com dados do IBGE, em Pau dos Ferros, a atividade no campo no 

ano de 2013 foi de pouco mais de 1% do PIB, e a atividade industrial pouco mais de 5%, 

enquanto que somente os serviços públicos (saúde, educação, segurança e administração 

pública) representaram 33% e os serviços diversos chegaram a 52%; totalizando, somente em 

serviços, 85% do PIB, como demonstra a Tabela 1 e no Gráfico 1. 

 

Tabela 1: Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes - Total E Por 

Atividade Econômica – Município Paudos dos Ferros, RN – 2009 à 2014 

Variável 
Ano 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil 

Reais) 
206451 235360 264791 315001 338782 362756 

Impostos, líquidos de subsídios, sobre 

produtos a preços correntes (Mil Reais) 
23118 28120 30619 34336 32789 40563 

Valor adicionado bruto a preços correntes 

total (Mil Reais) 
183334 207240 234172 280666 305993 322193 

Valor adicionado bruto a preços correntes da 

agropecuária (Mil Reais) 
5153 4157 4382 3785 3731 4959 

Valor adicionado bruto a preços correntes da 

indústria (Mil Reais) 
12083 12752 15557 19702 18175 18381 

Valor adicionado bruto a preços correntes dos 

serviços, exclusive administração, saúde e 

educação públicas e seguridade social (Mil 

Reais) 

101866 118403 132941 169153 178043 186302 

Valor adicionado bruto a preços correntes da 

administração, saúde e educação públicas e 

seguridade social (Mil Reais) 

64231 71928 81293 88026 106043 112552 

Fonte: SIDRA/IBGE 
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Gráfico 1: PIB Pau dos Ferros/RN – 2009 à 2014 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do SIDRA/IBGE. 

 

Tabela 2: Custo médio m² em moeda corrente no mês e no ano na região Nordeste 2009-2014 

Variável 
Mês 

julho 2009 julho 2010 julho 2011 julho 2012 julho 2013 julho 2014 

Custo médio m² - moeda 

corrente (Reais) 
658,18 704,38 755,56 788,51 780,36 835,95 

Custo médio m² - 

componente material - 

moeda corrente (Reais) 

402,2 420,65 441,37 445,11 450,57 481,28 

Custo médio m² - 

componente mão-de-obra - 

moeda corrente (Reais) 

255,98 283,73 314,19 343,4 329,79 354,67 

Fonte: IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
 

Dentre os principais serviços oferecidos pelo município, estão o comercio em geral, a 

prestação de serviços em saúde, seja pública ou privada, e a educação. Pau dos Ferros supre a 

demanda dessas e de várias outras atividades por parte dos muitos municípios em seu entrono, 

inclusive município de outros estados como Ceará e Paraíba, uma vez que muitos habitastes de 

fora deslocam-se frequentemente, se não diariamente, para Pau dos Ferros, em um movimento 

pendular, em busca de comprar, vender, estudar, fazer um tratamento médico ou mesmo 

trabalhar em alguma dessas atividades. 
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Expansão Urbana de Pau dos Ferros 

 

A cidade tem crescido consideravelmente nos últimos anos, tanto na expansão da área 

quanto na concentração urbana. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, estima-se que a 

população do município tenha crescido de 27.745 habitantes em 2010 para 29.696 em 2015, o 

que representa um aumento de 7% na população em apenas 5 anos. 

Claro que esses números correspondem às pessoas residentes no município, mas, por se 

tratar de um polo, estima-se que a população flutuante, ou seja, as pessoas que se deslocam para 

Pau dos Ferros durante o dia e retornam para suas cidades a noite, seja muito maior. 

A expansão urbana no município de Pau dos Ferros/RN, pode ser percebida nas figuras 

6, 7, 8 e 9, que demonstram claramente a evolução dos bairros que mais cresceram em número 

de unidades habitacionais num curto período, apenas 5 anos, de 2009 a 2014. Pela visão do 

satélite, pode-se diagnosticar a expansão tanto na dimensão quanto na densidade urbana, ou 

seja, pode-se dizer que a cidade “cresceu a olhos vistos”. 

 

Figura 1: Bairro Carvão, Pau dos Ferros / RN – Visão de satélite 2011 e 2014 

  

Fonte: Google Earth 

 

Figura 2: Bairro Chico Cajá, Pau dos Ferros / RN – Visão de satélite 2011 e 2014 

  

Fonte: Google Earth 
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Figura 3: Bairro Nações Unidas, Pau dos Ferros/RN – Visão de satélite 2011 e 2014 

  

Fonte: Google Earth 

 

Figura 4: Bairro João XXIII, Pau dos Ferros / RN – Visão de satélite 2011 e 2014 

  

Fonte: Google Earth 

 

Pau dos Ferros e o Minha Casa Minha Vida 

 

No caso de Pau dos Ferros, de acordo com os dados extraídos do Portal de Dados do 

Governo Federal, em termos numéricos, o total das operações do Programa Minha Casa Minha 

Vida acumulado até o fim do ano de 2014 era de R$ 61.578.527,68, conforme Tabela 3; volume 

que cresceu gradativamente desde o ano de 2009, quando foi criado o programa. Vale destacar 

que o valor financiado junto aos bancos foi de R$ 43.553.195,47; corresponde à mais de 70% 

do volume das operações; é mais que o triplo do valor de subsídios advindos do FGTS, R$ 

12.692.127,03, e muito superior, mais de oito vezes, em relação aos subsídios do OGU, R$ 

5.333.205,18. 

 

Tabela 3: Números do Minha Casa Minha Vida no Município de Pau dos Ferros / RN 

Ano População 
Unidades 

Contratadas  

Contratadas 

acumulado 

Total das 

Operações 

Operações 

acumulado 

2009 27.809 55 55        2.660.671,43         2.660.671,43  

2010 27.745 142 197        8.577.370,64       11.238.042,07  

2011 27.975 168 365      11.873.103,64       23.111.145,71  

2012 28.197 209 574      12.104.629,02       35.215.774,73  

2013 29.430 127 701      10.976.154,85       46.191.929,58  
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2014 29.696 182 883      15.386.598,10       61.578.527,68  

Fonte: Elaboração com base em dados do PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS 

 

Tabela 4: Números do Minha Casa Minha Vida no Município de Pau dos Ferros / RN 

Ano 

Valor do 

Subsídio 

FGTS 

Subsídio FGTS 

acumulado 

Valor do 

Subsídio 

OGU 

Subsídio 

OGU 

acumulado 

Valor dos 

Financimentos 

Financiamentos 

Acumulado 

2009 696.960,87 696.960,87 232.320,11 232.320,11 1.731.390,45 1.731.390,45 

2010 2.050.775,26 2.747.736,13 683.590,98 915.911,09 5.843.004,40 7.574.394,85 

2011 2.687.907,90 5.435.644,03 895.968,97 1.811.880,06 8.289.226,15 15.863.621,00 

2012 2.306.650,52 7.742.294,55 2.233.150,43 4.045.030,49 7.564.828,69 23.428.449,69 

2013 2.290.683,02 10.032.977,57 724.113,58 4.769.144,07 7.961.358,25 31.389.807,94 

2014 2.659.149,46 12.692.127,03 564.061,11 5.333.205,18 12.163.387,53 43.553.195,47 

Fonte: Elaboração com base em dados do PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS 

 

Gráfico 2: Números do Minha Casa Minha Vida no Município de Pau dos Ferros / RN 

 
Fonte: Elaborado com base em dados do portal DADOS.GOV.BR 

 

Além disso, podemos calcular que houve um aumento médio de 165,6 unidades 

contratadas por ano até 2014; conforme os dados apresentados na Tabela 3 e no Gráfico 2, que 

foram elaborados com os dados obtidos no portal DADOS.GOV.BR, na qual podemos observar 

um crescimento gradual tanto na quantidade de unidades habitacionais, quanto os valores de 

financiamento e subsídios. É importante salientar que mais de 85% das unidades contratadas já 

haviam sido entregues naquele mesmo ano, demonstrando a efetividade do programa. 
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Tabela 5: Proporção das operações com relação ao PIB – Pau dos Ferros / RN 
Ano Operações / PIB bruto Operações / PIB liquido Operações / PIB industrial 

2009 1,29% 1,45% 22,02% 

2010 3,64% 4,14% 67,26% 

2011 4,48% 5,07% 76,32% 

2012 3,84% 4,31% 61,44% 

2013 3,24% 3,59% 60,39% 

2014 4,24% 4,78% 83,71% 

Fonte: SIDRA/IBGE 

 

Também se faz importante salientar o crescimento gradual da proporção entre o volume 

de total dos valores das operações e o Produto interno Bruto do município, chegando a atingir, 

em 2014, percentual superior a 4% do PIB total e mais de 85% se comparado ao PIB industrial 

naquele mesmo ano, como pode ser observado na tabela 5. 

Vale lembrar que nesses valores estão incluídos apenas financiamento e subsídio, ou 

seja, não se inclui nesse percentual a parcela de recursos próprios utilizados pelos compradores 

para adquirir os imóveis, o que significa que somente o montante movimentado pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, é responsável por uma fatia considerável do PIB 

do município de Pau dos Ferros. 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos observar a evolução do Programa Minha no município de Pau dos Ferros, e 

identificar o crescimento contínuo tanto para a quantidade de unidades, quanto para os valores 

das operações, crescimento este em termos relativos, muito maior que o demográfico, pois, 

enquanto a população estimada cresce a uma taxa média pouco maior que 1%, a contratação de 

unidades pelo programa cresce anualmente a taxa superiores a 20%, evolução essa que pode 

ser melhor compreendida observando o Gráficos 2. 

Também é importante expor que, de acordo com entrevista a profissionais do ramo da 

construção que atuam na cidade, cerca de 25% do valor total investidos nos imóveis é destinado 

ao pagamento da mão-de-obra, o que gera efeito multiplicador na economia do município e da 

microrregião, pois muitos dos profissionais da construção, como serventes e pedreiros, que 

trabalham no mercado da construção civil desse município, moram em municípios 

circunvizinho, e muitos também atuam nesse mercado de maneira informal, embora muitas 
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vezes obtenham uma renda superior a 2 salários mínimos, o que lhes possibilita construir suas 

próprias moradias na informalidade. 

Assim, percebemos claramente que o Programa Minha Casa Minha Vida, tem sido 

relevante para Pau dos Ferros nos últimos anos, pois, gera grande impacto sobre a urbanização 

e a economia do município e da microrregião como um todo. 

O conhecimento desse programa constitui requisito fundamental para se analisar a 

efetiva capacidade do potencial municipal, seus efeitos sobre as dinâmicas urbanas do 

município e regiões próximas e, principalmente, uma visão crítica dos custos e benefícios 

efetivos, gerados pelos novos investimentos governamentais. 
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RESUMO 

 

As reformas neoliberais que marcaram os meados da década de 1990, o enfraquecimento das 

instituições de apoio à agricultura e ao mundo rural, terminou por contribuir, no Brasil para o 

crescimento do setor informal da economia. Outros fatores como o excesso de burocracia, a 

falta de capital inicial e a baixa escolaridade também colaboraram para o avanço do trabalho 

informal, que se utiliza de formas nem sempre lícitas para garantir sua sobrevivência. Devido 

a esses acontecimentos em conjunto com a incapacidade econômica do governo de gerar postos 

de trabalho suficientes, que esse setor aparece como alternativa de ocupação e renda, abrigando 

uma quantidade expressiva dos que buscam se inserir no mercado de trabalho urbano. Em 

Tenente Ananias-RN, trabalhadores viajam por todo nordeste brasileiro em busca de clientes 

para venderam seus artigos de cama, mesa e banho. Este artigo teve como objetivo analisar a 

expansão dessa atividade informal, com ênfase nas origens desse comércio na cidade, uma 

atividade que há mais de 15 anos vem garantindo o sustento de grande parcela da população. 

Pretendendo resgatar, de maneira exploratória, algumas ponderações pioneiras a respeito desse 

mercado de trabalho informal no país e sua dinâmica no semiárido Nordestino. Os resultados 

evidenciam que esta atividade informal, nos moldes da antiga mascateação, surgiu após o 

declínio da economia local de extração de minérios em meados da década de 90, onde esses 

trabalhadores desempregados, aprenderam a desenvolver essa atividade de mascateação para 

substituir a então economia mineradora. 

 

Palavras-chave: Trabalho; Informalidade; Mascateação; Ocupação; Renda.  
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INTRODUÇÃO  

 

As reformas neoliberais marcaram os meados da década de 1990 com forte processo de 

desregulação da economia, o enfraquecimento das instituições de apoio à agricultura e ao 

mundo rural, terminou por contribuir, no Brasil para o crescimento do que se chama de setor 

informal da economia, uma área que desponta como alternativa de ocupação e renda, abrigando 

uma quantidade expressiva dos que buscam se inserir no mercado de trabalho, tendo em vista 

a incapacidade do governo de gerar empregos suficientes que atendam a população apta para o 

trabalho.  

Some-se a isto, que apesar dos avanços na economia a partir da década de 80 no Brasil, 

conforme Amadeo (1994), no início da década de 1990, ocorreu um aumento nas taxas de 

desemprego no país. No início dessa década, mais especificamente em 1992, a taxa de 

desemprego estava em 7,2% e, em 2005, em 10,2%.   

Atualmente, muitas cidades do Nordeste brasileiro encontram-se envolvidas num 

processo dinâmico em que os territórios vão adquirindo novas características e, ao mesmo 

tempo, vão perdendo ou mantendo outras. Nos dias de hoje, dentro da realidade econômica, 

surgem novas formas de produzir e dividir social e territorialmente o trabalho. De acordo com 

Santos e Silveira (2006), aumentam as necessidades de segmentos de trabalhos individuais e 

em cooperação, criando paralelamente novas profissões e diversas formas de se trabalhar; 

afinal, o território é revelador de diferenças de condições de vida da população nos diversos 

espaços do mundo e seus segmentos.  

Tais processos e mudanças, certamente, podem ser explicados pelo que se chama de 

globalização, é por isso que concorda-se com Santos (1999, p.272) quando diz que: “ a ordem 

global busca impor, a todos os lugares uma única racionalidade. E, os lugares respondem ao 

mundo segundo os diversos modos  de sua própria racionalidade” 

Para pesquisar um objeto, é preciso entender o espaço urbano enquanto conjunto de 

elementos e dimensões que o compõem – suas relações sociais e as atividades econômicas que 

são empreendidas no local, bem como, as estruturas sociais que são geradas e suas inter-

relações. (PERICO, 2005) Por conseguinte, estudar a informalidade, em muitas cidades do 

Nordeste brasileiro, significa compreender as relações sociais impostas pelas transformações 

do mundo capitalista, especialmente aquelas em que as condições de trabalho não são 
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amparadas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), consideradas formas de trabalho 

autônomo, sem nenhum vínculo empregatício. 

Nas cidades brasileiras mais precisamente no semiárido Nordestino, o trabalho 

autônomo informal é um fenômeno antigo. Ainda no séc. XIX, as negras que faziam iguarias e 

artigos de armarinho comercializavam seus produtos pelas ruas das principais cidades da época, 

a exemplo de Salvador e Recife. Esse tipo de atividade é tão antigo quanto à própria colonização 

do Brasil, com forte influência na formação social e econômica do país: A mascateação, uma 

atividade comercial pioneira, desbravando o Brasil sertões à dentro, nos mais remotos vilarejos 

e cidadelas, era possível encontrar a prática dessa atividade. Os mascates, geralmente 

descendente de povos árabes que, visitando cidades do interior, batendo de porta em porta, 

ofereciam as mais variadas mercadorias, representa uma figura que ilustra esta atividade 

(GUMIERO CLEPS, 2009). 

No município de Tenente Ananias, pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, 

em meados da década de 1980, quando se verificou uma forte retração da produção industrial 

e um menor crescimento da economia Brasileira, assim como o restante do país, o município 

passava por uma crise financeira, provocada pelo declínio de sua base econômica, a de extração 

de pedras preciosas. Oliveira (2010) discorre sobre esse declínio que, segundo ela, fomentou o 

início do comércio informal município. 

Essa atividade informal, a qual chamaremos de mascateação surgiu no período de 

recessão nacional, para suprir o declínio da economia mineradora que até então, era o alicerce 

da economia local. Embora tenha havido uma decadência da exploração de minérios, o 

município tem apresentado uma economia apreciável em comparação com outros munícipios 

da região. Esse setor que vive informalmente sem pagamento de impostos e direitos trabalhistas, 

“tem ganhado papel de destaque na cidade como um setor de ocupação e criação de renda” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 71). 

Assim esse segmento é responsável por promover o sustento dessas famílias, onde os 

homens (em sua maioria) vendem mercadorias de cama, mesa e banho por toda região Nordeste 

e em parte da região Norte do país. É com base nesse contexto e nas pesquisas abordadas por 

Monteiro (2015) que esse estudo busca analisar a expansão dessa atividade informal, com 

ênfase nas origens desse comércio nos moldes da mascateação. 
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Os referidos objetivos nortearão a edificação desse trabalho, que estará pautado em três 

tipos de pesquisa: a bibliográfica, documental e de campo; sendo esta, pois, dividida em duas 

fases:  

Na primeira fase, será efetuada a pesquisa de dados secundários, onde se realizará a 

pesquisa bibliográfica e documental, elaborada com base em: Pochmann (2001, 2002, 2004), 

Pamploma e Romeiro (2002), Mattoso (2000), Cacciamali (1982; 2000), Oliveira (2010), 

Monteiro (2015) entre outros; e baseada em sites como: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Confederação Nacional 

dos municípios (CNM), Ministério das Cidades, Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) 

e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

Contudo, o trabalho empírico irá conduzir a realização da pesquisa; para tanto, em um 

segundo momento, ocorrerá pesquisa de campo de dados primários a ser realizada com um 

questionário aplicado diretamente com os proprietários de comércio crediarista (mascates). A 

amostragem dessa pesquisa constituir-se-á em não probabilística por acesso, pois a via de 

acesso aos sujeitos da pesquisa será facilitada por uma carteira de clientes das distribuidoras 

locais de Tenente Ananias; e a abordagem se dará de acordo com a disponibilidade dos agentes 

da pesquisa em aceitar participar da mesma.  A amostra será extraída com base na fórmula de 

Gil (2002). Sendo que do universo de 210 empresários envolvidos no setor, contabilizados pelos 

distribuidores locais, será colhida uma amostra de 84 pessoas. 

 

AS ORIGENS DA MASCATEAÇÃO  

 

Para compreender como a mascateação se desenvolveu pelo país, é útil fixar os 

contornos históricos desse fenômeno que iniciou na velha Europa Feudalista, época em que a 

terra era a única fonte de produção e renda, os colonos viviam sobre o domínio e a exploração 

senhorial, estes quando viam sua família aumentar, sem ter condições de sustentar toda aquela 

prole, submetiam seus excedentes humanos a tomar novos rumos, a abandonarem a casa paterna 

em busca de novos rumos, do desconhecido, no espírito da aventura e da incerteza para se 

manterem longe de casa. (GOULART, 1967) 
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Percebe-se que a questão da posse da terra não é um fenômeno novo, desde as antigas 

civilizações, uma parte abastada da população já era detentora das riquezas, no caso a terra, 

negando o direito de igualdade aos pequenos colonos, que mais tarde vieram a se chamar de 

arrendatários ou até mesmo pequenos proprietários de terra. Mas, o que se chamar atenção é o 

fato de nessa época já existirem pessoas que, inconformadas com a exploração ou expulsas da 

terra, partiam para buscar o “novo”. 

Porém a origem do vocábulo mascate, veio surgir mais tarde, na língua árabe, quando 

os portugueses, auxiliados pelos libaneses cristãos, no período entre 1507 e 1559 dominaram a 

cidade denominada Mascate, localizada na costa sul do Golfo de Omã (estreito que liga o mar 

arábico ao golfo pérsico). A região dominada tornou-se um núcleo aglutinador de mercadores 

das mais variadas procedências. Os mercadores portugueses que lá negociavam, ao regressarem 

para Portugal, eram então denominados de mascates. Os mascates eram na época caracterizados 

por serem mercadores andejos. A partir de então o vendedor ambulante, aquele que 

comercializa andando pelas ruas, teve também esta denominação: mascate. (GOULART ,1967) 

 

Os Mascates no Brasil  

 

Estudar a figura do mascate e sua inserção na economia e no processo de povoamento 

do país é percorrer pelos caminhos da história da imigração brasileira desde a chegada dos 

portugueses nas terras tupiniquins. A frota Cabralina quando veio na investida de explorar as 

riquezas no Brasil e também de negociar, trouxe em suas caravelas alguns comerciantes 

mascates, surgindo no país o primeiro contato dessa figura com os nativos do novo mundo. 

(GOULART, 1967) 

É notório que o país recebeu povos de diversas nacionalidades a partir do século do 

“descobrimento”, mas foi a partir da segunda metade do século XIX que aconteceu o grande 

fluxo imigratório no Brasil, dentre esses povos, destacam-se os Libaneses, pois esses vieram 

desenvolver em maior escala a atividade de mascateação no território brasileiro buscando 

melhores condições de vida. 

A situação no Líbano influenciou muito na emigração dos libaneses, motivos políticos 

e econômicos foram fundamentais para o êxodo. O relacionamento políticos entre cristãos e 

muçulmanos no Líbano estava longe de ser dos melhores, os cristãos se recolhiam em 



 
 

 

 

556 

 
 

montanhas onde viviam de atividades rurais. Economicamente, o século XIX foi de grave crise 

para libaneses e sírios, os altos impostos e a fraqueza do governo impossibilitavam condições 

adequadas de vida no país. Os libaneses escolheram o Brasil para emigrar, isso porque 

encontraram grandes dificuldades de entrar em outros países, como os Estados Unidos. Já o 

Brasil não impunha barreiras por causa da necessidade de trabalhadores estrangeiros que era 

propagada. 

Fugindo da miséria econômica do Líbano, os libaneses tentaram se aproveitar da 

nascente industrialização e urbanização brasileira. Ao contrário dos imigrantes europeus, 

libaneses não vieram para o Brasil com a perspectiva de trabalhar nas lavouras de café, mas sim 

encontrar nas cidades as condições para o florescimento do comércio. O emprego em lavouras 

também ocorreu, mas em quantidade muito menos expressiva que dos europeus. Os libaneses 

começaram vendendo mercadorias de casa em casa e acumularam dinheiro com essa atividade, 

a partir daí criaram pequenas confecções e lojas de tecidos. O sucesso no comércio que os 

libaneses obtiveram no Brasil foi importante para sua própria sobrevivência, assim como para 

seu país de origem. (DIEGUES JÚNIOR, 1964) 

Pode-se ponderar pelo conhecimento histórico da formação econômica e colonização 

do Brasil, que o surgimento da mascateação aqui, não obedeceu aos mesmos fatores da velha 

Europa, pois como nossas terras eram virgens, habitada por selvagens, não houve um fator 

socioeconômico preexistente como lá; justamente porque não tínhamos uma economia 

organizada; essa atividade foi então, importada para cá, atraída pelo vasto e rico novo mundo 

de possibilidades que era o país, juntamente com seus colonizadores.   

Sobre essa figura importantíssima na formação do Brasil Bastani (1949) relata sua saga 

no ingresso das terras desconhecidas: 

 

Foram aqueles que palmilharam o árduo sertão, enfrentaram as febres, as 

feras, os selvagens, a natureza bravia... Foi ele quem descobriu as regiões 

riquíssimas e abandonadas do solo virgem... Era o mercador ambulante que 

levava suas mercadorias para as regiões desconhecidas para barganhar. Foram 

milhares desses homens indômitos, desses mascates que fundaram inúmeras e 

progressistas cidades. (BASTANI, 1949, p. 16) 

 

Para esse autor o mascate, também chamado de Bufarinheiro, Regatão, Matraca, Turco 

da prestação, Miçangueiro e tantas outras alcunhas que lhe são conferidas, foram os pioneiros 
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ao que temos atualmente de comércio fixo no “novo mundo” sendo responsáveis por levar aos 

lugares mais inóspitos algum tipo de civilização.  

Esses grandes precursores da economia nacional, ao lado dos tropeiros, tiveram um 

papel de desbravadores no interior do país como se pode observar em Goulart (1967): 

 

Sabe-se, porém que assim no Piauí como no Rio Grande do Norte e Paraíba, 

foi intensa a labuta dos bufarinheiros inclusive internando-se pelos caminhos 

das boiadas quando não iam no coice destas mercadejando com vaqueiros e 

com indígenas, levando aos currais e “sobrados”, na vastidão dos sertões 

nordestinos, o seu tanto de civilização e de progresso. E mais expandiu-se o 

mascate, naquelas províncias, após a ocupação holandesa. (GOULART, 1967, 

p.110) 

 

Assim o mascate foi, ao seu tempo, um carregador de “progresso e de civilização” para 

as pequenas cidades, vilas e vilarejos do interior que visitava nas suas andanças perambulações 

comerciais, sendo, do mesmo passo, um difusor oral dos acontecimentos, um disseminador da 

cultura material da época, inclusive pelas casas-grandes dos engenhos e fazendas que o 

acolhiam. (GOULART, 1967) 

 

Trajetória do comércio crediarista informal de Tenente Ananias-RN 

 

Tenente Ananias é uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, possuindo 

uma área de 223,67 km², com uma população de 10.814 habitantes, segundo a estimativa do 

censo demográfico de 2017.  Está situada na microrregião de Pau dos Ferros; limitando-se com 

os municípios de Marcelino Viera, Paraná, Alexandria e com o Estado da Paraíba. A sua 

distância à Natal, capital do Estado, é de 414 km. O município tem a caatinga como vegetação 

característica, de clima muito quente e semiárido, o seu período chuvoso é de fevereiro a maio.  

Historicamente, as secas prolongadas típicas do Semiárido do Nordeste brasileiro 

acompanharam a trajetória das gerações de homens e mulheres que se sucederam nesse espaço 

e que desenvolveram características múltiplas para assegurar a sua sobrevivência em meio a 

essas especificidades climáticas, mas muitas pessoas em busca de melhores condições de vida 

partiram para o sul do país em busca de emprego e do sustento de suas famílias.  

Muitas são as histórias retratadas em músicas de artistas nordestinos dessa narrativa: a 

clássica “Asa Branca” de Luiz Gonzaga denunciou Brasil à fora a crise hídrica nordestina; 
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porém uma melhor descrição do momento histórico de migração que cabe aqui mencionar no 

texto, encontra-se no trecho de uma música de um cantor piauiense: 

 

Só Deus sabe o quanto sofre um nordestino 

Que vê seu sonho de menino 

Se acabando pelo ar 

Ele sofre quando tem que ir embora 

A família toda chora 

Mas não pode mas ficar 

Entra no ônibus de coração partido 

Sabe que vai ser sofrido 

O mundo da desilusão... 

Eu sei que vou, vou pra São Paulo 

Mas vou deixando a minha fonte de alegria 

Deus por favor, me dê trabalho 

E a esperança de poder voltar um dia 

Ele chega na cidade grande e vê 

O quanto é duro pra vencer 

Começa logo a lembrar 

Feliz daquele que arranja um bom emprego 

Que sobra um pouco de dinheiro 

Para o norte ele mandar 

Triste do outro que a vida é só sofrimento 

Ele tenta, tenta, tenta, 

Mas não consegue trabalhar (Francis Lopes. Lamento de um Nordestino). 

 

Os deslocamentos de população e a migração para as cidades não são fenômenos 

particulares da nossa época. O volume e a amplitude dos movimentos migratórios internos no 

Brasil, durante o século XX, assim como o ritmo acelerado do processo de urbanização, 

apontam para transformações econômicas e sociais profundas que refletem no desenvolvimento 

do país e na estrutura da sociedade. (SOUZA, 2004) 

Em Tenente Ananias, cidadezinha do interior do semiárido, essa realidade, até o final 

da década de 90, não foi diferente do resto desta porção do Nordeste brasileiro, o município 

atravessou períodos de longas estiagens e crises financeiras devido ao declínio da sua principal 

fonte econômica: a extração de água marinha, pedra preciosa, que por décadas garantiu a 

sobrevivência das famílias tenente-ananienses. 

A descoberta da água marinha em Tenente Ananias, recanto do alto sertão potiguar no 

ano de 1943, representou e garantiu a base da economia local até o início dos anos 90. A 

extração do mineral teve seu auge alcançado na década de 80 em decorrência do incentivo e do 

apoio técnico que o governo estadual assegurava, chegando a ocupar mais de dois mil 
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garimpeiros com uma produção estimada em cerca de três quilos da pedra por mês, tornando o 

Rio Grande do Norte, o maior produtor nacional de gema. (SARMENTO, 2009). 

De acordo com os garimpeiros da época, com o declínio dessa exploração mineradora 

no final dos anos 90 e a seca que era enfrentada na região naquela época, muitos trabalhadores 

foram embora para o sul do país, mais precisamente para São Paulo e Rio de Janeiro, em busca 

de emprego para o sustento das suas famílias. Chegando à cidade grande, além de enfrentarem 

a crise nacional do emprego, a baixa escolaridade dos mesmos foi outro problema que eles 

apontam como a maior dificuldade para a inserção no mercado formal. 

Segundo os ex-garimpeiros, atualmente crediaristas, foi lá que surgiu o espírito de 

vendedor porta a porta (crediaristas), pois muitos não conseguiram se empregar formalmente 

no mercado de trabalho excludente, assim a solução encontrada por eles foi a venda de 

mercadorias porta a porta o que caracteriza a entrada desses trabalhadores, que antes viviam da 

mineração local, no setor informal.  

A incapacidade do município de oferecer vagas de trabalho para todas as pessoas aptas 

a trabalharem, fez com que ex-garimpeiros migrassem para outras regiões, principalmente o 

sudeste do Brasil, em busca de emprego, ou ainda que as mesmas entrassem no mundo da 

informalidade, em busca de rendas que garantissem o consumo de bens para a sua sobrevivência 

(PINTO, 2000, p. 40). 

Naquela época no sul do país, apesar de toda essa dificuldade relatada por eles, muitos 

conseguiram acumularam capitais e adquiriram bens, mas com o aumento da violência e o 

desejo de voltar para a terra para próximo da família, fez com que eles retornassem à Tenente 

Ananias para praticar aqui na região, o que aprenderam no sul. Assim surgiu o comércio 

crediarista, atividade que hoje, promove a economia local, gerando ocupação e criação de renda, 

de acordo com a pesquisa realizada por Oliveira (2010). 

Atualmente, esses grupos viajam por todo Norte e Nordeste do país vendendo 

mercadorias de cama, mesa e banho para sacoleiras, para que estas vendam ao consumidor final.  

Eles ficaram conhecidos como “perfumeiros” ou “crediaristas”, pois no início da atividade o 

produto principal que eles vendiam era perfume, tudo isso no crediário, ou seja, parcelado no 

prazo, por isso a terminologia “perfumeiros crediaristas”; com o tempo o portfólio de produtos 

aumentou consideravelmente. 
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As mercadorias comercializadas por eles possuem múltipla diversificação, tais como: 

doces, cosméticos, perfumaria, produtos de cama, mesa e banho, sandálias, roupas masculinas, 

femininas e infantis, confecções de roupas íntimas e bijuterias. A média de trabalhadores por 

crediarista é de dezesseis pessoas, os quais são organizados em grupos de cinco ou seis e dentro 

desse grupo de trabalhadores um é separado para ser o motorista, outro para ser o líder, 

responsável pela organização e prestação de contas, vendas e cobranças feita pelo grupo. Como 

mostra a (figura 01) a organização da atividade crediarista no município de Tenente 

Ananias/RN. 

 

Figura 1: Organização hierárquica da atividade crediarista de Tenente Ananias-RN 

 
Fonte: Oliveira, 2010 

 

CONCLUSÕES  

 

Essa fonte de renda e ocupação tem sido à base da economia local desde o início dos 

anos 2000, após o declínio da atividade mineradora no municipio, de acordo com a pesquisa, já 

durando, pois, 17 anos, e segundo um empresário local do ramo atacadista, José Tadeu 

Rodrigues, em entrevista a TV Metropolitano, 10% da população tenenteananiense está 

trabalhando atualmente diretamente no crediário e sobrevivendo exclusivamente dessa renda. 

Essa mão-de-obra informal se classifica muitas vezes como atividade não produtiva, 

desconsideradas quanto ao levantamento de índices ou renda nacional. O volume de estudos é 

também reduzido e disperso, contribuindo para a sua invisibilidade. Profissões que envolvem 



 
 

 

 

561 

 
 

deslocamento permanente, retira de quem as exerce uma identidade adequada a padrões 

valorizados pela elite. 

De qualquer forma, essa atividade de Tenente Ananias se diferencia das muitas 

atividades de mascateação existentes no país justamente pelo seu modo de produção, uma vez 

que, o volume de mercadorias é vendido no atacado e não no varejo, ou seja, eles não destinam 

seus produtos aos consumidores finais, e sim a sacoleiras que irão revender o produto para eles. 

(MONTEIRO, 2015) 

Ademais, a pesquisas realizada, comprova que essa atividade dinamiza a economia 

local, pois mais de duas mil pessoas estão envolvidas diretamente no comércio, gerando uma 

cadeia produtiva local, devido ao fato de alguns produtos serem fabricados em pequenas 

fabricas locais, tais como roupas e peças íntimas.   
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o orçamento democrático do estado da Paraíba, 

enquanto ferramenta para distribuição de recursos, tomando como caso o município de Catolé 

do Rocha-PB, nos ciclos de 2011 a 2016. Assim, para tentar atingir tal objetivo fez-se uso de 

uma pesquisa de natureza exploratório-descritiva, com emprego do método estudo de caso, e 

abordagem qualitativa, com realização de entrevistas não estruturadas junto aos responsáveis 

pelo Orçamento Democrático (OD) da 8º Região Geoadministrativa do estado da Paraíba. 

Também foram analisados documentos oficiais como contratos, relatórios de pesquisa e tabelas 

estatísticas. O estudo mostrou que, o OD da Paraíba tem favorecido a participação dos cidadãos 

nas questões que envolvem as condições de vida e prioridades básicas como saúde, educação, 

segurança pública e abastecimento de água. 

 

Palavras-chave: Orçamento Democrático; Política Redistributiva; Participação Popular.  
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INTRODUÇÃO  

 

No que se refere ao conceito de cidadania é cidadão quem nasce com direitos, os quais 

devem ser reconhecidos, respeitados e preservados pelo Estado (BERNARDES, 2007). Uma 

das propostas para tentar diminuir os abusos contra o cidadão e seus direitos, é a participação 

nos processos de planejamento e gestão. 

A participação da sociedade nesses processos é bastante importante nas decisões do 

governo. Participar é meramente intervir em um processo decisório qualquer (MODESTO 

1999). Já participação cidadã é um processo complexo e contraditório entre sociedade civil, 

estado e mercado, em que os papéis se redefinem pelo fortalecimento dessa sociedade civil 

mediante atuação organizada dos indivíduos, grupos e associações (TEIXEIRA, 2001). 

O empoderamento da sociedade civil fortalece a democracia participativa e, de acordo 

com a constituição, em seu Art. 1º, parágrafo único, “Todo poder emana do povo”. Esse poder 

vem através dessa participação popular, que vem transformando cada vez mais esses processos 

de planejamento, por meio de uma ferramenta de gestão que é o Orçamento Participativo. 

Dentro desse contexto, o Orçamento Participativo (OP) surgiu no Brasil, na década de 

1980, com uma característica principal de envolvimento popular nas decisões das prioridades 

de planejamento do Orçamento Público. Sua primeira realização foi no município de Porto 

Alegre em 1989, com o governo do partido dos trabalhadores. 

Na Paraíba esta prática foi adotada em 2005 pela prefeitura municipal de João Pessoa. 

Ao nível estadual; o OP foi criado em 2011 com a denominação de “Orçamento Democrático 

Estadual”, que é um instrumento público responsável pela promoção da cidadania participativa 

na Paraíba. Tal OP vem com uma proposta que oferece a sociedade civil diálogo direto com o 

governador e seus/suas auxiliares, diretos e indiretos defendendo ações de investimento em 

obras e serviços de interesse coletivo regional. 

O presente trabalho pretende compreender, portanto, o Orçamento Participativo no 

Estado da Paraíba e, para tanto, focaliza o caso do município de Catolé do Rocha. Assim essa 

pesquisa tem como objetivo geral, analisar o orçamento democrático do estado da Paraíba e a 

participação popular nesse processo, enquanto ferramenta para distribuição de recursos, 

tomando como caso o município de Catolé do Rocha-PB, nos ciclos de 2011 a 2016.  
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A pesquisa sobre orçamento democrático é importante porque irá contribuir para o 

conhecimento da política redistributiva na cidade de Catolé do Rocha - PB, a partir do OD do 

estado. Esse conhecimento também irá colaborar para o melhoramento do processo 

democrático na autonomia e responsabilidade da população em participar do mesmo. 

Mostrando assim a necessidade de fazer investimentos em áreas específicas decididas pela 

maioria como também verificar a legitimidade das decisões tomadas. 

 

ORÇAMENTO PÚBLICO  

 

O termo orçamento é utilizado, costumeiramente, como sinônimo de gastos a serem 

realizados, ou como confronto de despesas e receitas já realizadas ao final de determinado 

período. O orçamento público, apesar de se valer dessas duas acepções cotidianas, tem um 

significado muito maior. No Brasil, o orçamento público formalmente é uma Lei, onde se 

estima a receita e fixa a despesa para determinado ano. Assim, é feita uma projeção da atividade 

financeira do Estado. Sabe-se, por meio do orçamento, quanto se pretende arrecadar, e é 

baseando-se nessa previsão que serão fixadas as despesas a realizar. É um documento 

anualmente aprovado com a finalidade de evidenciar, em termos qualitativos e quantitativos, 

física e monetariamente, as políticas econômico-financeiras e o programa de trabalho que o 

governo pretende executar no período de um ano (SILVA, 1997, p.42) 

Definindo os instrumentos que compõe o planejamento - Orçamento, tem-se que o plano 

plurianual é um plano de médio prazo, através do qual se intenta ordenar as ações do governo 

em direção ao alcance dos objetivos e metas fixados para um período de cinco anos, ao nível 

de governo federal, e de quatro anos ao nível dos governos estaduais e municipais (KOHAMA, 

1996). 

O histórico do orçamento público no Brasil não é algo recente; ao contrário, evoluiu ao 

longo do tempo e atravessou fases desde a Colônia até hoje. 

Segundo Vasconcellos (2007, p.1), no Brasil, desde o descobrimento até o final do 

século XVIII, não se tratava especificamente das receitas e das despesas públicas diretamente 

em um orçamento; entretanto, já se notava a cobrança demasiada de tributos pela Coroa, 

onerando em muito a sociedade. 
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Surgiram então lideranças contra a cobrança de impostos, como Felipe dos Santos, em 

1720. Comandando aproximadamente 2000 revoltosos na cidade de Vila Rica, exigia o término 

da cobrança do “quinto” na negociação do ouro para pagamento à Coroa. A Revolta de Vila 

Rica, ocorrida na região mineradora em 1720, ao imolar o patriota Felipe dos Santos, lançou o 

germe que floresceria na mesma região, 70 anos depois, a Inconfidência Mineira. Líder dessa 

revolução, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em 1789, lutou contra a decisão da 

Coroa de cobrar a derrama (cobrança de impostos atrasados) (BRAICK; MOTA, 2007, p.384). 

Apenas em 1808, com a chegada do rei D.João VI, iniciou-se o processo de organização 

das finanças brasileiras. Em decorrência da abertura dos portos às nações amigas de Portugal, 

houve a necessidade de maior disciplina na cobrança dos tributos aduaneiros. 

(VASCONCELLOS, 2007, p.1)  

 

Somente a partir de 1808, com a vinda de D..João VI, é que foi criado, pelo 

Alvará de 28 de junho, o Erário Régio e instituído o Conselho da Fazenda para 

administrar, distribuir, contabilizar e proceder aos assentamentos necessários 

ao patrimônio real e fundos públicos do Estado do Brasil e domínios 

ultramarinos (SILVA, 2009, p.169). 

 

Segundo Kohama (2006, p.40), o orçamento público tradicional tinha por finalidade 

principal o controle político das ações governamentais. Pode-se observar no art.45 da Lei 

complementar 101/2000 - Lei de responsabilidade fiscal, a definição de orçamento: 

“Orçamento é um ato de previsão de receita e fixação da despesa para um determinado período 

de tempo, geralmente um ano, e constitui o documento fundamental das finanças do Estado, 

bem como da Contabilidade Pública". 

O mesmo autor estende o significado de orçamento:  

 

O orçamento é o processo pelo qual se elabora expressa, executa e avalia o 

nível de cumprimento da quase totalidade do programa de governo, para cada 

período orçamentário. É um instrumento de governo, de administração e de 

efetivação dos planos gerais de desenvolvimento sócio-econômico 

(KOHAMA, 2006, p.40). 
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Orçamento público como instrumento de controle e de participação popular 

 

O Orçamento Público é uma lei, portanto, um documento público. Não pode ser uma 

caixa preta com informações sigilosas ou secretas, conforme o que decide quem está 

responsável por sua elaboração e execução – a que poucos podem ter acesso. O Orçamento é 

público pelo seu conteúdo, por que trata de despesas que se destinam a suprir necessidades de 

gestão da administração pública das receitas que se originam de recursos extraídos da 

população. É público também porque é elaborado e aprovado num espaço público, sendo 

discutido e emendado por vereadores, em sessões públicas. A questão que mais interessa à 

sociedade não é apenas conhecer formalmente esta lei, mas participar de sua elaboração e 

execução, colaborando na apresentação de propostas que reflitam suas necessidades. Caso 

contrário torna-se um documento meramente técnico e pouco compreensivo (INESC, 1996, p. 

02). 

Participar das decisões do Orçamento significa defender o patrimônio público, 

contribuir para reduzir as desigualdades sociais e aplicar de forma honesta e eficiente o dinheiro 

público. Isto deverá se traduzir em melhorias nos serviços de saúde, educação, transporte, infra-

estrutura e tantos outros de responsabilidade do governo local, como demonstram as 

experiências de participação da população no processo orçamentário. Se quisermos que os 

recursos tenham uma aplicação honesta, transparente e eficaz em políticas públicas claramente 

definidas, o processo orçamentário é o instrumento. Pode-se fazer previsão por um período de 

quatro anos, levantar não só as necessidades, mas potencialidades, os projetos viáveis para 

aumentar renda e emprego, estabelecer prioridades em médio prazo, fixar regras, orientações 

para vincular as decisões e atos do prefeito que podem ser avaliadas e reformuladas ano a ano, 

após discussões com os diversos segmentos da sociedade. 

Já é bastante conhecido o papel de diversos setores da sociedade civil no processo de 

democratização da sociedade brasileira, seja no que se refere à luta pela derrubada do regime 

militar, seja no que diz respeito às reivindicações relativas à problemática urbana, ou seja, ainda 

no que se refere às reformulações na esfera dos valores, práticas e relações sociais.  

Ao adotar essa formula, o OP consegue estimular a constituição de novas associações 

ou espaços onde os cidadãos se reúnem “entre os iguais”, rompendo com os eventuais receios 

de determinados atores quanto à participação em espaços mais heterogêneos. E, ainda, ao 



 
 

 

 

568 

 
 

verificar que uma demanda formulada pela via da participação popular foi atendida, a tendência 

e que os cidadãos se sintam “parte” do processo político (sentimento de eficácia política), 

provocando um efeito que tem sido denominado pela literatura de empoderamento ou 

aprendizado político (Luchmann; Borba, 2007). 

 

Movimentos de redemocratização 

 

Os movimentos de redemocratização que ocorreram na América Latina e, nos anos 80, 

no Leste Europeu tomaram caminhos distintos, gerando, com isso, resultados e experiências 

diversas. Apesar de esses países usufruírem de agendas comuns, existem experiências e 

problemas que os distinguem em termos de ações e práticas democráticas. A agenda comum no 

que se refere à democracia dá prioridade à construção ou à reconstrução de instituições 

democráticas. Essa agenda tem os fins primordiais de combater a corrupção, aumentar a 

participação da sociedade no processo decisório acerca de políticas que a afetam diretamente e 

promover a transparência e a responsabilidade dos governos e agentes políticos, consolidando, 

assim, forte parâmetro para as demais experiências oriundas. 

O Brasil é um bom exemplo de que, para o exercício da democratização, foi preciso 

descentralizar e delegar poderes, como forma de ‘reinventar o governo’ e aproximá-lo da 

sociedade pela conciliação de demandas coletivas e individuais, além de aumentar a eficácia do 

governo local. Conquistas essas que vieram com a constituição federal de 1988, após o termino 

do regime militar, as quais estão novamente sendo ameaçadas a partir do atual contexto político.   

Com o intuito de promover a satisfação da população com ações promovidas pelo 

Governo, alguns estados do Brasil implantaram o Orçamento Participativo como ferramenta de 

políticas públicas, a fim de priorizar as reais necessidades de sua região e promover o seu 

desenvolvimento através de parcerias entre o Governo e população. Segundo Souza et al. 

(2004), o Orçamento Participativo é um instrumento que serve para alocar os recursos públicos 

de forma eficiente e eficaz. Recursos (receitas) esses que advêm primordialmente do poder do 

governo de tributar, devendo o governo, pois, reverter tais recursos em benefícios coletivos 

(gastos públicos), ou seja, na materialização das demandas levantadas mediante as diferentes 

opiniões, interesses e desejos da comunidade. Dessa forma, o orçamento vem, gradativamente, 
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assumindo dois papéis: o de instrumento e o de expressão da democracia, uma vez que a lei 

orçamentária está definida nos marcos do chamado Estado de Direito. 

 

METODOLOGIA 

 

As pesquisas são classificadas mediante algum critério e que usualmente os objetivos 

gerais determinam a classificação em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e 

explicativas (GIL, 1995) 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de cunho exploratório e descritivo, sendo 

exploratório por envolver a pesquisa bibliográfica na busca de ampliar e aprofundar os 

conhecimentos. Segundo Marconi e Lakatos (1996, p. 78), estudos exploratórios são assim 

definidos: 

 

[...] são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 

questões ou de um problema, com tripla finalidade, desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, 

para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar 

os conceitos. 

 

Já o método empregado para observação da realidade sob investigação foi o estudo de 

caso. Segundo Yin (2005) estudo de caso é uma forma de se fazer pesquisa social empírica 

dentro de um contexto de vida real. Tal autor ainda defende que neste tipo de estudo as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidas. 

Assim, para tentar atingir os objetivos deste estudo de caso, são utilizados como 

instrumentos de coleta de dados, visitas feitas, para algumas explicações e esclarecimentos, aos 

responsáveis pelo orçamento democrático na 8º Região Geoadministrativa - Sede: Catolé do 

Rocha que congrega as cidades de Belém de Brejo do Cruz, Bom Sucesso, Brejo do Cruz, Brejo 

dos Santos, Jericó, Mato Grosso, Riacho dos Cavalos, São Bento e São José do Brejo do Cruz, 

documentos oficiais como: reportagens, contratos, relatórios de pesquisa e tabelas estatísticas, 

não tendo sido colocados obstáculos a consulta de documentos ou a realização de contatos com 

os responsáveis pelo orçamento democrático na região. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Contextualização do orçamento democrático estadual 

  

Criado em 2011 com a denominação de “Orçamento Democrático Estadual”, sua 

implantação está como uma ação importante do Governo do Estado da Paraíba.  Foi a primeira 

vez que o governo paraibano inseriu a participação popular para discutir os destinos dos gastos 

públicos, conforme percebido na Tabela 1, o que, aparentemente, sugere a consolidação deste 

instrumento. A participação foi à seguinte: 

 

Tabela 1: Número de participantes nas audiências do OD (2011-2016) 
ORÇAMENTO 

DEMOCRÁTICO  

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

2011 13.335 

2012 19.117 

2013 21.108 

2014 30.201 

2015 36.681 

2016 35.576 

Fonte: A autora, extraído do Relatório Qualitativo e Quantitativo do Orçamento Democrático 

 

Características do município de Catolé do Rocha – PB 

  

A cidade de Catolé do Rocha participa, enquanto regional Geoadministrativa, da 1º 

etapa do OD, que são as Audiências Públicas Regionais. De acordo com portal do Orçamento 

Democrático da Paraíba, as audiências públicas regionais são espaços onde a sociedade tem a 

oportunidade de dialogar diretamente com o Governo (governador, secretários/as e demais 

agentes públicos estaduais), além de indicar três prioridades de investimento para sua cidade 

e/ou região, e apontar obras e/ou serviços que gostariam que fossem concretizadas. Essas 

audiências são realizadas nas 14 regiões Geoadministrativa. Cada audiência reúne a população 

da cidade pólo e dos demais municípios que integram a região. 

Desde 2011, quando ocorreu a primeira audiência regional em Catolé do Rocha, foram 

definidos os eixos prioritários da 8º Região, onde foram contemplados os seguintes: saúde, 

educação, segurança pública e abastecimento de água, como retratado na figura 1, a seguir. 
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Figura 1: Secretaria Executiva do Orçamento Democrático Estadual 

 
Fonte: Extraído do Relatório Qualitativo e Quantitativo do Orçamento Democrático 2017 

 

Analisando os dados apresentados, verificou-se que, no primeiro ano de gestão, em 

2011, foram escolhidos como prioridades na 8º Geoadministrativa, em primeiro lugar, a Saúde, 

depois Educação e Segurança Pública, por serem as áreas mais carentes no município. Antes da 

etapa das audiências públicas regionais, há um momento em que a equipe de articuladores 

regionais da Secretaria Executiva do Orçamento Democrático, juntamente com os integrantes 

dos conselhos regionais, após a mobilização da população é realizada uma série de reuniões, 

em pequenos grupos, com o objetivo de divulgar o ciclo de atividades e são nesses encontros 

que vão se moldando às necessidades de cada região e são nesses encontros onde se fala em 

saúde, no município, e remete-se à melhorias no Hospital Regional e aquisição de UTI. Na área 

de educação, o foco era a escola estadual existente no município ficou interditada por problemas 
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de infraestrutura; enquanto na área de segurança pública, a preocupação estava voltada para o 

alto número de homicídios.  

No ano seguinte, 2012, a Saúde continuou em primeiro, seguida do abastecimento de 

água, pois o município passava por grandes dificuldades hídricas; e, depois, a área de educação. 

Já em 2013 mantiveram-se as mesmas prioridades do ano anterior, com uma inversão de 

posições entre as áreas de saúde e educação. Em 2014 a educação continuou como principal 

área de preocupação da cidade; com a Saúde em segundo lugar e Segurança Pública, em 

terceiro. Em 2015 as prioridades permanecem dentro da mesma linha que é saúde, educação, 

abastecimento de água e segurança pública que são as necessidades mais relevantes na região; 

o mesmo se repetindo em 2016. 

Se, por um lado, estas foram às demandas apresentadas pela região, no respectivo 

período de tempo, de acordo com o relatório quantitativo e qualitativo do Núcleo Assessor e de 

Análise de Informações Estratégicas, as ações efetivamente executadas na cidade de Catolé do 

Rocha-PB foram:     

 

Tabela 2: Ações e Custeio na Cidade de Catolé do Rocha. 
  Saúde Educação Segurança Pública 

Ação Realização de 52.512 

atendimentos, 240 cirurgias e 

1.086 partos, no Hospital 

Regional 

Aquisição de ônibus – Pacto 

Social 

Aquisição de viaturas, 

fardamentos, material 

bélico, materiais e 

equipamentos 

Custeio R$ 8.724.144,39 R$ 188.571,42 – Para Região 

R$ 242.100,00 

R$ 1.189.697, 30. 

Ação  Construção da nova Escola 

Obdúlia Dantas 

 

Custeio  R$ 4.682.396,26.  

 

Ação 

 Conclusão da reforma e 

ampliação da Escola 

Agropecuária do Cajueiro 

 

Custeio  R$ 284.822,06 

  

 

Fonte: A autora, Extraído do Relatório Qualitativo e Quantitativo do Orçamento Democrático 2017 

 

De acordo com o Regulamento do Orçamento Democrático Estadual, um dos 

princípios básicos do OD é a redistribuição, isto é, desconcentrar as políticas públicas, 

investimentos, obras e serviços em todo estado. De acordo com o relatório consolidado das 

ações executadas e ou desenvolvidas em 2016, foram investidos R$ 3.647.339.000,00 na 

Paraíba, dos quais R$ 91.122.000,00 foram investidos na 8º região Geoadministrativa. Dentro 

desse investimento foram destinadas ações na cidade de Catolé do Rocha obedecendo ao 
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princípio de redistribuição, de maneira que foram observadas e citadas ações dentro das 

prioridades de necessidades básicas escolhidas nas audiências públicas que foram: saúde, 

educação e segurança pública, conforme acima citadas. 

 

O Orçamento democrático e a participação popular 

 

De acordo com Pires (2001), a participação popular é condição para a justiça e igualdade 

entre a sociedade civil e o Poder Público e contribui para a correção dos problemas da nossa 

cultura política. 

A ideia da democracia participativa é uma tese que vem ganhando adeptos e a 

preferência na sociedade brasileira, principalmente nos últimos 20 anos, após o grande 

movimento social e político que culminou na elaboração da Constituição de 1988 (SÁNCHEZ, 

2002). 

No município de Catolé do Rocha a participação vem crescendo a cada ano, no OD 

Estadual, reconhecendo a importância da participação do processo de planejamento do 

orçamento participativo, mostrando uma consciência política e compreendendo que a 

administração pública pode ser melhorada com a colaboração da população. Números que 

representam esse crescimento podem ser verificados na figura 2. 

 

Figura 2: Secretaria Executiva do Orçamento Democrático Estadual  

 
Fonte: Extraído do Relatório Qualitativo e Quantitativo do Orçamento Democrático 2017 

 

Analisando-se os dados acima apresentados, observa-se que o processo de participação 

obteve, no primeiro ano de gestão, em 2011, o registro de 735 participações. No segundo ano, 

em 2012, observa-se um aumento das participações em relação ao ano anterior, ficando em 950 

participações. No ano de 2013, atingiu-se 789 participantes, havendo uma redução significativa 

em relação ao ano de 2012. Em 2014 a audiência pública foi realizada na cidade de São Bento 

pela própria característica do OD de ser itinerante, o volume de participantes teve um aumento, 
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passando para 1.230. No ano seguinte, 2015, o número de participantes continuou aumentando, 

com 1.800 participações. Por fim, no ano de 2016, observa-se a adesão da população com 1.850 

participantes. 

A esse respeito, Lock (2004) afirma que a democracia participativa se consolida quando 

os cidadãos utilizam as possibilidades participativas. Na medida em que houver o avanço e a 

consolidação do nível de participação popular, irá aumentar o grau de compreensão dos 

cidadãos sobre o funcionamento da máquina administrativa, se elevará a consciência cidadã e 

o compromisso com as causas coletivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos dados escolhidos através das observações e documentos foi possível obter 

algumas conclusões a respeito do objetivo central da pesquisa que foi analisar o orçamento 

participativo como uma política de distribuição de recursos no Estado da Paraíba: o caso de 

Catolé do Rocha, a partir dos ciclos de 2011 a 2016. 

Considera-se, pois, a proposta do orçamento democrático como uma prática da 

democracia participativa, que visa o empoderamento da sociedade no planejamento das peças 

orçamentárias públicas, que serve para poder exigir do executivo melhorias para a qualidade de 

vida da sociedade e sua respectiva localidade/região. Para Fedozzi (2001), a relevância da 

abertura de um processo de consulta à sociedade sobre o orçamento público, para além das 

instâncias de representação política do Estado, pode ser avaliada pela importância que a peça 

orçamentária tem para a gestão pública. Ou seja, ao longo dos séculos, o orçamento público 

tornou-se o principal instrumento formal de gestão administrativa, econômica e contábil das 

instituições do Estado. Por sua vez, Giacomoni (1993) afirma que o orçamento público 

caracteriza-se pela dupla finalidade de ser tanto um instrumento da programação de trabalho do 

governo como um todo e de cada um de seus órgãos em particular, como um meio que pode 

possibilitar o controle das finanças públicas por parte da sociedade. 

O orçamento democrático do estado da Paraíba foi idealizado com a expectativa de ser 

um instrumento de participação popular disponível a todas as regiões administrativas estaduais, 

e voltadas para a definição das formas de aplicação dos recursos públicos. Esta ferramenta está 

organizada em um ciclo anual de atividades, articuladas com o ciclo orçamentário do governo. 
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Após a análise e a identificação das ações executadas a partir do orçamento democrático, 

na cidade de Catolé do Rocha, foi constatado que as mesmas foram direcionadas à cidade de 

acordo com os eixos de prioridades escolhidas a partir da participação do cidadão na fase de 

planejamento do Orçamento Público, com foco nas áreas de saúde, com maior recurso para 

custeio, seguidas das áreas de educação e segurança pública. Foi possível, ainda, verificar que, 

ao longo dos anos, vem aumentando o número de indivíduos participantes das fases do 

Orçamento Democrático, o que sugere que a prática vem ganhando crédito junto aos munícipes, 

e que tende a se institucionalizar enquanto ferramenta de gestão. 

Observando a estrutura do OD Estadual da Paraíba, enquanto política voltada à melhor 

distribuição dos recursos públicos constatou-se que as ações direcionadas à cidade de Catolé 

do Rocha foram redistribuídas de forma, aparentemente, proporcional, enquanto cidade sede de 

sua respectiva região administrativa, uma vez que, todas as demandas apontadas nas audiências 

regionais foram atendidas pelo OD, garantindo um dos princípios básicos do orçamento 

público. 

Por fim, acredita-se que o presente estudo poderá servir como fonte informativa para 

aqueles interessados em exercer efetivamente a sua cidadania, assim como para futuros estudos 

que busquem trazer mais análises sobre o orçamento democrático do estado da Paraíba, focando 

em outros municípios ou regiões administrativas. 
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RESUMO 

 

Este estudo se propôs a avaliar as contribuições da participação social na elaboração de políticas 

públicas de saúde que tragam impactos sobre a sustentabilidade dos recursos hídricos para a 

região do semiárido. Realizou-se um estudo de caso sobre um município do interior do Estado 

do Rio Grande do Norte, avaliando-se o monitoramento hídrico dos dois últimos anos e os 

instrumentos de planejamento e gestão das políticas públicas de saúde no nível municipal, bem 

como o papel das instâncias colegiadas (Conselho e Conferências de Saúde) nesse processo. 

Identificou-se que a conjuntura histórica e cultural prejudica a orientação de políticas públicas 

efetivas no semiárido por não valorizar suas potencialidades e a identidade social dos indivíduos 

que dele fazem parte. Percebeu-se que, apesar de ser essencial e necessário, o controle social 

não possui a devida estruturação nem, portanto, a devida autonomia, ficando a participação 

social restrita a discussões pontuais que não aproveitam todas suas potencialidades. Mesmo 

sendo presente e recorrente na realidade cotidiana, a crise hídrica não é percebida como uma 

atividade comum a ser resolvida em conjunto de maneira participativa por meio de discussão 

com vários segmentos. A noção de cidadania não é tão presente ou tão bem entendida e a 

população não possui consciência de que só haverá representatividade quando houver 

maturidade social. A construção da educação para a cidadania e o fortalecimento da autonomia 

dos sujeitos tende a ser o caminho para a construção da sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Semiárido; Recursos Hídricos; Sustentabilidade; Políticas Públicas de Saúde; 

Participação Social.  
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INTRODUÇÃO  

 

É notório que as questões ambientais têm se tornado constantemente pauta de discussões 

e de preocupação por parte da sociedade, devido às evidências de que as condições climáticas 

mudaram muito nas últimas décadas e cada vez mais eventos imprevistos acontecem com uma 

regularidade maior, tornando-se verdadeiras catástrofes.  

No entanto, ao que parece, as discussões não se efetivaram como o esperado ou a 

questão ambiental parece ter menor importância diante da cultura de crescimento econômico a 

todo custo que as sociedades globais têm adotado nas últimas décadas. Um exemplo é a pouca 

relevância atribuída a questões como a escassez de recursos hídricos em regiões semiáridas, 

que acarreta problemas sociais tratados com medidas paliativas e pouco estruturais.  

Segundo discutem Baptista e Campos (2013), a expressão “semiárido” indica que se 

trata de uma região caracterizada pela aridez que, por sua vez, é relacionada a diversos fatores 

como a pouca chuva que cai na região, o alto índice de evaporação e o péssimo sistema de 

armazenamento dessa água. Aliado a isso, questões como o modo histórico de exploração da 

terra, o desmatamento, a prática predatória para com os rios e a terra, além da contaminação do 

solo e das águas contribuem para o agravamento desse cenário.  

Conforme destaca o “Guia de Políticas e Programas do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome”, a água é de importância vital para as pessoas, sendo o principal 

alimento para o corpo. O acesso à água potável no próprio domicílio permite aumentar o tempo 

dedicado à família, ao trabalho e à educação dos filhos, além de reduzir a incidência de doenças 

provocadas por água poluída ou contaminada (BRASIL, 2011). 

Assim, a estruturação de políticas públicas voltadas à gestão e sustentabilidade dos 

recursos hídricos precisa ser uma estratégia intersetorial e envolver também a sociedade civil 

como ator principal nesse processo, de modo a perceber as reais necessidades e intervir em 

áreas que sejam prioritárias para resolver as questões sociais mais críticas na comunidade.  

No que tange ao Sistema Único de Saúde (SUS), a proposta de organização em redes 

busca fortalecer processos de cooperação e ampliar o grau de cogestão entre atores, pactuando 

as responsabilidades sobre a produção de saúde (TEIXEIRA, 2005). Assim sendo, a construção 

de espaços de diálogo com a sociedade civil e outras organizações sociais além da gestão local 

é um dos passos essenciais para a concretização das políticas públicas de saúde.   



 
 

 

 

580 

 
 

A aprovação do Pacto pela Saúde 2006, instituído pela Portaria GM/MS nº 399, de 22 

de fevereiro de 2006, destacou a necessidade da participação de diferentes atores sociais 

(gestores, prestadores de serviço, trabalhadores e usuários da saúde) na efetivação da política 

única de saúde no Brasil. Composto por três componentes (Pacto em Defesa do SUS, Pacto de 

Gestão e Pacto pela Vida), o Pacto pela Saúde reforçou a relevância dos conselhos e das 

conferências de saúde, reafirmando a importância da participação e do controle social nos 

processos de negociação no SUS (BRASIL, 2006). 

Porém, o que se percebe é que a constituição do sistema de saúde em rede, conforme 

relatam diversos estudos, ainda possui muitos desafios que vão desde o financiamento à efetiva 

participação social no planejamento das políticas de saúde, sendo os mais relevantes: 

necessidade de percepção da saúde como um direito (GASTAL; GUTFREIND, 2007); 

participação voluntária sem haver suporte estrutural ou mesmo incentivo moral, além de os 

segmentos detentores de conhecimento e capacitação possuírem maior peso nas decisões por 

conferirem uma linha técnica à discussão e excluir os não familiarizados com os termos 

científicos (SERAPIONI; ROMANÍ, 2006); as características históricas da cultura clientelista 

e paternalista gerando a ideia de que a participação pode trazer algum privilégio para o grupo 

específico que representa (BODSTEIN, 1993); a resistência de instituições governamentais em 

trabalhar com os novos atores sociais (SANTOS FILHO; GOMES, 2007); uma concepção de 

gestores e profissionais de que o usuário seria incapaz de contribuir (OLIVEIRA, 1996).  

Sendo assim, o presente estudo se propôs a analisar a contribuição da participação social 

para a formulação de políticas públicas de saúde com diretrizes efetivas sobre a sustentabilidade 

hídrica, tomando por base um município do interior do Estado do Rio Grande do Norte que, 

como diversos outros da mesma região, padece com a escassez de água nos últimos anos.  

Para isto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental que partiu dos seguintes 

objetivos específicos: refletir sobre a sustentabilidade hídrica e a participação social nas 

políticas públicas de saúde do semiárido; analisar dados referentes à situação volumétrica dos 

reservatórios monitorados na Bacia Apodi/Mossoró; avaliar os instrumentos de planejamento 

da saúde descritos na Portaria GM-MS n.º 2135/2013 (Plano de Saúde e respectivas 

Programações Anuais, Relatório de Gestão) do município em questão, no que se refere aos 

recursos hídricos; perceber ligações entre o Plano de Saúde e as diretrizes definidas pelos 
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Conselhos e Conferências de Saúde, conforme disposto na referida Portaria. Por fim, traçam-

se as considerações finais sobre os resultados da pesquisa.  

 

A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SAÚDE NO SEMIÁRIDO POTIGUAR – UM ESTUDO DE CASO  

 

Como discutido anteriormente, a efetividade das políticas públicas de saúde depende da 

integração e participação dos diferentes atores envolvidos no cenário local, de maneira 

intersetorial. Nessa vertente, será dissertado a seguir acerca da construção de políticas públicas 

de saúde com estratégias voltadas para a sustentabilidade hídrica no semiárido.  

 

Políticas públicas, cidadania e sustentabilidade hídrica no semiárido  

 

O semiárido brasileiro é uma extensa faixa territorial demograficamente densa, que 

compreende uma área de aproximadamente 80% do território nordestino brasileiro (abrangendo 

parte dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte 

e Sergipe), além do Norte de Minas Gerais e Espírito Santo e o Leste do Maranhão (CONTI, 

2013). 

Atualmente, a nova composição do mapa do semiárido, definida pela Resolução 107, 

conta com 1.189 municípios sendo 147 destes do Estado do Rio Grande do Norte, conforme 

lista do Anexo A da referida resolução (SUDENE, 2017). Para ser considerado apto à inclusão 

na lista o município deve pertencer à área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste – SUDENE – e possuir, em qualquer porção de seu território, pelo menos um dos 

critérios elencados na Resolução, referentes a precipitação pluviométrica média anual, índice 

de aridez e percentual diário de déficit hídrico. 

Nesse contexto, marcado pela insuficiência de chuvas e temperaturas elevadas, a 

questão hídrica reflete diretamente nas condições naturais e sociais da população, 

principalmente no que diz respeito à subsistência e à manutenção de condições de saúde 

adequadas. Conti (2013) pondera também que fatores históricos como a concentração da terra 

e da água favoreceram uma dominação política baseada no autoritarismo, no paternalismo e no 

clientelismo.  
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Na mesma linha, Malvezzi (2007) discute que, apesar de ser a maior e mais populosa 

região semiárida do planeta, é também a mais chuvosa e, ao mesmo tempo, a que possui 

condições de vida mais precárias. Isso reflete em um processo social que “não se pode 

compreendê-lo de um ângulo só. Traz consigo uma identidade cultural para além do clima e do 

bioma” (MALVEZZI, 2007, p. 9).  

O que se percebe é uma supervalorização da problemática da seca, mas com foco apenas 

no período de estiagem, sem se preocupar com a conservação das reservas naturais e o 

armazenamento das águas da chuva. Conti (2013) defende que a concepção da seca como um 

problema do semiárido acaba por direcionar a execução de políticas que perpetuam e até 

agravam os problemas ambientais, econômicos, sociais e políticos, fundamentando a chamada 

“indústria da seca”, que não problematiza nem procura entender a semiaridez desde suas origens 

e as múltiplas possibilidades de se conviver com o semiárido.  

A histórica configuração social se constitui em manter uma dependência política, na 

qual apenas o governo deve ser responsável pela gestão dos serviços e pela definição de 

prioridades, sem estímulo à autonomia dos sujeitos. Nas palavras de Malvezzi (2007): 

 

Não é cidadão alguém que depende de um político até para beber um copo 

d’água. [...] No Nordeste, os políticos que controlam o poder local têm uma 

longa experiência no exercício desse poder. São hábeis na manipulação das 

necessidades humanas. Os três esteios básicos do controle sobre a população 

são a fome, a sede e a saúde (MALVEZZI, 2007, p. 16). 

 

Desse modo, a constituição de políticas públicas voltadas à dinâmica territorial e social 

do semiárido carece de percepção das necessidades de vida da população, da elaboração de 

estratégicas eficazes de gestão dos recursos hídricos e, principalmente, educação ambiental para 

a cidadania. Conforme alerta Stotz (1995), a desigualdade social impõe uma desestruturação do 

conceito de cidadania, no qual o sentido muda de acordo com a condição social, a situação de 

trabalho ou pertencimento a sistemas de seguridade social.  

O estudo de Silva, Luz e Genz (2011) demonstra a importância da sustentabilidade 

hídrica, ao analisar pesquisas que revelam a influência das alterações climáticas no consumo de 

água, nos processos de desestabilização de margens de rios e descarga de sedimentos, na 

qualidade e disponibilidade das águas que demandará cada vez mais o envolvimento de vários 

atores no processo de aprendizagem social de modo a alcançar equilíbrio entre a disponibilidade 
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e a demanda, bem como a proteção do meio ambiente e da saúde pública, como a redução de 

descarga de poluentes, por exemplo.  

Avalia-se que uma parte importante do total de doenças em todo o mundo (cerca de 

10%) poderia ser prevenida por melhorias relacionadas à água potável, saneamento, higiene e 

gestão de recursos hídricos (PRÜSS-ÜSTÜN et al. 2008). A gestão hídrica sustentável 

beneficia não só a distribuição e o acesso à água, como proporciona a garantia na qualidade, 

uma vez que o armazenamento incorreto e a falta de tratamento adequado são problemas sérios 

para a saúde pública.  

Os principais exemplos para ilustrar enfermidades relacionadas com a água são 

(BRASIL, 2006a): as de veiculação hídrica, transmitidas pela ingestão de água contaminada 

(diarreias e disenterias – como cólera e giardíase, febre tifoide e paratifoide, leptospirose, 

amebíase, hepatite infecciosa e ascaridíase); as que estão associadas à falta de água e as 

consequentes limitações na higiene pessoal (infecções na pele e nos olhos, como o tracoma e o 

tifo relacionado com piolhos, e a escabiose); as verminoses (como a esquistossomose); e ainda 

aquelas transmitidas por vetores que se relacionam com a água (malária, febre amarela, dengue, 

filariose). 

Logo, a demanda por água potável para o consumo humano demanda, mais que ações 

pontuais, o desenho de políticas públicas intersetoriais que abranjam condições ambientais, 

econômicas, sociais e de saúde favoráveis, bem como que garantam a participação social e 

atenda efetivamente às necessidades da população. 

 

Políticas públicas de saúde e participação social 

 

A institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei n.º 8080/90 

(Lei Orgânica da Saúde), formalizou a saúde como direito fundamental do indivíduo, devendo 

ser garantido pelo Estado. A mesma lei estabelece que a organização social e econômica do 

país é expressa pelos níveis de saúde, tendo como seus determinantes e condicionantes o acesso 

aos bens e serviços essenciais: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, 

educação, trabalho e renda, lazer, entre outros (BRASIL, 1990).  

Além disso, a legislação destaca como dever do Estado a formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que assegurem condições para a promoção, proteção e 
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recuperação da saúde, estabelecendo entre seus princípios a preservação da autonomia das 

pessoas e a participação da comunidade nesse processo.  

Com a Lei n.º 8.142/90 definiu-se a participação da comunidade na gestão do SUS, 

instituindo como instâncias colegiadas a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, 

garantindo a representatividade dos diversos segmentos sociais na avaliação da situação de 

saúde e na proposição de diretrizes para a formulação da política de saúde, bem como para 

formulação de estratégias e para controle da execução da política de saúde (BRASIL, 1990a). 

Dessa forma, fica evidente, além da importância, a necessidade da participação social 

na elaboração de políticas públicas de saúde, de forma a estabelecer diretrizes e metas que sejam 

condizentes com a condição percebida pelos usuários dos serviços. Nesse sentido, a Lei n.º 

8.142/90 estabelece também como requisitos para vinculação de recursos a elaboração de 

relatórios de gestão e do plano de saúde, este definido na Lei n.º 8.080/90 como base das 

atividades e programações no âmbito do SUS.  

Por meio da Portaria GM/MS n.º 2135/2013, foram estabelecidas as diretrizes para o 

processo de planejamento e gestão no âmbito do Sistema Único de Saúde, sendo definidos como 

seus instrumentos de gestão (BRASIL, 2013): o Plano de Saúde (considerado o instrumento 

central de planejamento e que deve considerar as diretrizes definidas pelos Conselhos e 

Conferências de Saúde, além de garantir transparência e visibilidade na sua elaboração, 

mediante incentivo à participação popular); as respectivas Programações Anuais de Saúde - 

PAS (instrumentos que operacionalizam as intenções expressas no Plano e direcionam as suas 

metas ao longo dos 4 anos de vigência); e o Relatório de Gestão (elaborado anualmente, ao final 

de cada exercício, permitindo ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da 

PAS e orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde).  

Valla e Stotz (1994) expõem que o complexo cenário da saúde envolve inúmeros atores 

e é preciso perceber a necessidade de troca e cooperação, reconhecendo que cada um ocupa 

uma posição diferente, singular e importante. Bodstein (1993) avalia que o nível local, por ser 

palco de questões concretas sobre saúde e da interação entre agentes sociais, é um espaço 

privilegiado para constituir-se atores e construir identidades coletivas. 

Por isso, a participação social na gestão deve ser uma conquista pelo envolvimento dos 

atores nas discussões e na elaboração de diretrizes norteadoras. Ribeiro (1989) assente que o 

surgimento de um movimento social está atrelado à construção de uma identidade social 
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baseada em duas dimensões: uma estrutural (referente às condições objetivas da situação de 

carência e exclusão) e outra cultural (por meio da tomada de consciência coletiva e da percepção 

da possibilidade de busca por melhores condições). 

Isso reflete numa construção de valores e na formação de uma visão de mundo que 

identifica os sujeitos com a sua própria história. Mas, para isto, é preciso romper com duas 

questões históricas que marcam a sociedade ao longo dos anos, como destacam Valla e Stotz 

(1994): a visão clientelista de que ações públicas em saúde são favores do governo e a visão de 

que a saúde é uma responsabilidade individual.  

Valla (1998) pondera que a prática institucional não substitui a ação política dos 

movimentos sociais, mas que se soma às demais manifestações dos sujeitos coletivos em busca 

de saúde e qualidade de vida, de modo que as “múltiplas ações” das “diferentes forças sociais” 

são relevantes e se complementam. No entanto, é preciso que seja ampliado o conceito de 

participação e seus arranjos políticos para que não se perca a riqueza do pensamento popular 

dentro dos padrões do sistema (FEUERWERKER, 2005) e a participação popular não seja 

abandonada.  

Portanto, a compreensão de que a dinâmica social está inter-relacionada com o processo 

saúde-doença e todas as variáveis do ambiente na qual o indivíduo está inserido é o primeiro 

passo para a mobilização popular pelo direito à saúde. Não há como pensar na elaboração de 

políticas públicas voltadas para uma população sem considerar a colaboração de todo o coletivo 

que dela participa. 

 

Métodos e resultados da pesquisa  

 

Para a operacionalização desta pesquisa utilizou-se o modelo metodológico proposto 

para análises qualitativas por Miles e Huberman (1994), seguindo três etapas: redução, exibição 

e conclusão/verificação. A seguir estão descritos os procedimentos utilizados para cada etapa, 

respectivamente:  

 

 Coleta, seleção e simplificação dos dados obtidos em bancos de dados públicos disponíveis 

na internet; 



 
 

 

 

586 

 
 

 Organização sistemáticas dos dados observando suas semelhanças, diferenças e inter-

relacionamento;  

 Elaboração de análises sobre as informações, com base nos objetivos pré-definidos.  

 

A coleta dos dados se deu a partir dos respectivos registros estatísticos e registros 

institucionais escritos disponíveis nas seguintes fontes:  

 

 Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), autarquia vinculada à 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH): Situação 

Volumétrica de Reservatórios (Açudes, Barragens e Lagoas) com capacidade superior a 

5.000.000 m³, monitorados (Disponível em: 

http://sistemas.searh.rn.gov.br/MonitoramentoVolumetrico/);  

 Departamento de Informática do SUS (DATASUS), órgão integrante da Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) do Ministério da Saúde (MS): Sistema de Apoio 

ao Relatório de Gestão (SARGSUS), com dados disponíveis referentes ao Relatório Anual 

de Gestão 2014, ao Plano Municipal de Saúde 2014-2017 e à Programação Anual de Saúde 

2014 (Disponível em: http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus/);  

 Conselho Nacional de Saúde: Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde 

(SIACS) com dados referentes ao Relatório Final da Conferência Municipal de Saúde 2015 

(Disponível em: http://aplicacao.saude.gov.br/siacs/).   

 

A situação hídrica parece ser uma questão presente na maioria dos municípios da região. 

Dos 18 (dezoito) reservatórios monitorados pelo IGARN na Bacia Apodi/Mossoró, em 

agosto/2017:  

 

 7 (sete) já estavam com volume 0,0%;  

 3 (três) outros com volume abaixo de 1,0%; 

 4 (quatro) com volume entre 1,0% e 7,0%; 

 2 (dois) com volume entre 15,0% e 16,0%; 

 1 (um) com volume próximo a 36%; 

 1 (um) com volume pouco superior a 55%.   
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Cabe destacar que os dois reservatórios com percentual entre 15 e 16 por cento de 

volume são os maiores da região e que abastecem a maioria dos outros municípios sem água 

superficial disponível. Os dois últimos apresentam capacidade e volume atual menor que outros 

com volume zerado, sendo que o último é o menor da região e não apresenta condições para 

abastecimento de outros municípios.  

No caso específico em questão, percebeu-se, pelos dados obtidos, que o reservatório de 

água do município apresenta uma situação volumétrica muito aquém do seu volume morto 

desde o ano de 2015, sendo que no período de agosto/2015 a agosto/2017 não chegou a atingir 

0,5% da sua capacidade total de água. No mês de janeiro/2016 encontrava-se com volume de 

0,0%, perdurando até março/2016 e voltando a se repetir logo em outubro/2016, como 

permanece até agosto/2016. Avalia-se, portanto, que é uma situação que se repete ao longo dos 

anos e que necessitaria de políticas públicas efetivas direcionadas para a questão.  

Quanto aos instrumentos de planejamento das políticas de saúde, nota-se que o 

município possui Plano de Saúde atual (2014-2017), sendo este o último ano de vigência.  A 

caracterização do município contida no referido documento relata a peculiaridade do clima 

semiárido, “cujas principais características são a baixa nebulosidade, a forte insolação e as 

elevadas temperaturas, o que ocasiona em elevados índice de evaporação e grande déficit 

hídrico” (Fonte: Dados da Pesquisa, 2017).  

No entanto, não foram identificadas metas ou ações relacionadas à situação hídrica do 

município, como campanhas de educação em saúde ou relacionadas a políticas específicas sobre 

as doenças transmitidas pela água, exceto ações direcionadas à Promoção e Vigilância em 

Saúde para programas específicos do Ministério da Saúde (Controle da Dengue e Vigilância da 

Água): 

 

22) Reduzir para menos de 1% o Índice de Infestação Predial-IIP pelo Aedes 

Aegypty no município com homogeneidade por extrato e zona.  

23) Reduzir o número de óbitos por dengue; (Indicador 51: 

SISPACTO/COAP)  

24) Realizar 80% de visitas domiciliares em seis ciclos para controle do 

dengue; (Indicador 52: SISPACTO/COAP)  

25) Realizar pelo menos 90% do número de analises obrigatórias realizadas 

em amostras de agua para o consumo humano quanto aos parâmetros de 

coliformes fecais, cloro residual livre e turbidez; (Indicador 53: 

SISPACTO/COAP)  
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26) Realizar a Vigilância da Qualidade da Água para o consumo humano 

(Sistemas de Abastecimento de Agua, Soluções Alternativas e individuais de 

Abastecimento de água, de acordo com a Portaria 2.914/2011, fazendo as 

coletas e analise da agua;  

27) Alimentar o SISAGUA com dados da vigilância e controle da qualidade 

da água; (Fonte: Dados da Pesquisa, 2017). 

 

Percebe-se que são ações obrigatórias, em sua maioria preconizadas pelo Ministério da 

Saúde nos indicadores do Pacto pela Saúde. Quanto à ocorrência de surtos de doenças 

relacionadas à água, verifica-se que houve uma elevação de casos nos dois últimos anos 

anteriores à elaboração do Plano (2012 e 2013), chegando a duplicar o número de casos dos 

anos anteriores.  

O plano contempla nas suas metas questões elencadas na Conferência de Saúde de 2011, 

sendo a imediatamente anterior à sua elaboração, notadamente algumas referentes ao Controle 

Social, por meio do fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde. No entanto, apesar de 

informar que a inserção das informações foi feita em 2015, a única Programação Anual de 

Saúde disponível na plataforma não contempla diretrizes orçamentárias nem metas para 

execução de atividades relativas ao controle social do Plano no seu primeiro ano de vigência.  

O Relatório Final da 5ª Conferência Municipal de Saúde, datado de 31 de julho de 2015, 

traz como tema “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do Povo 

Brasileiro”, sendo este o tema eleito para a Conferência Nacional. A etapa municipal é parte 

integrante da edição nacional, com o objetivo de criar propostas em nível ascendente, a serem 

submetidas à etapa estadual para apreciação e possível inclusão nas propostas da etapa nacional.  

Segundo o Relatório, a etapa municipal cumpriu os requisitos legais e metodológicos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) através de seu documento norteador, e 

orientados pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), através 

de Nota Técnica. Foram realizadas reuniões públicas, denominadas de “pré-conferências”, nos 

bairros e eleitos os delegados para participação da Conferência, obedecendo à paridade de 

membros e representações estabelecidas na legislação pertinente, tendo ao todo 53 (cinquenta 

e três) propostas aprovadas para os oito sub-eixos temáticos. 

Não foram identificadas entre as propostas nenhuma direcionada à sustentabilidade 

hídrica ou à educação em saúde sobre as temáticas relevantes para o meio ambiente, apesar de 

no documento norteador existir orientações para discutir a estruturação de   
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[...] políticas que considerem a territorialidade e a regionalidade para o acesso 

à saúde articulando outras políticas como reforma urbana, segurança, 

transporte, acesso à terra e à água, e segurança alimentar e nutricional, entre 

outras relacionadas às perspectivas de impactos no desenvolvimento regional 

e na determinação social da saúde (CNS, 2015, p. 9). 

 

Apenas uma das propostas, direcionada ao eixo “Gestão do SUS e Modelos de Atenção 

à Saúde” citou a questão hídrica, mas dentro de um contexto maior e inespecífico: “Melhorar a 

acessibilidade das estradas, transportes, recursos hídricos e saneamento básico para a população 

da zona rural” (Fonte: Dados da Pesquisa, 2017), demonstrando ser uma proposta pontual e que 

não foi trabalhada pelo coletivo para vir a ser uma proposição capaz de orientar a elaboração 

de uma política pública efetiva.   

Por fim, avaliou-se ainda que as propostas apresentadas no eixo nominado “Participação 

e Controle Social” não apresentou propostas consistentes para a construção de políticas 

públicas, mas voltadas para a resolução de problemas estruturais do Conselho Municipal, sendo 

a maioria relacionadas com as presentes no Plano Municipal de Saúde como fruto da 

conferência anterior ocorrida em 2011. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme as análises apresentadas, percebeu-se que a questão hídrica permanece 

subjugada e continua sendo discutida apenas em questões pontuais e não sistêmicas, quando a 

situação passa a ser ainda mais presente na convivência diária da comunidade. Além disso, 

avalia-se que a falta de informação da população sobre as políticas de saúde pode ser um dos 

principais entraves para a execução das propostas, ficando a gestão da política saúde 

exclusivamente sob responsabilidade da gestão municipal.  

Verificou-se que o controle social ainda não está efetivamente implantado no município, 

ficando a participação popular restrita apenas aos momentos de reunião ou de conferências, 

sendo o tempo incipiente e as ações e propostas dispersas. Conforme discutido por Serapioni e 

Romaní (2006), a pouca influência nas decisões pode ser reflexo de uma socie-dade ainda 

politicamente imatura ou um sistema de saúde fechado para o ambiente social. 

Identificou-se que a participação social é essencial para a formulação de políticas 

públicas de saúde estando presente em todos os regulamentos referentes à organização e gestão 
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do sistema de saúde. Especificamente sobre a sustentabilidade hídrica no semiárido, avalia-se 

que é uma questão histórica e cultural mas que ainda não é percebida como solução a ser 

buscada pelos coletivos de maneira intersetorial.   

A educação para a cidadania e a formação conceitual e cidadã dos atores do controle 

social parece ser a alternativa mais efetiva para a construção de políticas públicas resolutivas e 

eficientes que resgatem a identidade social das populações e respeite sua identidade e sua 

diversidade como um gerador para as questões que historicamente perduram, subjugam e 

reprimem a cultura e as potencialidades da região. 
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RESUMO 

 

Buscamos neste artigo, analisar a expansão do hidronegócio no semiárido, a partir dos projetos 

de irrigação, pela ótica das políticas públicas de caráter desenvolvimentista. E como a 

implantação deste tipo de política modifica não apenas o aspecto econômico e/ou territorial, 

mas também interfere no modo de vida dos sujeitos sociais que passam a viver sob a lógica 

capitalista de forma mais direta, afim de facilitar a reprodução do capital. Para a construção 

deste trabalho, realizamos uma revisão bibliográfica contemplando autores como Albuquerque 

Jr. (2011), Dourado (2011), Malvezzi (2012) e Thomaz Jr. (2010), dentre outros. Além de 

utilizar a Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979. Nossas reflexões nos permitem afirmar que as 

políticas de caráter desenvolvimentista implantadas no semiárido nordestino tinham por 

objetivo o crescimento econômico da região de forma a propiciar a reprodução ampliada do 

capital, em detrimento do desenvolvimento social da região e da população residente. 

Conseguimos perceber ainda as contradições existentes, ao vermos que a escassez hídrica é 

considerada um entrave para o desenvolvimento da população pobre do semiárido, mas parece 

favorecer o desenvolvimento do agronegócio agroexportador. A inserção desses projetos no 

semiárido acaba por acentuar as desigualdades existentes no que diz respeito à concentração de 

terra e de renda por parte da elite dominante. 

 

Palavras-chave: Hidronegócio; Políticas   públicas   desenvolvimentistas; Projetos   de   

irrigação; Semiárido.  
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INTRODUÇÃO 

 

O capital agroindustrial tem avançado de maneira significativa por todas as regiões do 

Brasil, neste âmbito, controlar os recursos hídricos se faz estratégia preponderante para que o 

grande capital mantenha sua reprodução ampliada. O agrohidronegócio vem ganhando 

expressão no cenário nacional e se expandindo, e acaba por trazer consigo a confluência de 

interesses de corporações que procuram produzir as chamadas commodities. É nesse interim 

que surgem as estratégias traçadas pelo grande capital para controlar ou extinguir os 

movimentos de resistência empunhados por camponeses, quilombolas, indígenas e ribeirinhos 

que desde muito tempo são considerados obstáculos para o desenvolvimento e progresso do 

país. 

Verifica-se a partir da década de 1970, mais incisivamente, investimentos públicos e 

privados em obras grandiosas na região Nordeste, que varia entre a construção e manutenção 

de infraestruturas e outras, como o surgimento dos perímetros irrigados a partir da 

implementação da Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979, que surge com o objetivo do 

“aproveitamento racional de recursos de água e solos para a implantação e desenvolvimento da 

agricultura irrigada” (Art. 1º, 1979, p. 3); exploração de recursos minerais e naturais, construção 

de barragens, dentre outros, que são responsáveis por ocasionarem transformações no território. 

Caracterizados por atuarem em determinados setores, esses investimentos não 

conseguiram produzir mudanças significativas na realidade de grande parte da população que 

reside no campo, haja vista que grande parte dos trabalhadores rurais e camponeses ainda 

enfrentam dificuldades que já haviam sido identificadas como responsáveis pela limitação do 

desenvolvimento da região Nordeste há muito tempo, além de outras dificuldades terem surgido 

com as novas dinâmicas criadas a partir dessas transformações. 

Nos dias atuais “a imagem do Nordeste” parece ter ganhado um novo direcionamento 

no que tange a novas possibilidades de crescimento econômico. Pois a região apresenta grande 

potencial para a territorialização do grande capital, com investimentos em atividades 

especificas como a mineração e a agricultura irrigada, além de ter ganho uma maior 

dinamicidade    no    que    concerne    as    atividades econômicas desenvolvidas na região. 

 Ao se tratar da implantação de políticas públicas na região Nordeste, percebemos que 

estas se tratam de projetos grandiosos em que os impactos negativos são socializados, e os 
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positivos, em contrapartida, são sentidos apenas por uma pequena parcela da sociedade, 

detentora do poder das decisões políticas na região, as grandes (e perversas) oligarquias. Os 

grandes projetos implantados no Nordeste, em sua maioria não atendem de fato as necessidades 

da grande massa populacional, e explicitam bem o tipo de projeto que é pensado para a região, 

caracterizado pela (re)organização do território, em que cria as condições ideais para a 

reprodução do capital. 

Buscamos neste artigo, analisar a expansão do hidronegócio no semiárido, a partir dos 

projetos de irrigaçaõo, pela ótica das políticas públicas de caráter desenvolvimentista. E como 

a implantação deste tipo de política modifica não apenas o aspecto econômico e/ou territorial, 

mas também interfere no modo de vida dos sujeitos sociais que passam a viver sob a lógica 

capitalista de forma mais direta, afim de facilitar a reprodução do capital. 

Utilizou-se para a construção deste trabalho revisão bibliográfica acerca de autores que 

discutem o tema em tela, bem como os principais conceitos abordados no decorrer do mesmo. 

O presente trabalho encontra-se organizado em duas seções. Num primeiro momento trazemos 

uma breve discussão afim de explicar o conceito de hidronegócio; posteriormente fazemos uma 

análise crítica acerca das políticas desenvolvimentistas implantadas no semiárido sob a 

perspectiva dos projetos de irrigação; e concluímos nas considerações finais expondo nossas 

apreensões sobre a temática em tela. 

 

COMPREENDENDO O HIDRONEGÓCIO 

 

Ao discutirmos neste trabalho as políticas desenvolvimentistas implantadas no 

semiárido nordestino sob a ótica da expansão do hidronegócio, faz-se necessário entender tal 

conceito. Dessa forma, Malvezzi (2012, p. 397) vem nos dizer que hidronegócio é “literalmente, 

o negócio da água, e tem óbvia inspiração na expressão agronegócio”, por isso ser comum o 

uso do termo agrohidronegócio. 

O termo surge com o objetivo de agrupar sob um único conceito todos os tipos de 

negócios que envolvem a água, que como nos assegura Malvezzi (2012) são tão múltiplos 

quanto suas possibilidades de uso. Sendo assim, podemos entender a água enquanto negócio 

“quando engarrafada, no serviço de saneamento ambiental, no seu intenso uso na irrigação, na 
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pecuária,    na    indústria,    e    assim    por    diante.” (MALVEZZI, 2012, p.397). E é por isso 

que neste trabalho abordaremos o hidronegócio pela perspectiva dos projetos de irrigação. 

Projetos estes que surgem a partir do Plano de Irrigação Nacional (PIN) criado na década 

de 1970, que estava incluído num plano mais abrangente, o Primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento (IPND). O objetivo deste plano como destaca Busztyn (2008, p.111) era a 

partir de um vultuoso orçamento “irrigar 130.000 hectares, durante o período 1975/1979. A 

ideia era aproveitar as águas dos açudes já existentes, bem como as do Rio São Francisco, de 

forma a viabilizar a agricultura irrigada e a pecuária.” 

Estes projetos que fazem parte do hidronegócio vislumbram sobretudo a reprodução 

ampliada do capital e a inserção das áreas em que se localizam na economia nacional, 

destinando sua produção para o mercado externo. Daí o termo está intimamente associado ao 

termo agronegócio que apresenta objetivos comuns. 

Consideramos que a expansão do hidronegócio está acontecendo de forma mais incisiva, 

pois “a monopolização da terra e da água são, definitivamente, elementos indissociáveis para o 

capital” (THOMAZ JR., 2011, p.9), desta forma é necessário ter controle sobre estes dois 

elementos para que a reprodução do capital ocorra de forma efetiva, auxiliando a manutenção 

do statuos quo da classe dominante e a situação de vulnerabilidade dos agricultores familiares 

e camponeses. 

 

A EXPANSÃO DO HIDRONEGÓCIO NO SEMIÁRIDO NORDESTINO E AS 

CONTRADIÇÕES EXISTENTES 

 

Chão rachado, vegetação seca, flagelo e fome fazem parte do imaginário social de 

muitos quando se fala em Nordeste, sobretudo ao Sertão. Esse e outros imaginários são frutos 

do discurso regionalista que subsidia a “indústria da seca” que sempre beneficiou e continua a 

beneficiar as elites dominantes da região Nordeste. E é este discurso regionalista, que institui a 

“verdade” acerca da região, como assevera Albuquerque Jr. (2011), fazendo com que tal 

verdade seja disseminada pela mídia e sendo difundida pelos quatro cantos do Brasil. 

O discurso da seca surge como estratégia política para adquirir recursos para a região 

(que em sua maioria acabam nos bolsos dos nosso “representantes” políticos) e segue essa 

lógica até os dias atuais. Inicialmente, visava-se com este discurso, sobretudo construções e 
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manutenções de açudes e barragens, hoje em dia, com a expansão do agrohidronegócio o desejo 

parece ter mudado, sendo agora objetivo da elite dominante a propagação da agricultura 

irrigada. 

O semiárido é ainda hoje muito relacionado à imagem da seca, e a mesma é muito 

utilizada para justificar ações governamentais, como também para compor planos de governos 

pautados no discurso de “combate à seca” (como se fosse possível!). Mesmo assim, o 

agrohidronegócio (atividade que necessita de muita água para seu desenvolvimento) encontra 

condições favoráveis para seu desenvolvimento em pleno semiárido, sob o discurso ilusório de 

modernização e desenvolvimento, capazes de trazer emprego, renda e melhorias nas condições 

de vida. 

E aí percebemos a contradição. O que é caracterizado como entrave para a população 

local e de baixa renda (as condições edafoclimáticas), parece favorecer o desenvolvimento das 

atividades do agronegócio fruticultor, que tem parte majoritária da produção voltada para 

exportação. Coelho Neto (2006, p.114) vem ratificar o que foi posto por nós ao dizer que “[...] 

a natureza, outrora difundida como entrave ao desenvolvimento, agora é um ingrediente chave 

na superação do atraso”. Isso nos faz perceber que a seca só é um fator limitante para o 

camponês, o pequeno produtor, uma vez que os mesmos não possuem recursos financeiros 

suficientes para irrigar, melhorar as condições do solo, dentre outros, além de não terem 

assistência por parte de políticas públicas, já que suas produções são direcionadas para 

subsistência da família e o pouco excedente atende aos mercados locais, e talvez regional, não 

contribuindo assim para a reprodução ampliada do capital. 

Para o modelo agroexportador, pautado na agricultura irrigada, a seca não se constitui 

um problema, pois de fato, não os atingem, mesmo estes sendo extremamente dependentes de 

grandes volumes de água, além de que causam grandes impactos ao meio ambiente. Mesmo 

assim, recebem grande apoio das políticas agrícolas a nível nacional, que visam a acumulação 

de capital. Uma vez que essas atividades aquecem a economia do país, destinando sua produção 

para o mercado externo. 

O incentivo à agricultura irrigada no semiárido brasileiro é um meio de fazer com que a 

modernização adentre o campo, abrindo caminho para o grande capital, de forma a inserir a 

produção agrícola e o Nordeste nas teias do agronegócio. Essa inserção do semiárido na lógica 

do grande capital, se dá sobretudo após a implantação da Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979, 
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onde se tem início a construção dos primeiros perímetros irrigados sob a política de reforma 

agrária via colonização, no entanto, as intencionalidades, decerto, que estava por “trás” ou na 

essência para além da aparência desses fixos geográficos era a inserção do Nordeste nas teias 

do agronegócio, por meio da agricultura irrigada. 

 Nos projetos desenvolvimentistas implantados no semiárido nordestino, é sempre 

possível ver o acesso à água e a geração de emprego como resultados dos projetos. Isso para 

que os projetos sejam legitimados, uma vez que em uma região que sofre com a escassez hídrica 

e apresenta um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) se opor a projetos que 

contemplem tais aspectos seria o mesmo que estar em desacordo com o “desenvolvimento” da 

região e a melhoria na qualidade de vida da população local. 

Para o capital, somente o controle da terra não se faz suficiente, é preciso também ter 

acesso e controle sobre os recursos hídricos, sejam eles superficiais ou subterrâneos. O jogo do 

poder sobre os recursos hídricos pode ser expresso de diferentes maneiras, desde a privatização 

de serviços de água e da geração de energia elétrica, até outros conflitos que surgem sempre 

que há disputa por um bem, ainda mais um bem imprescindível para a manutenção da vida 

como é o caso da água. Thomaz Junior (2010, p.99) aponta que 

 

Mais recentemente, os interesses do capital revelam que o processo de 

mercantilização da água também segue ritmo frenético de investimentos, ou 

se ampliam para a produção de energia elétrica, e na apropriação de fontes 

para futuro envase e comercialização para o consumo humano, processo que 

está sendo monopolizado por quatro grandes grupos empresariais: Pepsi, 

Nestlé, Coca-Cola e Danone. Todavia, consolidam-se igualmente, no setor de 

tratamento e fornecimento de água potável e saneamento básico, empresas que 

são atraídas pelos negócios milionários. (THOMAZ JUNIOR, 2010,p. 99). 

 

Os projetos de irrigação são exemplos de empreendimentos realizados pelo Estado que 

visa tanto a concentração de terras como o controle das águas, uma vez que é preciso da terra 

para montar toda a infraestrutura necessária, bem como para plantar as culturas agrícolas, tal 

como é preciso a água para realizar a irrigação. Esses projetos conseguem atender a lógica da 

reprodução do capital uma que vez que sua produção atende à demanda do mercado externo. 

Além de que, os projetos de irrigação acabam por salientar a concentração de terra e renda, por 

atraírem grandes empresas agrícolas para a região em que estão localizados. A chegada de tais 

empresas na região acaba por alimentar a ideia ilusória de geração de emprego, quando na 



 
 

 

 

599 

 
 

verdade poucos serão os moradores locais que serão contratados pelas mesmas, em virtude da 

qualificação profissional que dificilmente os mesmos possuem. 

As políticas desenvolvimentistas pautadas na implantação de projetos de irrigação, trata-

se nas palavras de Dourado (2011, p.119) de 

 

[...] medidas parciais e paliativas porque   a sua capacidade de 

geração de emprego e renda geralmente fica restrita aos lotes, haja vista não 

existir uma política de integração das atividades agrícolas desenvolvidas nos 

projetos de irrigação com as práticas agrícolas locais, nem mudança na 

estrutura fundiária, porque ainda que os lotes para irrigação não sejam 

grandes, a produção neles requer altos investimentos, a que os camponeses 

caatingueiros e trabalhadores da terra, não dispõem, tampouco, têm acesso 

junto às instituições credoras. Por isso, a modernização da agricultura 

presenciada no Semiárido nordestino, assim como em todo o Brasil, é 

conservadora e dolorosa (DOURADO, 2011, p. 119). 

 

Vale ainda destacar que com a implantação dos projetos de irrigação, tem-se uma 

alteração no espaço geográfico a partir da construção da infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento das atividades, além de alterações nas relações sociais e modos de vida da 

população local. 

O discurso proferido pela mídia acerca desses projetos desenvolvimentistas implantados 

no Nordeste, a exemplo dos projetos de irrigação, deve ser analisado com atenção, uma vez que 

não se deve considerar unicamente o seu potencial de geração de emprego e de renda, pois os 

mesmos além de serem excludentes por empregarem geralmente mão-de-obra qualificada, 

ainda tendem a uma concentração da renda, sem contar que os impactos ambientais suplantam 

estas outras variáveis. 

Um dos problemas gerados pelos projetos de irrigação que merecem destaque é o grande 

desperdício de água, aliados a este tem-se ainda outros problemas ambientais, como assegura 

Almeida e Costa (2014, p. 37) 

 

[...] o uso abusivo da água, juntamente com o emprego de produtos químicos 

na agricultura irrigada, como os fertilizantes e agrotóxicos, gera um problema 

concreto nesse processo, visto que por meio do escoamento superficial a água 

leva consigo esses elementos tóxicos, tendo como destino final os rios e os 

depósitos subterrâneos, implicando na sua contaminação. [...] 
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Outro fator que merece destaque é o êxodo rural promovido por estes projetos, uma vez 

que a família que não se encaixar no perfil solicitado pelo DNOCS para tornar-se colono 

irrigante, tendo sido desapropriado de sua terra, tende a migrar para outras áreas em busca de 

emprego e melhores condições de vida. Outra consequência da instalação desse projetos é a 

geração de empregos temporários que ocorre nas épocas de colheitas. O que causa outras 

transformações nas dinâmicas espaciais e socais da área, como aponta Bursztyn (2008, p. 118) 

“do   lado   de   fora   dos   muros   dos   ‘perímetros’, encontram-se aglomerações de barracos, 

onde moram os trabalhadores que formam o estoque de mão-de-obra diarista”. 

A entrada do grande capital no semiárido nordestino deve ser vista com cautela, pois 

embora apareçam com a ideia ilusória de prosperidade e desenvolvimento para a região e a 

população, o que temos é um crescimento econômico em detrimento à um possível 

desenvolvimento social, uma vez que o discurso de desenvolvimento tão disseminado pelo 

Estado dificilmente alcançará aqueles que foram retirados de suas terras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que que possamos compreender o novo contexto econômico, político e social em 

que está inserido o semiárido brasileiro se faz necessário refletirmos acerca das razões para que 

tais projetos sejam implantados na região, uma vez que estes necessitam de uma grande 

demanda de água, e a região é caracterizada justamente pela escassez deste recurso. Diante do 

exposto, é preciso também refletir acerca dos “benefícios” que tais projetos trazem para o 

semiárido, uma vez que trazem consigo também o desemprego, a precarização do trabalho, 

impactos ambientais e na vida da população local que precisa agora se adequar à uma nova 

dinâmica de vida. 

O semiárido vem sofrendo alterações em sua configuração espacial com a inserção 

destes projetos, a exemplo dos projetos de irrigação, com mudanças na estrutura a partir da 

construção dos canais de irrigação, por exemplo, com o propósito de promover condições para 

que o grande capital adentre e se territorialize nesta área e possam assim se reproduzir de forma 

ampliada. 

Não podemos esquecer de que setores importantes e básicos necessários para que a 

população tenha as mínimas condições dignas de sobrevivência, são por vezes esquecidos e 
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negligenciados em detrimento do desenvolvimento destes projetos. Nos fazendo perceber que 

tais projetos não vislumbram um desenvolvimento social, mas sim um crescimento econômico 

da área que recebe estes empreendimentos. 

Os projetos realizados pelo Estado sob o discurso de desenvolver o semiárido ao invés 

de se expressarem por meio de uma democratização ao acesso da terra e da água, apresentam 

justamente o contrário, tornando ainda maior a concentração de terra e renda e do controle da 

água, isso porque não há um interesse de atender as demandas da sociedade local, e sim manter 

o poder das classes dominantes, fortalecendo a figura dos grandes oligarcas. 

 Esses projetos servem para financiar setores da economia globalizada de capital 

financeiro, deixando à margem a agricultura familiar, que quase não tem acesso as políticas 

públicas. Podemos ver a desvalorização da agricultura familiar nos projetos de irrigação que 

acabam por mudar a figura do pequeno produtor em produtor capitalista, mudando o foco da 

produção alimentar para subsistência que passa a visar o mercado externo. 

Considerando a água como elemento essencial para o bom desenvolvimento dos 

projetos de irrigação que adentram o semiárido na perspectiva de políticas públicas 

desenvolvimentistas, é válido destacar o discurso mentiroso que coloca a escassez hídrica como 

fator limitante ao desenvolvimento da região. Devendo então, analisar a realidade da região sob 

uma perspectiva política alçada nos jogos de interesses das oligarquias dominantes que se dizem 

nossos representantes políticos. Pois eles sim são os responsáveis pelo não desenvolvimento do 

semiárido nordestino. 
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RESUMO 

 

O território agrário brasileiro se caracteriza como bastante diversificado em sua essência. No 

qual a existência do conflito entre forças opositoras se apresenta de maneira bastante nítida. 

Dentro desse contexto, não se pode imaginar o espaço agrário apenas pela lógica dos grandes 

produtores agrícolas (latifundiários). Para realização dessa pesquisa fez-se necessário leituras 

bibliográficas acerca da temática, levantamentos de dados realizados no Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB) e um encontro com o agente de desenvolvimento territorial do BNB, para que 

fosse realizado um reconhecimento a fundo sobre a atuação do Banco. Sendo este último órgão 

público operante da liberação de crédito referente a tais políticas públicas no território em 

estudo. Objetivamos com essa pesquisa entender sobre como tem se dado a aplicabilidade ou 

não das políticas públicas desenvolvidas pelo MDA, posterior à sua extinção, utilizando como 

recorte espacial a região do Alto Oeste Potiguar. No mais, conseguimos chegar a algumas 

considerações, tais como: a importância de reconhecer que as Políticas Públicas voltadas para 

o desenvolvimento agrário só poderão ser efetivadas de fato se tiverem o seu olhar voltado ao 

território em sua dimensão de conflito entre os sujeitos sociais que o engendram. Conseguimos 

perceber também, que essas políticas passam por um momento de incertezas, no que tange à 

sua manutenção e aplicação no Alto Oeste Potiguar, já que tanto à dissolução do MDA, quanto 

ao entrave gerado pela SEARA-RN. Ambas questões têm gerado uma obscuridade em relação 

às suas efetivações enquanto ações executivas sobre o respectivo território rural. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial; Território; Relações de Poder.  
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INTRODUÇÃO  

 

O território agrário brasileiro se caracteriza como bastante diversificado em sua 

essência. No qual a existência do conflito entre forças opositoras se apresenta de maneira 

bastante nítida. Dentro desse contexto, não se pode imaginar o espaço agrário apenas pela lógica 

dos grandes produtores agrícolas (latifundiários). Deve-se analisar seus contextos usando o 

território como categoria de análise, pois só a partir desse recorte veremos as especificidades e 

necessidades de cada agente que compõe esse território. Diante desse pressuposto, as políticas 

públicas territoriais se apresentam como um viés de alcance ao desenvolvimento territorial e 

agrário de fato. 

No que tange às políticas públicas de Desenvolvimento Territorial, (DT) o Ministério 

de Desenvolvimento Agrário (MDA), desde 2003 se destacava na construção e aplicação dessas 

ações estratégicas, como os Territórios Rurais, destinando seus recursos ao ideário de 

desenvolvimento do campo, bem como focando suas atividades, no fortalecimento da produção 

de base familiar. Contrapondo então a lógica existente no Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Pesca (MAPA), que privilegia o fomento ao agronegócio capitalista, no qual em suas atitudes 

vislumbra o desenvolvimento da grande agroindústria.  

Não se deve, porém, romantizar a ideia do MDA como um Ministério “salvador” do 

meio agrário, visto que o mesmo utilizava, a nosso ver, alguns equívocos conceituais e 

estratégias de ação a serem melhorados, tal como a afirmação dos territórios rurais sob a égide 

do território eufêmico, desconsiderando as relações de poder – intrínsecas na formação 

histórico-social deste conceito, que por intermédio do discurso teórico que fundamenta as ações 

do respectivo ministério, ouvida a dimensão patente do conflito. Contudo, é inegável que o 

processo de extinção do MDA fere não só a ideologia de desenvolvimento territorial, mas 

transcende também as lutas travadas para a sua criação e nega a pluralidade existente no 

território agrário brasileiro. 

Partindo desse ponto de vista, buscaremos no presente trabalho, analisar o contexto no 

qual se inserem as políticas públicas desenvolvidas no MDA, e como essas tem atuado na região 

do Alto Oeste Potiguar, considerando o período imediatamente posterior ao processo de 

fragmentação de suas respectivas secretarias: Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT); 

Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) e Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA) – as 
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mesmas que eram destinadas à realização/execução de tais políticas, que agora se encontram 

com suas referidas ações esfaceladas por diversos outros ministérios. 

De maneira geral, o presente trabalho versará sobre como tem se dado a aplicabilidade 

ou não das políticas públicas desenvolvidas pelo MDA, posterior à sua extinção, utilizando 

como recorte espacial a região do Alto Oeste Potiguar. Tentando problematizar também, o que 

se pode esperar da ideologia de desenvolvimento agrário em tempos tão temerosos. 

Para construção deste trabalho nos aportamos em  um levantamento bibliográfico, 

baseados em Costa Neto et al (2016), que trata, de uma compreensão das possíveis perdas 

geradas no campo com a extinção do MDA, Costa Neto; Silva; Sousa (2017), que analisa a 

importância da política pública criada pelo MDA; e ainda como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) Linha “A” vem sendo executado na região 

supracitada; e, em Aquino e Silva (2015), que trazem, uma discussão sobre a contribuição do 

PRONAF A, para o fortalecimento da agricultura familiar. Nesse bojo, podemos citar Santos 

(2006), posto que discute a respeito do ordenamento territorial e sobre o conceito de território 

como motrizes ao ideário de desenvolvimento na sociedade hodierna. 

 No que consiste à perspectiva de campo, utilizamos da pesquisa de campo, realizada 

através de um encontro com o agente de desenvolvimento territorial do Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB), para que fosse realizado um reconhecimento a fundo sobre a atuação do Banco. 

Sendo este último órgão público operante da liberação de crédito referente a tais políticas 

públicas no território em estudo.  

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A FRAGMENTAÇÃO DO MDA 

 

Para que possamos desenvolver o presente trabalho, tornou-se necessária a definição da 

categoria de análise que funciona como norteadora do recorte espacial da nossa pesquisa. Dessa 

forma, o território possibilitou a análise do recorte escolhido, visto que consideramos que é a 

partir do território que se pode investigar os conflitos e as ações de poder. Com base nessa 

definição, seguiremos o entendimento de Território proposto por Santos (2006, p. 14), que nos 

fala que 

 

O território não é apenas o conjunto de sistema naturais e de sistema de coisas 

superpostas; o território tem que ser entendido como o território usado, não o 
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território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é 

o sentido de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamentado 

no trabalho; o lugar de residência, das trocas materiais e espirituais e do 

exercício da vida. 

 

Dessa forma, compreendemos que o território não se resume apenas à instituição de 

poder, mas constitui em si uma relação de pertencimento e de simbologia agregada. Para quem 

trabalha no campo, por exemplo, o território agrário transcende o significado da produção 

agrícola e se põe como território de identidade e ligação intersubjetiva. 

 Devemos ter cuidado para não confundir o conceito de Território com o conceito 

de espaço, visto que por muito tempo se associavam aos conceitos um sinônimo. Mas devemos 

compreender que “[...] o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a 

partir do espaço” (RAFFESTIN, 1994 apud MELO, 2015, p. 2). Com isso apreendemos que o 

território se caracteriza como uma construção de relações especializadas, sendo essas 

construções fruto do trabalho que geram relações de poder. 

A retirada do poder do MDA enquanto base status ministerial de apoio para as melhorias 

do território agrário implica, segundo Costa Neto et al (2016, p.05) “[...] 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”. Assim sendo, os territórios da cidadania tendem a sofrer com essa 

consequência, pois, a referida instituição, ao deixar de constituir-se como ministério para 

compor uma secretaria, já não possuirá a mesma força que configurava antes no campo.  

As políticas criadas pelo MDA, dentre elas o PRONAF A, ao longo de quase 15 anos, 

colaboraram para o condicionamento e fortalecimento da vida do pequeno agricultor na zona 

rural. Desse modo, Costa Neto; Silva; Sousa (2017, p. 03) 

 

Essas ações e melhorias no espaço rural possibilitaram uma mudança positiva 

na realidade dos moradores, já que os mesmos passaram a ter novas 

oportunidades de negócios e de crescimento, a atividade agrícola passa a ser 

reconhecida como um seguimento importante da economia social e 

reconhecendo o valor familiar de sua base, aplicam-se essas políticas. 

 

Dentro desse contexto, o PRONAF A (voltado para liberação de crédito para 

assentados da reforma agrária), acaba tornando-se uma política que visa as melhorias da vida 

do pequeno agricultor, dando-lhe apoio financeiro e técnico, sendo um fator de sustentação 
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produtiva no campo. A esta produção, denominada agricultura familiar, que, por sua vez, faz 

parte de 80% da produção de alimentos orgânicos gerados do campo brasileiro. Desse modo, a 

política pública acima citada, colabora para as mudanças nos territórios da cidadania, 

possibilitando aos assentamentos uma nova realidade socioespacial. Para tanto, Aquino; Silva 

(2015, p. 07) “As políticas públicas têm como finalidade contribuir para que o desenvolvimento 

econômico e social do território ocorra de forma integrada. Um desenvolvimento em que todos 

estejam inseridos e sejam atuantes nesse processo”.  

Podemos dizer que, atualmente, as políticas públicas desenvolvidas pelo MDA (Entre 

elas o PRONAF A) enfrentam um momento de instabilidade, gerado, principalmente, com a 

conjuntura política pela qual passa o País. A extinção do Ministério que possuía a 

responsabilidade pelo conjunto de ações estratégicas relativas ao DT, encontra-se hoje 

desmantelado. Tal conjuntura, não só entravou como representou uma dificuldade técnica na 

efetivação dos projetos por estas desenvolvidas, bem como comprometeu negativamente a 

continuidade das ações já implementadas. 

 

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 (COSTA NETO et al. 2016, p. 

848). 

 

Diante disso, entendemos que a extinção do MDA e consequente travamento de suas 

políticas resulta de um conchave de forças hegemônicas atuantes no espaço agrário brasileiro. 

Entre elas o agronegócio, que vê na ideia de desenvolvimento agrário, pautado na articulação 

dos sujeitos que perfazem as territorialidades, como um entrave à sua reprodução ampliada. 

Além da questão nacional, a região do Alto Oeste Potiguar sofre com outro agravante. 

No que tange à aplicação e efetivação de políticas públicas como a do “PRONAF A”, a 

problemática se apresenta na esfera estadual de modo mais evidente - na qual a Secretária de 

Estado de Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária (SEARA-RN), instituição 

potiguar que tem apresentado empecilhos ou dificultando a operacionalização das ações, 

conforme constatado em pesquisa de campo, em entrevista com o Agente de Desenvolvimento 

Territorial do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Isso posto, resulta em escassos números de 

operações realizadas nos anos de 2013-2017, se localizando em apenas 02 municípios, Martins-
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RN com valor total de R$ 64.297,70 e Umarizal-RN com valor total R$ 161.853,51, totalizando 

R$ 226.151,21 (Figura 01): 

 

Figura 01: Mapa de localização dos municípios da região do Alto Oeste Potiguar com maior 

acesso a crédito do PRONAF A, no período de 20013 a 2017. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo no BNB (2017). 

 

A AGRICULTURA FAMILIAR FRENTE AOS DITAMES DO GRANDE CAPITAL  

 

A importância da agricultura familiar consiste em uma forma de organização social, 

cultural, econômica e ambiental, com base familiar, e são desenvolvidas em estabelecimento 

rural ou em áreas comunitárias próximas, onde estas são gerenciadas por agricultores familiares. 

 Dessa forma, o uso sustentável da terra e sua função social, se faz presente no sentido 

de fortalecer a agricultura familiar, tornando, por meio das políticas e programas, o rural mais 

produtivo, igualitário, com qualidade de vida e sustentabilidade 

Costa Neto, et al (2016) vem reafirmar a importância do extinto MDA para o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o campo, para o pequeno agricultor e 

principalmente para o fortalecimento da igualdade e diversidade no Brasil rural. Assim sendo, 

o MDA tinha como principal referencial a não perda das medidas adquiridas e conquistadas a 
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duras penas, e sim, a busca pela igualdade e não à continuação das forças hegemônicas, e para 

que essas forças hegemônicas não se perpetuem, necessita-se da volta das atividades do 

respectivo ministério, citado acima, como podemos visualizar na citação abaixo: 

 

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 (COSTA NETO, et al, 2016, 

p.4). 

 

Então, quando falamos de luta, de reinvindicações e de ações voltadas para a população 

presente no campo, pensamos no MDA, pois, podemos perceber que este tinha como objetivo 

favorecer a efetividade de políticas públicas de desenvolvimento, embora seja uma tarefa difícil, 

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.  

Por isso, as reinvindicações de melhorias no campo por parte dos assentados e 

agricultores familiares, visam o bem comum e a busca por igualdade no meio rural, tendo em 

vista que o MDA foi criado com o objetivo de 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.  

Carneiro (1997), salienta sobre a modernização agrícola e a importância da valorização 

da agricultura familiar. Principalmente pelo fato de possuir características e ideias de buscar ser 

um gerador de empregos e renda, tendo em vista que este busca agir de maneira sustentável, 

desse modo, tem-se o pensamento de buscar fixar essa parte da população no campo de onde 

retiram seu sustento.   

Assim sendo, com a fixação dessas famílias trabalhando no campo e desenvolvendo seu 

sustento através dele, não haveria uma futura migração campo-cidade, tendo em vista que esta 

forma de trabalho e assegurada por medidas governamentais.  

Dessa forma, o Estado chega a reconhecer, ao menos no discurso e na concepção da 

formulação política do PRONAF, a capacidade da agricultura familiar. Assim contribuindo para 

o desenvolvimento econômico e condições de competividade no mercado. Desse modo, 

Carneiro (1997) vem enfatizar que: 



 
 

 

 

610 

 
 

[...]ações do Pronaf, tais como: “investir na viabilização de condições de 

produção e na melhoria da qualidade de vida das famílias de agricultores 

familiares, fortalecendo a infra-estrutura física e social no meio rural; adequar 

o retorno dos investimentos à capacidade do pagamento dos agricultores 

familiares[...] (CARNEIRO, 1997, p. 73). 

 

Podemos perceber que os agricultores familiares são caracterizados e conhecidos como 

aqueles que não são consolidados como empresa, mas que possuem um vasto potencial em 

termos de geração de capital, tendo em vista que estes utilizam do trabalho direto de seus 

componentes familiares. Embora os agricultores familiares tenham capacidade e potencial de 

gerar capital, os mesmos são desfavorecidos por conta das questões climáticas. Outro fator que 

dificulta as ações dos pequenos produtores é o fato de não terem capacidade de competirem de 

igual com mercado, pois este acaba por favorecer quem detém de maior capital.  

Estes podem trabalhar de forma permanente ou até mesmo com ajuda de terceiros. O 

que vai gerar essa peculiaridade são as atividades naturais de cada localidade, sendo que 

algumas atividades de produção agrícola ocorrem sazonalmente, ou seja, em um determinado 

período de tempo. E, em alguma dessas atividades sazonais há necessidade de terceiros, pois a 

produção será maior e precisará de mais pessoas trabalhando; já em outros períodos, não haverá 

a necessidade de tantas pessoas, Wanderley (2004).  

Assim sendo, pode-se dizer que, de certa maneira, se houver um período de grande 

produtividade haverá a necessidade daqueles que não fazem parte da produção direta na 

agricultura familiar, ou seja, aqueles que estão no exército de reserva, desempregados e que são 

contratados somente naquele período.   

De acordo com Fernandes (2013), a modernização agrícola trouxe à tona o 

empobrecimento de uma grande quantidade de trabalhadores e pequenos proprietários rurais, 

fazendo com que desencadeassem vários movimentos sociais, assim havendo lutas por 

reinvindicações de terras e melhores condições de produção e vida no campo. Vejamos a 

premissa de Fernandes (2013) sobre modernização e capitalismo: 

 

A fase que era para ser considerada de modernização de toda agricultura, 

acabou por se tornar um processo extremamente seletivo, visto que os recursos 

ficaram concentrados nas mãos de certos produtores rurais, que ascenderam, 

enquanto os menores permaneceram na mesma situação, ou seja, sem ver a 

modernização e sem capital para evoluir. Esta restrição do crédito se estendeu 

até 1986, onde o governo volta a intervir, deixa de emprestar recursos, porém 
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age com a garantia de preços mínimos, subsidiando também a produção de 

matéria prima acessível [...]. (FERNANDES, 2013, p.19). 

 

Dessa maneira, historicamente a modernização deveria atingir e beneficiar a todos que 

praticavam a agricultura, mas, infelizmente acabou por acarretar um seletivismo exacerbado, 

onde grande parte dos recursos ficavam detidos nas mãos dos grandes produtores rurais. Estes 

consequentemente conseguiam produzir mais do que os que não estavam inseridos no processo 

de modernização e que não possuíam capital para investimento.  

Desse modo, estes grandes proprietários de terra conseguiam produzir mais e, 

consequentemente, obtiveram um crescimento nítido. Enquanto isso, os pequenos proprietários 

que não tinham condições de acompanhar o advento da modernização e nem possuíam capital 

para buscarem crescer tal como os demais, acabaram por ficar estagnados ou empobrecidos 

(expropriados de suas terras e/ou explorados, como é o caso de parte pequena da mão de obra 

barata que se tornaram, nas fazendas mecanizadas).  

Segundo Fernandes (2013), a promulgação da constituição de 1988 trouxe muitos 

benefícios e avanços aos trabalhadores rurais. A constituição trazia em sua gênese alguns 

objetivos interessantes aos trabalhadores, onde um destes era basicamente de que buscasse uma 

garantia em termos de produção rural, ou seja, a produção rural deveria crescer em níveis de 

acordo com a população. Vejamos a premissa de Fernandes (2013), sobre os benefícios 

adquiridos através da constituição de 1988: 

 

Os trabalhadores rurais foram os que tiveram os maiores benefícios em termos 

de direito e cidadania a partir da Constituição de 1988. Com a nova 

constituição, estes produtos saíram de um sistema de assistência, o Funrural, 

com poucas opções e benefícios, para um programa de proteção social 

universal, abrangente e de inclusão do produto rural, com base nos princípios 

de cidadania, que tiveram seus direitos e deveres equiparados aos 

trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais, que antes tinham direito a 

apenas a aposentadoria e pensão por morte, obtiveram benefícios pagos aos 

trabalhadores urbanos, entre eles o auxílio-doença, aposentadoria por 

invalidez e o salário maternidade (FERNANDES, 2013, p. 19). 

 

Embora a constituição tenha trazido à tona vários benefícios ao setor rural e aos 

trabalhadores rurais, estes não foram suficientes. Isso pelo fato das políticas neoliberais 

presentes na década de 1990 estarem desfavorecendo o pequeno agricultor. Em meio a estas 
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políticas neoliberais, há uma intensa organização por parte dos movimentos sociais que lutavam 

contra a contenção de crédito e principalmente contra o êxodo rural. 

Segundo Ricardo Abramovay (1998) Apud Fernandes (2013), entre os anos de 1990 a 

1995, a migração rural-urbana superou 5,5 milhões de habitantes. Isto significa que se este 

movimento continuasse durante toda a década, 28% da população rural que vivia no campo em 

1990 teria mudado sua residência no ano de 2000.  

Dessa forma, percebemos que o neoliberalismo acaba por impactar de maneira cruel na 

vida do pequeno agricultor, pois este não tem condições de acompanhar o ritmo da 

modernização e não tem condições de competir com o capitalismo industrial. Diante dessas 

problemáticas que o cercam, o pequeno agricultor acaba por sucumbir diante do grande 

produtor. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base no que foi posto durante o trabalho, conseguimos chegar a algumas 

considerações, tais como: a importância de reconhecer que as Políticas Públicas voltadas para 

o desenvolvimento agrário só poderão ser efetivadas de fato se tiverem o seu olhar voltado ao 

território em sua dimensão de conflito entre os sujeitos sociais que o engendram. Conseguimos 

perceber também, que essas políticas passam por um momento de incertezas, no que tange à 

sua manutenção e aplicação no Alto Oeste Potiguar, já que tanto à dissolução do MDA, quanto 

ao entrave gerado pela SEARA-RN. Ambas questões têm gerado uma obscuridade em relação 

às suas efetivações enquanto ações executivas sobre o respectivo território rural. 

No mais, vimos o quanto a ideologia de um desenvolvimento territorial mexe com 

interesses das classes hegemônicas e que, antes de tudo, se tem interesses político-ideológicos 

e de reprodução capitalistas que ocasionam barreiras para aplicação das políticas. De maneira 

geral, entendemos que o momento com o qual se encontra o Estado-nação é o de repensar tanto 

a concepção como a prática das políticas públicas de DT. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho intenta estudar a fronteira interna do Alto Oeste Potiguar, localizada entre 

os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, enquanto um lugar de permanências, de 

trocas indenitárias e de resistência cultural. Para tanto, foi necessário discutir e entender a 

importância das fronteiras numa perspectiva simbólica, como também, fazer um levantamento 

sobre Pau dos Ferros-RN, por ser considerado um centro polarizador de convergência 

populacional dessa região de fronteira. Foi feita uma revisão bibliográfica para ter-se um aporte 

teórico com autores como Nogueira (2007), Frasson; Schilosser (2014), Bezerra (2016), 

Carneiro (2014), Moreira; Barros (2009), Dantas; Clementino (2015), dentre outros, que 

trabalham a temática de fronteira e da região do Alto Oeste Potiguar. Vale salientar que mesmo 

Pau dos Ferros-RN polarizando e sendo local convergente dessa região fronteira, ainda 

consegue ter permanências culturais e indenitárias.   

 

Palavras-chave: Fronteira; Alto Oeste Potiguar; Permanências; Identidade; Pau dos Ferros- 

RN.  
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INTRODUÇÃO 

 

Mergulhar no rio das fronteiras é abordar conceitos que vão para além do que se é 

concreto e palpável, é aprofundar-se em temas que existem na atualidade, mas que carregam 

uma enorme bagagem do tempo. Todavia, trabalhar as fronteiras é entender as permanências, 

as ausências e todos os contextos que circundam estes lugares, identidade, cultura, religião, 

economia etc.  

A fronteira enquanto lugar enunciativo e de relações sociais, econômicas, políticas e 

culturais, formula uma região que pode ser (ou não) pela modernização da globalização em 

contrapartida com o tradicional local. Entretanto, é importante ressaltar que as regiões de 

fronteiras são produtoras de mesclagens culturais indenitárias, visto que estes espaços são 

cotidianamente entrelaçados por povos diferenciados, cada qual com suas potencialidades e 

fragilidades. Portanto, questiona-se, que elementos simbólicos e identitário podem ser 

resgatados no Alto Oeste Potiguar, entendendo-o enquanto uma região fronteira? 

Nesse contexto, o objetivo desse estudo é compreender a fronteira em sua perspectiva 

simbólica, mais especificamente a fronteira do Alto Oeste Potiguar a partir do papel do 

município de Pau dos Ferros-RN (Figura1), enquanto lócus polarizador regional das diferentes 

formas de apropriação das fronteiras a partir da vivência do eu com os outros. 

 

Figura 1: Região do Alto Oeste Potiguar, composta por 03 microrregiões, com destaque a 

Pau dos Ferros-RN 

 
Fonte: IBGE (2007). Adaptado por ALVES, Larissa da S. Ferreira, 2017. 
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Para tanto esse ensaio teórico abordará alguns conceitos sobre fronteira enquanto um 

território identitário e cultural. Além de ser um lugar de múltiplas identidades, as fronteiras 

carregam permanências que resistem ao tempo, é o que este estudo pretende destacar dentro da 

perspectiva de Pau dos Ferros-RN incluído no Alto Oeste Potiguar do semiárido nordestino, 

destacando estudos que abordam as identidades regionais e do município em si. Posto isto, 

entendeu-se que um dos elementos que tornam a fronteira do Alto Oeste dinâmica e, ao mesmo 

tempo, de permanências identitária, desde seus primórdios de forma histórica e cultural, é a 

presença da feira livre no município de Pau dos Ferros-RN. 

Esse trabalho está dividido em seis partes. Além dessa introdução, a seção 2 Fronteira: 

abordagens conceituais visa traçar conceitos básicos norteadores do que aqui entendemos como 

fronteiras; seção 3 Fronteira como um lugar identitário e cultural aborda conceitos e temas da 

fronteira enquanto um lugar repleto de identidades e vivências culturais; seção 4 Pau dos Ferros-

RN e a fronteira do Alto Oeste Potiguar busca identificar o município de Pau dos Ferros 

enquanto fronteira interna do Alto Oeste Potiguar; seção 5 Permanências na Fronteira do Alto 

Oeste Potiguar aborda a feira livre de Pau dos Ferros enquanto permanência identitária, cultural 

e econômica na fronteira do Alto Oeste e, por fim, as considerações finais da pesquisa. 

 

FRONTEIRA: ABORDAGENS CONCEITUAIS  

 

Atualmente com a modernidade, com o aumento dos fluxos, com a presença constante 

e influenciadora da globalização, usar o termo fronteira pode parecer algo ultrapassado. 

Contudo, é importante destacar que a globalização cresceu junto às fronteiras, sendo presença 

e preocupação marcantes de todo processo de redefinições dos territórios. Isso porque as 

fronteiras estavam na imaginação do explorador que se via prestes a descobrir o que havia por 

trás das fronteiras além-mar, prestes a ultrapassá-las e conhecerem o novo. Dias (2011) relata 

essas memórias afirmando que 

 

foram muitos os viajantes e memorialistas que, a exemplo de Colombo e 

Caminha, interpretaram o mundo a partir das referências simbólicas e 

imaginárias europeias. Contudo, para conquistar estes povos tornava-se 

necessário romper as fronteiras culturais. (DIAS, 2011, p. 286). 
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Romper as fronteiras culturais significa criar uma abertura para suas próprias fronteiras, 

seus próprios limites. Os viajantes eram postos a desabrochar suas imaginações e medos para 

que o novo mundo fosse descoberto. Era essa imaginação que fazia nascerem os mitos de 

monstros marinhos, de maldições entre outras estórias que são contadas até hoje.    

 “Como um conceito político, a fronteira surge a partir de um pensamento positivista e 

que entra na Geografia Ratzeliana sendo parte de um organismo maior que é o Estado.” 

(NOGUEIRA, 2007, P. 28). Não obstante, este mesmo autor acrescenta que o conceito de 

fronteira remete ao latim front, in front, que significa as margens, que está no centro e se trata 

de algo subordinado. Concomitantemente, se a fronteira é vista como espaço subordinado, a 

mesma tende a ser influenciada por forças de poder, sejam elas políticas, econômicas ou sociais.   

O território da fronteira é campo de conflitos em suas mais diversas perspectivas, como 

também de rupturas de duas ou mais sociedades, seja ela numa escala micro, do interior de um 

país, sendo ela macro, em escala nacional, ou internacional.  

A fronteira pode ser reconhecida através de sua cultura, por exemplo, onde há povos que 

vivem e resistem às mazelas e mudanças da escala espaço temporal, mas vale salientar que “a 

fronteira viabiliza movimentos simultâneos que podem até ser contraditórios: ora os sujeitos 

são acolhidos, ora são rejeitados pelas mesmas motivações”. (SOUZA, 2014, p. 477).  

A fronteira é um espaço de diversidades, identidades e permanências. Cabem aos 

moradores lembranças e memorias, sendo essa definida “como um hábito, ou seja, como um 

mecanismo motor e cultural, cotidianamente presente na vida de indivíduos e grupos” 

(MOREIRA; BARROS, 2009, p. 52), concretizada por aquilo que foi construído, reconstruído 

ou destruído ao longo dos anos. 

O território da fronteira constitui-se, pois, de um espaço único e complexo. Complexidade 

essa existente por meio de experiências do que se vive, por se tratar de um lugar de múltiplas 

realidades, moldado por alteridades que delimitam. Neste sentido, Souza (2014) argumenta que 

 

num contexto social e cultural a ideia de fronteira é um desdobramento da 

ideia de Nação, ambas comparadas como construções discursivas e por isso 

com implicações simbólicas. A fronteira se constrói a partir da diferença, se 

molda rente à Alteridade e precisa dela para determina-se. A fronteira, então, 

denuncia as tensões entre dois espaços: o dentro e o fora; o Eu e o Outro. [...]. 

(SOUZA, 2014, p. 475). 
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Corroborando com a autora, existe a fronteira do simbolismo que, por sua vez, se forma 

através do que é diferente, isto é, caracterizada pelas diferenças principalmente de povos 

distintos, com suas próprias identidades, mas que se mesclam na fronteira.  

Contudo para entender a fronteira é necessário entender o planejamento desse território, 

seja ela uma fronteira interna (dentro do país) ou externa (limite do Estado-nação). Cada 

fronteira contém suas origens, suas permanências, suas culturas, suas formas de produção, 

temporalidades, portanto, elas trazem consigo mesmas identidades que lhes são próprias.  

Por exemplo, existe governança territorial na e para a fronteira? Qual a economia que 

circula neste ou naquele território fronteiriço e as políticas públicas existentes? Como mensurar 

a influência do capitalismo, da exploração da mão-de-obra, entre outras influencias que 

constituem os espaços geográficos, caracterizando-os com suas vivências e influências no 

decorrer do tempo? São muitas as questões problematizadas desses espaços.  

Portanto, acredita-se, que a fronteira é um território susceptível à transformações, um 

lugar de passagens, de trocas. Mas por outro viés, um lugar também de permanências, de 

resistência de cultura, que hora ou outra sofre com a chegada do novo, posto isso, é privilegiada 

por ser um espaço de muitas identidades, sendo considerada assim, um lugar identitário e 

cultural. 

 

FRONTEIRA COMO UM LUGAR IDENTITÁRIO E CULTURAL 

 

Normalmente a fronteira é vista em primeira instância como algo demarcado e limitado, 

por e através de forças políticas. Ao contrário do que muitos pensam, a fronteira é antes de tudo, 

o lugar da chegada, da partida, identidade cultural com suas crenças, mitos, tradições, religião, 

músicas, tribos, enfim um espaço de múltiplas identidades.  

A fronteira vista como um campo de identidades traz consigo mesma a cultura, o 

enraizamento de povos diversificados, que ora vivem em harmonia, ora vivem confrontos. Dias 

(2011) estudando as fronteiras nessa perspectiva identitária, afirma que 

 

[...] Embora o termo fronteira tenha sido utilizado comumente pelos 

historiadores para designar os limites entre nações, pode ser e é aplicado 

também para definir os limites entre culturas e identidades. [...]. (DIAS, 2011, 

p. 275). 
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Diante disto, a fronteira é vista como um espaço de poder, de demarcações e de disputas 

por territórios. Por mais que o lugar fronteiriço esteja em um contexto de grande significância 

simbólica, o mesmo contextualiza limites dentro de si próprio gerando territorialidades e 

confrontos, pois a fronteira presencia chegadas e partidas, onde existe a chegada do novo, da 

troca de identidades, da perda de vínculos e do enraizamento e desraizamento. 

De fato, as fronteiras simbolizam misturas de povos, consequentemente ao se mesclarem 

vão aos poucos constituindo novas identidades e alteridades. Cada lugar tem uma identidade 

que, em vários casos, podem passar despercebidas, já que o que é identidade para um habitante 

pode não ser para o viajor ou visse versa. Portanto, o simbolismo, a identidade fronteiriça, sua 

cultura e dia-a-dia pode ser vistas por muitos vieses.  

Existe na fronteira uma cultura enraizada, e uma cultura mesclada com a chegada do 

migrante. Uma identidade de variações linguísticas, uma mistura de vidas vividas que são 

diferentes do restante dos espaços. Pode se dizer que fronteira é a porta de entrada para se 

conhecer determinadas identidades. “A identidade é, então, tanto um marcador de 

pertencimentos quanto um dispositivo móvel de referencialidades” (MOREIRA; BARROS, 

2009, p. 58). Não obstante, entender a fronteira talvez seja algo semântico, entendido apenas 

para quem vive no lugar. Apropriar-nos-emos dessa compreensão ao buscar entender a nossa 

fronteira, que é a fronteira interna do Alto Oeste Potiguar.  

Para isso, faz-se necessário ultrapassar a linha da fronteira e conhecer do lado de cá  

como uma nova identidade quase inevitável, pois, durante o cotidiano existem necessidades que 

fazem esse encontro acontecer, como contextualiza Strurza: 

 

[...] Quer dizer, os sujeitos entram em contato por necessidades de toda ordem, 

criam modos de intercomunica-se como, por exemplo, mesclar duas línguas 

para melhor interagir com o seu vizinho, o seu cliente, o seu visitante, o seu 

parente. (STURZA, 2010, p. 87). 

 

Segundo o autor supracitado, pode-se afirmar que são essas necessidades de cunho 

social, econômico, político ou cultural, que a todo instante requerem uma necessidade diferente. 

Festividades, acordos políticos, intervenções sociais ou econômicas que hora ou outra 

interferem na cultura das fronteiras, estão sempre presentes perfazendo-as, recontando-as, 

remontando-as. 
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Todavia, acredita-se que as relações existentes na fronteira contribuem para que novas 

identidades sejam construídas. Assim, o lugar fronteiriço torna de estratégias para que exista a 

interação “pois estas apontam para trocas culturais, mesclas indenitárias, intercâmbios e de 

fluxos de ordem simbólica” (SOUZA, 2014, p. 479).   

Vale ressaltar que a fronteira ao longo da história entrelaça justamente a construção da 

variação de culturas, isso tanto das fronteiras internas quanto externas. Entretanto, apesar de ser 

pouco estudada, a fronteira interna talvez carregue um cruzamento de múltiplas identidades, de 

um simbolismo e de permanências, que muitas das vezes passam desapercebidas diante da 

sociedade por estarem inclusas no contexto de um Estado-nação que teoricamente contém maior 

homogeneidade na sua tessitura social. 

Não obstante, entende-se a importância das fronteiras internas existentes no país. Assim, 

a fronteira do Alto Oeste Potiguar, bem como as demais fronteiras internas, tem o seu papel 

fundamental. Tomaremos para analise o município de Pau dos Ferros-RN, por ser área 

dinamizada da região, convergindo para si muito das trocas e vivências com os outros três 

Estados de influência da região. 

 

PAU DOS FERROS-RN E A FRONTEIRA DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

Para nos imbuirmos no contexto específico de uma fronteira interna, é importante 

resgatar Cataia (2007), ao afirmar que 

 

[...] 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). 

 

Segundo o autor, as fronteiras internas circunscrevem espaços políticos de poder, de 

limites e de vivências dentro de um determinado país. Ou seja, elas existes, prescindem a 

organização social e territorial da nação e um exemplo de fronteira que aqui será tomada para 

análise é o Alto Oeste Potiguar, localizado em uma fronteira interna entre os estados do Rio 

Grande do Norte, Ceará e Paraíba.  

O município de Pau dos Ferros está localizado no Alto Oeste Potiguar, Estado do Rio 

Grande do Norte, incluído no semiárido do sertão nordestino e, de acordo com a última 
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estimativa da população do IBGE (2017), tem cerca de 30 mil habitantes. Pau dos Ferros é 

distinguido como um território de múltiplas culturas que foram construídas ao longo de sua 

história, caracterizadamente como um espelho, lócus da significância e sinergia envoltas na 

fronteira interna do Alto Oeste Potiguar, que envolve os estados do RN, Paraíba e Ceará.  

Ainda de acordo com o IBGE (2017), 

 

A origem do topônimo Pau dos Ferros assim é explicada por Luís da Câmara 

Cascudo, com apoio na tradição oral sertaneja: 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. O "pau-dos-ferros", comum a 

várias zonas pastoris, - acentua aquele escritor - constitui uma das mais 

curiosas instituições solidaristas do Nordeste. (IBGE, 2017). 

 

Desde seus primórdios Pau dos Ferros fora um lugar de trânsito, seja de pessoas ou de 

gado. Como local de relações, a fronteira já se fazia presente neste espaço, pois estava nas 

pessoas que ultrapassavam junto do que era considerado comercial na época: a pecuária 

extensiva, a carne de charque e demais trocas vinculadas a produção agrícola.  

Todavia, até os dias atuais, hoje talvez mais do que nunca, Pau dos Ferros seja 

considerado como um município receptivo, onde existe uma mistura de culturas formadas por 

aquelas que ultrapassam fronteiras para suprir necessidades de ensino superior, de saúde e 

emprego, já que Pau dos Ferros “continua sendo aquela que concentra as principais atividades 

comerciais e de serviços da região” (BEZERRA, 2016, p. 319). Não obstante, Dantas; 

Clementino (2015) ressaltam 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 pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços. 

(DANTAS; CLEMENTINO, 2015, p. 09). 

 

Pau dos Ferros é considerada lócus de uma fronteira interna, que influencia outros 

municípios pelo fato de estar dentro de um contexto polarizador de fluxo de pessoas, 

informações, mercadorias e serviços, como citaram os autores acima. 
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Da mesma forma que nos caminhos de gado dos tempos de outrora, “a dinâmica de 

influencia da cidade de Pau dos Ferros pode ser visualizada pela circulação de carros de linha, 

que se deslocam diariamente de diversas localidades para a cidade conduzindo mercadorias e 

pessoas” (SILVA; GUERRA; DANTAS, 2015, p. 798). Torna-se um lugar de fronteira com 

múltiplas identidades, um lugar de vivências diferenciadas que se misturam para suprir as 

necessidades, tanto para quem está na fronteira, quanto para quem entra nesta.  

Pau dos Ferros é considerado um município receptor de uma grande área de influência, 

que extrapola os limites do estado do RN, para as fronteiras do Ceará e Paraíba. Isso posto, é 

considerando o município como centralidade de uma fronteira interna, cabe destacar que este 

local é considerado de múltiplas vivências, dadas pelo grande fluxo de pessoas que atravessam 

a fronteira e se deslocam na região por objetivos distintos. Contudo, como já posto 

anteriormente, a fronteira se “molda rente à alteridade” , ou seja, as alterações fundidas pelas 

trocas humanas e do capital existentes na fronteira é o que compõe estes lugares, a mudança 

diferencia as zonas de fronteira.   

Pau dos Ferros se constitui como lugar de muitas identidades, de culturas, mas que 

apesar, de toda essa mistura, resistiu e consolidou-se com permanecias. Buscando compreender 

essa dinâmica, estudamos Moreira; Barros (2009) que discutem conceitualmente sobre 

fronteiras, ao afirmarem que 

 

não é a cidade diversa que transforma a identidade em algo fluido e diverso, 

mas é a cultura que altera a ambas e permite que tenhamos esse paradoxal 

processo na cidade e na memória – revelando, no mesmo jogo pertencimentos 

e trocas. (MOREIRA; BARROS, 2009, p. 58). 

 

Segundo os autores supracitados, o que maior influencia nas diversidades das cidades e 

geradora de fluxos é a cultura, onde resguarda pertencimentos e trocas. Mediante isto, Pau dos 

Ferros, enquanto local de uma multiplicidade de identidades, ainda se encontra com 

permanências culturais como a feira livre, dentre outras resistências da região. 

 

PERMANÊNCIAS NA FRONTEIRA DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

O avanço da globalização e as ligações das mais diversas redes geográficas vêm nos 

últimos tempos desempenhando um papel importantíssimo, no que diz respeito à aproximação 
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da população e consequentemente do que cada pessoa, cada cidade, estado ou país se identifica, 

isto é, as peculiaridades de locais adentram outros lugares, assim ultrapassando limites políticos 

e entram nas zonas de fronteira.  

 Nas fronteiras, principalmente internas, existe a integração de forma única e 

tradicional. Por ser única não insiste em não ter a diferença entre “nós” e os “outros” , pelo 

contrário, a vivência de nós que estamos na fronteira com os outros que se inserem nesta zona 

é o motivo pelo qual a fronteira seja um lugar único e diferenciado.  

Todavia, “o sertão tornou-se um lugar de fronteira propício para instalar diálogos com 

o maravilhoso e para estabelecer novas identidades culturais”.  (DIAS, 2011, p. 296). Destarte, 

o que torna belo na colocação do autor é saber que as fronteiras do sertão, dentre suas veredas 

têm valores, formas simbólicas, culturais e indenitárias, lendas, crenças e mitos construídos 

historicamente entrelaçadas e, ao mesmo tempo, à revelia da formação dos ecúmenos.  

 A fronteira interna do Alto Oeste Potiguar se constitui como um espaço de 

interações tradicionais, onde existe um cruzamento cultural e identitário. As permanências 

tradicionais são presentes nessa região. A existência desta fronteira não poderia ser vista de 

outra forma, a não ser como lugar de interações. Desde seus primórdios com o surgimento de 

Pau dos Ferros em pouco tempo a feira livre já caracteriza-se como aglomerado de mercadorias, 

consequentemente de pessoas, fixando-se como um dos grandes elementos identitário-regional. 

Citando Barreto, afirma-se que 

 

de início, eram os elementos da terra que se congregavam em torno da 

movimentação feirante, comprando, vendendo, ou simplesmente conversando 

ou trocando ideias. Depois, foram chegando moradores das vizinhanças 

atraídos pela popularidade e importância comercial da feira e alargando o 

intercâmbio social e econômico do município e da própria região. A feira que 

primitivamente representava um pequeno ponto de encontro e reunião dos 

habitantes locais se transformou posteriormente num importante entreposto de 

comercialização dos mais variados produtos de abastecimento e consumo 

como: cereais, tecidos, confecções, calçados, miudezas, artesanato etc. 

(BARRETO, 1987, p. 97). 

 

Acredita-se que foi a feira um dos principais pontos de partida para a construção cultural 

indenitária da região fronteira do Alto Oeste Potiguar, responsável pela articulação histórica 

deste local. Constitui-se na região permanências de economias tradicionais, assim como as 

formas e mecanismos de troca dessas produções, como a criação de gado, economia esta que 
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está presente no local desde seus primórdios, onde as “novas fronteiras geográficas conquistada 

pelo boiadeiro desbravador e povoada pelo posseiro desassombrado” (BARRETO, 1987, p. 29), 

manteve-se resistente e fomentou a feira livre de Pau dos Ferros – RN, existente até os dias 

atuais.  

Carneiro (2014), ao abordar a feira de Pau dos Ferros-RN em suas diversas perspectivas, 

destaca que 

 

[...] a feira não somente atrai pessoas advindas das cidades da região do Alto 

Oeste Potiguar, mas de outros estados vizinhos, incluindo a Paraíba e o Ceará, 

conformando um circuito espacial da produção regional, importante 

economicamente para sua produção material e simbólica. (CARNEIRO, 2014, 

p. 59). 

 

De acordo com o autor, destacamos desta forma a feira enquanto uma permanência 

cultural e econômica, inteiramente ligada com a origem e formação da região de Pau dos Ferros-

RN e os estados que fazem fronteira com o Alto Oeste Potiguar. A feira dentro da fronteira vai 

para além dos significados econômicos, como resguarda o autor, pois nela existe uma produção 

material e simbólica, por e a partir de vivências de quem se entrelaçam na feira formam enclaves 

identitários, não somente dos feirantes, mas de todo o entorno de pessoas que frequentam este 

espaço. Todavia, a feira livre de Pau dos Ferros “transformou-se num centro sub-regional, de 

elevado alcance espacial na fronteira CE-RN-PB”. (CARNEIRO, 2014, p. 69). 

Destarte, a fronteira do Alto Oeste Potiguar não é considerada como de confrontos e 

territorialidades, a mesma é vista dentro de um contexto, humanístico, econômico e cultural. 

Todavia, por ser uma área de fronteira a região tende a transforma-se pela simples convivência 

com as divergências de culturas diferenciadas, pois, “não existe grupos culturais imutáveis, nem 

identidades estáveis” (MOREIRA; BARROS, 2009, p. 54).  

A vida, o cotidiano e todos os desdobramentos de quem estão acentuados na zona de 

fronteira do Alto Oeste Potiguar, bem como em outras áreas de fronteira, tendem a estarem 

sujeitas às transformações que ondulam este espaço geográfico. Contudo, ressalta-se que 

sempre existirão as permanências do lugar fronteiriço, tendo em vista que não se perde o que é 

enraizado, o que é identitário, mas novas identidades podem ser construídas com a chegada do 

que é novo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dos anos e de acordo com cada temporalidade do espaço, os lugares se 

transformam, se reformulam de acordo com cada potencialidade e fragilidade que as regiões 

apresentam. É bem verdade que a escala espaço-temporal recobre o que é cultural e identitário, 

assim, existe uma resistência das simbologias locais.  

De acordo com o exposto, acredita-se que a região do Alto Oeste Potiguar é uma 

fronteira interna no semiárido nordestino, marcada por suas veredas enquanto lugar de trocas 

indenitárias e mesclagens de culturas diferenciadas, especialmente situando Pau dos Ferros-RN 

pelo fato de ser uma cidade receptora e de grande influência nos demais municípios e os Estados 

do CE e PB, apresentando certa resistência das permanências do lugar, convivendo com as 

forças da mudança. Várias são as perspectivas de se compreender o Alto Oeste como uma região 

fronteira, cabendo ao leitor dessa região entende-la pela perspectiva que lhe cabe. 
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RESUMO 

 

A relação entre os agentes modeladores do espaço na construção da sociedade brasileira, desde 

a sua ocupação e fundação, configura uma estrutura fundiária carregada de significados 

oriundos do passado. A convivência e conivência da Igreja Católica com outros agentes ao 

longo dos séculos contribuíram significativamente para a formação da nação, tendo como plano 

de fundo as transformações na sua configuração física e no processo de secularização do espaço 

urbano. Com o elo entre a instituição religiosa e a Coroa, o patrimônio da Igreja ganha o 

incremento da renda da terra a partir da mudança nos usos, forma e função do solo mediante 

ação e coexistência dos diversos agentes produtores do país. Neste sentido, pretende-se 

compreender a constituição do patrimônio fundiário da Igreja Católica no Rio Grande do Norte, 

considerando a relação entre os diversos agentes produtores do espaço urbano na perspectiva 

histórica. Para tal, no tocante ao recorte temporal a pesquisa teve como ponto central o período 

compreendido entre 1598, formação da capitania potiguar, até os dias atuais, evidenciando a 

relação na atuação do Clero junto a Coroa Portuguesa em diversos aspectos que aglutinaram a 

produção do espaço urbano e o processo de secularização. Isto posto, o estudo revela a 

hegemonia do poder eclesiástico combinado ao poder político como agentes norteadores na 

produção do espaço urbano, resultando num processo de secularização diferenciado, 

alimentado pela consistente e constante atuação da instituição até os dias do hoje. 

 

Palavras-chave: Clero; Agente Modelador, Secularização, Estado.  
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INTRODUÇÃO  

 

No período colonial do Brasil, a relação entre a Igreja e o Estado ainda evidenciava 

muito da herança do sistema feudal, tendo na difusão da fé católica, a força motriz para o 

estabelecimento das cruzadas e grandes navegações colonizando várias localidades ao longo da 

costa americana, africana e asiática.  A chegada dos religiosos em terras brasileiras ocorreu com 

a inserção das primeiras ordens nos pais no século XVI. Transpondo consigo a tradição da força 

católica no projeto de colonização nitidamente perceptível que a coroa tinha um braço religioso 

muito forte atuando tanto no campo administrativo como também na dominação dos fiéis, 

através da sua ideologia cristã, fato este que em muito contribui para o acúmulo de terras e 

riquezas eclesiásticas durante todo o período colonial, onde o Estado e a Igreja estavam de mãos 

dadas e se completavam um com ou outro.  

Com isso, inicia-se a discussão sobre a constituição do patrimônio fundiário eclesiástico 

e sua relação com outros agentes modeladores do espaço urbano, como elemento indissociável 

no cooptação de recursos materiais e por vezes imateriais ao longo da história das cidades 

brasileiras.  Deste trabalho, as discussões versarão sobre a constituição do patrimônio da Igreja, 

tendo como referencias conceituais a ideias de (FRIDMAN, 1999); (MARX, 1980 e 1991); 

(TEIXEIRA, 2009); (HOORNEAT, 1974); (MARTINS, 1994); (PORTO, 2010) nortearam os 

caminhos a serem seguidos.  

Nesta perspectiva o presente estudo tem como objetivo compreender a constituição do 

patrimônio fundiário da Igreja Católica no Rio Grande do Norte, considerando a relação entre 

os diversos agentes produtores do espaço urbano na perspectiva histórica.  A igreja sempre 

esteve presente, seja na administração local das aglomerações ou até mesmo na relação mais 

próxima com a população na já incorporada pelo povo, à fé católica e todos seus dogmas.  

 

METODOLOGIA  

 

O percurso metodológico teve como recorte teórico, as principais categorias analíticas 

de Fridman, (1999); Marx (1980 e 1991); Teixeira (2009); Hoorneat (1974); Martins (1994); 

Porto (2010); referente ao fio condutor teórico, que contribuísse com o entendimento e 

concretude da base empírica, com vistas a consolidação dos resultados. No tocante ao recorte 
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temporal, a pesquisa teve como ponto central, o período compreendido entre 1598, período 

colonial que a Capitania do Rio Grande foi fundada até os dias atuais, considerando ainda as 

diversas transformações quanto aos poderes dominantes, simbolizado pela renovação e 

manutenção da ideologia cristã no processo de manutenção de um agente social que se perpetua 

no contexto histórico-cultural da formação das cidades brasileiras.  

Somado a pesquisa bibliográfica intensa, foi feita a coleta de dados documentais em 

cartório, instituições públicas de caráter histórico na perspectiva do entendimento da 

constituição do patrimônio fundiária e ação empreendedora da Igreja no Brasil e no território 

norte rio-grandense. 

 

AÇÃO DA COROA PORTUGUESA NO BRASIL COLÔNIA 

 

No período colonial do Brasil, a relação entre a Igreja e o Estado ainda evidenciava 

muito da herança do sistema feudal, tendo na difusão da fé católica, a força motriz para o 

estabelecimento das cruzadas e grandes navegações colonizando várias localidades ao longo da 

costa americana, africana e asiática.  Portugal tinha como estratégia, aportar nesses continentes 

aumentando assim as possessões lusitanas além do território português. Símbolo marcante desta 

empreitada, a bandeira do governo trazia a presença da representação eclesiástica, que sob a 

Ordem de Cristo, configurou-se importante elemento para estabelecimento dos primeiros 

contatos com os nativos mantendo na forma de uma nova cultura, a posse e o domínio da terra.  

O povo lusitano mantinha desde muito, a mesma mentalidade de seus reis, pois 

pertenciam a um reino católico, com uma Igreja forte, estabelecida e de muitas tradições. 

Entusiasmados pelo pensamento expansionista, e apoiado pelo contexto da Guerra Santa   

contra os turcos infiéis que dominavam Jerusalém (HOORNEAT, 1974), sobretudo na 

Península Ibérica onde o sentimento de guerra era bem mais presente não importando qual 

inimigo fosse, turco ou até mesmo os mouros, fizeram desta corrente cristã o ideário nacional 

com planos em direção ao novo continente, em busca do aumento da riqueza e poder da coroa.  

A chegada dos religiosos em terras brasileiras ocorreu com a inserção das primeiras 

ordens nos pais no século XVI, os Jesuítas, Beneditinos, Carmelitas e Franciscanos, que se 

distribuíram em várias partes do território: Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa e Olinda 

(FRIDMAN, 1999). Entre as ordens religiosas, figuravam também as femininas, Capuchinhas 
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(1665), Ordem Concepcionista (1570), Clarissas (1570) Dominicanas (1575), Jerônimas 

(1585), Agostinianas (1598), Carmelitas Descalças (1748). Destas ordens, as mais conhecidas 

que se fizeram presentes no Brasil, vindo somente no século XVII foram as Clarissas em 1677, 

as Concepcionistas em 1678 e as Ursulinas em 1735. 

Observando a tradição da força católica no projeto de colonização consegue-se perceber 

que a coroa tinha um braço religioso muito forte atuando tanto no campo administrativo como 

também na dominação dos fiéis, através da sua ideologia cristã, fato este que em muito contribui 

para o acúmulo de terras e riquezas eclesiásticas durante todo o período colonial, onde o Estado 

e a Igreja estavam de mãos dadas e se completavam um com ou outro.  Essa relação intima 

entre a fé católica e o Estado, é muito bem-posto no contexto de que em certos momentos do 

período colonial, se confundiam os poderes da coroa e com os da Igreja. Era desejo de Dom 

João III, rei de Portugal, que uma vez conquistada à terra estrangeira, os nativos teriam que se 

converterem à Santa Fé Católica, dando mais força a presença dos religiosos nessa época.  

 

UNIÃO IGREJA-IMPÉRIO NA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

O vínculo entre o rei e a Igreja foi fundamental no processo de organização do território 

durante todo o império que começou há tempos atrás no início da expansão marítima 

portuguesa, tendo a Igreja como um agente financiador das grandes navegações e dos 

descobrimentos portugueses no século XV. A relação entre a Igreja e o Estado, contribuiu para 

que as ações do padroado estivessem nos campos político, econômico e também nas relações 

civis e sociais constituindo-se em marco conformador do espaço urbano na evolução das 

aldeias, arraiais e freguesias na colônia. Sobre essa perspectiva vale mencionar que no tocante 

a organização socioespacial da sociedade da época, no planejamento dos espaços, antes da 

fixação das aglomerações, era de importância primeiramente à demarcação do local onde seria 

construída a capela como referência na paisagem das cidades coloniais marcando o poder 

simbólico e administrativo do local. 

 

No Brasil, até 1580, a companhia de Jesus tinha exclusividade na atividade 

evangelizadora, pois era a instituição religiosa oficial do estado português e 

os responsáveis pela cristianização de todas as terras conquistadas, portanto 

prestavam conta à corte de qualquer empreendimento missionário a que se 

propunha levar em frente (GUMIERO, 2013. p. 66). 



 
 

 

 

632 

 
 

A ordem dos Jesuítas era bastante conhecida por sua fidelidade à coroa de Portugal, 

obedecendo fielmente ao projeto de colonização e catequização dos nativos e população, 

prestando prontamente informações para o rei das atividades educacionais cristãs bem como 

sobre as missões empreitadas nas terras que iam sendo catequisadas. Mais tarde outras ordens 

como os Beneditinos, Capuchinhos e Carmelitas instalaram-se em cidades das capitanias 

espalhadas pelo território, com destaque para o Rio de Janeiro, São Luís, e Olinda. Com a vinda 

dos primeiros jesuítas para o Brasil, regiões mais afastadas do território colonial brasileiro 

tiveram sua estrutura espacial conformada, sobretudo as localizadas na região litorânea, como 

Salvador, Rio de Janeiro e São Vicente devido suas atividades empreendedoras na aquisição de 

terras, compra e atividades rentistas, (GUMIERO, 2013). 

 

A motivação desse apelo para a vinda de religiosos do além-mar era dupla: 

em primeiro lugar, porque a ereção de um convento dava prestígio à 

localidade, facilitando assim a promoção de um povoado à categoria de vila 

e, por seu turno, permitindo que uma vila pudesse receber o título de cidade, 

(GUMIERO, 2013. p. 67). 

 

A ideia de fixação a terra se apoiava nos preceitos religiosos conferindo ao espaço 

urbano uma estrutura social e política que certamente trouxe benefícios não somente para a 

constituição e conformação dos primeiros núcleos urbanos, mas particularmente para a 

formação do patrimônio fundiário da Igreja Católica no Brasil. No curso da atuação das ordens, 

as doações de terras eram frequentes em troca de determinados serviços como, celebração de 

missas, matrimônio e orações por suas almas e especialmente enterro de entes queridos dentro 

das igrejas. Concessões a um santo padroeiro, depositado na fé também costumavam acontecer, 

fazendo das ordens, agentes determinantes no processo de parcelamento do solo urbano durante 

a evolução das cidades.  

Para os religiosos, o serviço missionário era mais fácil, pois seus membros não tinham 

tanta preocupação com o enriquecimento pessoal, sendo mais dedicados ao serviço pastoral e 

evangelização de nativos e por isso tinham preferência dos reis e autoridades coloniais. 

Todavia, esses aspectos lhes causaram bastante rejeição por parte do clero diocesano, devido 

às regalias que tinham, como a ocupação de postos privilegiados no sito geográfico da colônia 

e muitas isenções, chegando a causar diversos conflitos entre os colonizadores, sobretudo com 

os bandeirantes no trato com os indígenas. O acúmulo de propriedades, terras e imóveis também 
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era um tanto conflitante, pois doações de fieis e nobreza para a Igreja aconteciam com 

frequência despertando o interesse de expropriação e disputa de posses tanto por parte do Estado 

como da população. 

 

EMPREENDEDORISMO RELIGIOSO 

 

A influência dos primeiros religiosos na colônia se estendia de norte a sul do Brasil, 

com particularidades em algumas localidades em decorrência da chegada tardia das ordens, mas 

que no contexto geral, na cidade colonial, a Igreja trouxe um contributo importante nas 

formações das primeiras aglomerações, vilas e freguesias, desenhando a estrutura fundiária 

complexa das cidades. Sobre essa perspectiva, podemos compreender que a Igreja Católica foi 

marcante na estruturação da paisagem no Rio de Janeiro, que através do seu patrimônio, 

alicerçou o chão da terra desde sua fundação (1565) até o momento da promulgação da Lei de 

Terras no século XIX, (FRIDMAN e MACEDO, 201?). 

 

Sobre a importância e significado do papel desempenhado pelas irmandades 

religiosas negras para o processo de conformação espacial da cidade do Rio 

de Janeiro, pelo menos três importantes constatações podem ser feitas: 1) As 

irmandades foram, para os leigos da cidade e da colônia, lócus de expressão 

religiosa e, sobretudo, para os negros, instrumento de reivindicações e de 

afirmação social; 2) Representaram um mecanismo pelo qual o espaço da 

cidade, que se estruturava internamente e iniciava sua expansão, foi ocupado 

de modo diferenciado pelos diversos agentes da época, como consequência 

das práticas sociais nela mantidas; e 3) Foram reflexo e condição da divisão 

social e racial existente na sociedade a ponto de permitir irmandades para 

brancos, negros, pardos e mulatos, que não se assimilavam (FRIDMAN e 

MACEDO, 201?. p. 19). 

 

Segundo o pensamento de Fridman e Macedo, a Igreja tinha um respaldo significativo 

perante a população, sobretudo para os negros, como uma espécie de afirmação social, num 

espaço urbano que passava por transformações morfológicas em sua estrutura física e social. 

Um detalhe importante é que a Igreja, além das ordens, estava também vinculada às confrarias 

que eram de dois tipos, as ordens terceiras e as irmandades, (HOONAERT, 1982). Nesse meio, 

havia um tipo de segregação racial, tendo irmandades separadas para brancos, índios, negros e, 

com a miscigenação, as confrarias era dada para os pardos.  
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São Luís, no Maranhão é um exemplo dessa realidade vivenciada por escravos negros 

durante a colonização. Na cidade, foi construída a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, onde somente pessoas de cor podiam entrar. Esse tipo de segregação racial se refletia 

também na condição socioespacial da colônia, entre ricos e pobres, entre brancos e negros, 

mestiços e nativos, evidenciada, sobretudo nas regiões onde mais recebiam escravos. O caráter 

empreendedor das ordens influenciou na organização do espaço urbano, pois uma vez 

construída a Igreja como centro administrativo, tinha-se assim o controle social da 

aglomeração.  

No processo de expansão, com os desdobramentos da vida urbana, as terras pertencentes 

aos religiosos foram parceladas para constituição de bairros. Nesta perspectiva da sacralidade 

e ocupação do espaço urbano, as ordens souberam explorar muito bem a distribuição de 

extensas faixas de terras para aqueles que demonstrassem capacidade de ocupar e de produzir. 

Para tanto, fizeram da catequização dos índios e população, um meio de acumulação de capital 

cultural e doutrinário sobre a terra com direito de propriedade e uso, sobretudo na época das 

sesmarias (MARTINS, 1994).   

 

Na era colonial, (…) não era um cristianismo em formação que se 

lançava sobre a nova área, mas um certo Catolicismo, com seus dogmas 

e teologias já estruturados, centralizado em torno do magistério 

pontifício e, mais do que nunca, associado a um projeto estatal 

(KARNAL, 1998, p. 19). 

 

Além das questões socioculturais vivenciadas nas aglomerações por meio das ações 

cristãs e tradicionais da Igreja, as limitações econômicas da população nesse período, tiveram 

no patrimônio da Igreja, a perfeita combinação do poder dominante para construções de 

conventos, engenhos e aumento das propriedades das ordens. Ainda segundo (FRIDMAN, 

1991), o patrimônio da Igreja tinha influência direta na formação da paisagem. A concessão 

feita ao santo na intenção de bênçãos e proteção parece uma constante e marca bem presente 

no nascedouro das cidades coloniais no Brasil. 

 

Toda comunidade só era reconhecida oficialmente se no sitio urbano fosse 

edificada uma capela, geralmente construída no ponto mais alto para melhor 

visibilidade e controle social da aglomeração. As doações de terras, portanto 

era o ponto de partida para a construção do templo religioso. Essa condição 

possibilitava a visita de um Sacerdote, a daí em diante o elo entre Igreja e 
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Estado cuidava para que se oficializasse a comunidade em expansão, 

denominando de paróquia ou freguesia (MARX, 1991). 

 

Os religiosos lucravam muito com os fiéis, pois seguindo as orientações do Concilio e 

o direito Canônico que determinava que as edificações dedicadas a Santa Fé Católica fossem 

erigidas em áreas privilegiadas e através do dizimo pago a Ordem de Cristo, tornava-se mais 

facilmente as concessões de terras para construção de imóveis e a disposição estratégicas deles 

e ao passo que as cidades evoluíam mais valorizadas as posses ficavam. A preocupação quanto 

à visibilidade de seus imóveis, foi determinante na forma que suas propriedades se localizam, 

sendo construídas em locais de maior prestígio. O local dedicado às missas e congregação dos 

cristãos era determinado em função do seu relevo, sendo característico ter a Igreja erigida no 

ponto mais alto e afastada das residências particulares, mantendo o entorno livre para as 

celebrações e procissões e criando certo padrão de urbanização. 

Fato interessante, é que no contexto histórico, menciona (FRIDMAN, 1999. p. 55): 

 

“Do ponto de vista urbano, as ordens religiosas tiveram um papel importante. 

Abriram ruas em troca de terras, forneceram água em suas carroças para 

população nas invasões estrangeiras, como também induziu o caminho da 

expansão da cidade”. 

 

A oficialização da aglomeração se dava pela presença sacerdotal na capela como um elo 

entre a Igreja e o Estado com os devidos cuidados para expansão do aglomerado, tornando-se 

mais tarde em freguesia (MARX, 1991).  Todavia, para a construção do templo era necessário 

a doação de um patrimônio, geralmente doado pelos maiores detentores de terras, além de outras 

concessões menores feitas pelos fiéis para a construção e manutenção da Igreja. Com o passar 

do tempo, a população do lugar aumentava, exigindo uma nova reconfiguração dos espaços e 

adaptações em face do desenvolvimento da economia, melhor fluxo de pessoas e mercadorias, 

implicando na mudança de status para Igreja matriz.  

O maior patrimônio herdado do período colonial, certamente foi a terra, a propriedade 

fundiária. Tendo em vista o caráter expansionista da aglomeração, a relação com outros agentes 

acabou conferindo transformações na vida citadina, refletindo de certo, na estrutura do espaço 

urbano, apresentando mudanças nos usos que se dava a esse espaço, na forma que este adquire 

na cidade e notadamente na função deste mediante a uma manutenção secular do domínio e 
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posse da terra, conferindo valor pecuniário para a Igreja a partir da nova estrutura fundiária 

desse espaço (TEIXEIRA, 2009).  

As transformações urbanas e sua consequente implicação no patrimônio da Igreja, 

alinhados às mudanças jurídicas na forma de aquisição da terra, gerou novas centralidades 

urbanas, possibilitando o parcelamento das terras que pertenciam às ordens, mas que ainda 

preservam ao longo dos séculos, a propriedade eclesiástica. Um aspecto importante sobre a 

relação da Igreja e espaço urbano: o fundiário. Para o autor, antes de analisar a maneira como 

foi dividida a terra e de que forma se definia o “chão” e, particularmente, como ocorria o lavrar 

do solo para fins de rendimento, é necessário saber a que “chão” pertencia o aglomerado 

(MARX,1991). 

 

A IGREJA CATÓLICA NAS PRIMEIRAS CIDADES NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A capitania do Rio Grande na divisão de terras no período colonial brasileiro estava 

localizada na parte norte do território do antigo Estado do Brasil: Pernambuco, Rio Grande (do 

Norte) e Siará Grande, (Figura 01). Na época da colônia, essas capitanias formaram estreitos 

laços, formando uma relação direta com Pernambuco que possuindo uma população 

economicamente mais ativa, financiou expedições de conquistas nas capitanias do Rio Grande 

e Paraíba no fim do século XVI. 

As capitanias do Siará Grande (1656), Rio Grande (1535) e Paraíba (1755) ficaram 

subordinados a Pernambuco, sendo posteriormente denominadas de capitanias anexas pela 

jurisdição política e militar do governador de Pernambuco. A base econômica da época era a 

atividade açucareira, cultivada nas terras que iam do litoral de Pernambuco até o sul do Rio 

Grande, atingindo exportação a partir de Recife. A exploração da Capitania do Rio Grande era 

um tanto dificultosa para seus donatários, sobretudo porque os índios potiguares se alinhavam 

aos franceses que aportaram em solo norte rio-grandense, dificultando as empreitadas território 

adentro 
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Figura 1: Capitania do Rio Grande 

 
Fonte: História do Rio Grande do Norte 

 

As dificuldades de conquista da terra e o trato com os indígenas se mantiveram durante 

todo o período colonial (PORTO,2010). Terra disputada por constantes investidas estrangeiras, 

franceses, espanhóis, holandeses e portugueses, foi conquistada definitivamente com a expulsão 

dos franceses e construção do forte na tentativa de resguardar a área que já era uma das mais 

bem localizadas na costa brasileira, e por isso não podia ficar à mercê de outros exploradores. 

Com a construção do Forte dos Reis Magos (1598), empreitada do jesuíta Gaspar Samperes, a 

fortaleza dera início a primeira aglomeração que se tornaria a capital do Rio Grande do Norte, 

Natal.  

Na Capitania do Rio Grande os capitães-mores tinham poderes plenos para 

administração local e eram também responsáveis pela defesa militar da aglomeração. Havia 

também homens livres que não tinha propriedade e escravos africanos fugitivos. A sociedade 

então girava em torno das atividades agrárias onde as decisões administrativas advinham dos 

homens livres e grandes proprietários de terras.  No campo religioso, a Igreja estava presente 

sob a tutela dos padres que ajudavam nas primeiras etapas de colonização.  

Observa-se que pela atuação dos religiosos tanto na Capitania do Rio Grande como em 

todas as terras do litoral norte do Brasil, a permanência constante da Igreja tornou-se elemento 

incondicional no processo de expansão e conquista que iria culminar na constituição das 

primeiras aglomerações no Rio Grande do Norte. Devido a dedicação às atividades 

evangelizadoras dos índios, os jesuítas tomaram como referência o modelo da cidade europeia 
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e católica implantando uma política de aldeamentos próximo dos assentamentos dos colonos, 

pensadas como mercados para os produtos indígenas e para a supervisão de seu trabalho pelos 

jesuítas e tendo como parâmetro a evangelização a tutela dos índios pelos missionários. Sobre 

a divisão cristã e administrativa, os representantes eram repartidos em eclesiásticos e 

missionários (representantes das ordens seculares) que evangelização os nativos. As ordens 

religiosas após a fundação de Natal, já possuíam seis capelas, cinco confrarias, um padre e seu 

ajudante, além de nove sacerdotes entre capelães e missionários, (PORTO, 2010). 

O avanço pelo sertão tanto das ordens religiosas como de outros exploradores, teve 

motivações de povoamento do interior com a constituição de vilas, passando a ser habitada por 

portugueses interessados na exploração de riquezas, conforme menciona Mariz e Suassuna 

(2005, p. 109): 

 

“[...] começaram a chegar à capitania elementos diferentes vindo do reino ou 

das ilhas à procura de riquezas, oficiais que se retiravam do serviço, 

negociantes e colonos de Pernambuco e sobretudo criadores de gado atraídos 

pelas excelentes pastagens existentes na região, que passaram a compor a nova 

sociedade, elevando a sua cultura e o seu nível moral”. 

 

Desta forma observa-se que a população tinha interesse em se fixar nas terras sertanejas, 

próximas aos rios do agreste, dando início a ocupação dos sertões.  

Embora as expedições exploradoras no Rio Grande do Norte não tenham sido 

efetivamente feitas no século XVI, já havia intensão de desbravar terras na capitania, fato que 

só veio acontecer dois séculos depois com a divisão política e administrativa da Capitania do 

Rio Grande que fora divido em sete vilas: Vila Nova de Extremoz do Norte 1760; Vila Nova 

de Arez 1760; Vila de Portalegre 1761; Vila de São José do Rio Grande (atualmente São José 

de Mipibu) 1762; Vila Flor 1769; Vila do Príncipe (atualmente Caicó) 1788; Vila Nova da 

Princesa (atualmente Assú) 1788, (BEZERRA e GOIS, 2011), (Figura 02). 
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Figura 2: Mapa das primeiras vilas fundadas no Rio Grande do Norte, em 1760 

 
Fonte: Adaptado de CASCUDO (1968) 

 

Na (Figura 02), atenção para um detalhe que dentre as vilas que se tornariam cidades e 

ponto de partida para o parcelamento da terra, Natal já nasceu cidade, sendo o centro 

administrativo do território do Rio Grande do Norte. 

A fundação ou criação de vilas e suas implicações no espaço urbano constituía uma 

atividade tamanha, até porque todo o aparato técnico ou outro ainda era muito limitado em 

decorrência da importância das aglomerações existentes, e por isso talvez nem todas as 

localidades sofreram algum tipo de intervenção (TEIXEIRA,2005). Vale ressaltar que as 

mudanças na estrutura socioespacial e política no período colonial, tiveram desdobramentos na 

Capitania do Rio Grande, especificamente, pelas ações do Primeiro ministro do Rei Dom José 

I, Sebastião José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal em meados do século XVIII. Teixeira 

acrescenta ainda que outras foram elevadas ao status de vila, sem ao menos ter passado por 

transformações na construção de casa de câmara e pelourinho. No tocante a questão fundiária, 

quando a aglomeração atingia nível de vila, a política administrativa da época, determinava que 

a demarcação de glebas ficaria a cargo do senado da câmara, instalado na mesma ocasião, 

(TEIXEIRA, 2005).  

no século XIX o surgimento de novas localidades e vilas estava ligado a razões de cunho 

administrativo e econômico. Aponta que com a promulgação da lei imperial de 20 de outubro 
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de 1823 a divisão do território provincial deveria ser estratificada em varas judiciais, freguesias, 

povoações, vilas e cidades (TEIXEIRA, 2009). 

Outro fato interessante, é que a mudança no foro das aglomerações se deu 

particularmente nas localidades de caráter missioneira seja por conflitos e intrigas políticas ou 

mesmo por declínio (Vila Flor, que perde o título de vila em 1858 em benefício de 

Canguaretama) e tornando-se povoação até sua elevação a cidade; Vila de Extremoz torna-se 

povoação em 1858, ficando ainda sobre a tutela de Ceará-Mirim; Arez perde o status de vila e 

passa a povoação tendo sua sede transferida para Goianinha (1832), além de ter sido três vezes 

caracterizada como vila, para finalmente se transformar em Nísia Floresta (1984), (TEIXEIRA, 

2009). 

Três outras localidades também de origem missioneira, Apodi, Papari e São José 

conseguem foro urbano mais privilegiado, sendo que dentre estas, as duas primeiras, se tornam 

vilas, respectivamente em 1833 e 1852. Outras aglomerações, como São José do Rio Grande e 

Assú se tornam juntas, as duas primeiras cidades do Rio Grande do Norte, após a capital, Natal, 

tendo em Mossoró um exemplo mais ferrenho da urbanização no século XIX, (TEIXEIRA, 

2009), demonstrando o panorama da evolução do status urbano das aglomerações no território 

do Rio Grande do Norte. 

 Com o crescimento populacional na província e necessidade organização territorial das 

aglomerações, a Igreja figurava estruturadora das freguesias ou paróquias sob a autoridade de 

um pároco responsável, (Quadro 1). As paróquias agregavam várias localidades que poderiam 

ser um pequeno vilarejo, vilas e cidades, bem como se estendiam às comunidades rurais. 

Seguindo a recomendação do Concilio de Trento, a localização da sede da paróquia se dava na 

aglomeração mais importante. No tocante aos serviços jurídicos, eram as paróquias, dada a 

ausência dos cartórios, que tramitavam a documentação de registro de batismo, casamentos e 

óbitos, além de outros serviços como atividades recensearias. 

 

Quadro 1: Povoações no Rio Grande do Norte em 1757, por freguesias. 

Freguesia Povoação Sede da Freguesia 

Nossa Senhora da 

Apresentação 

Ceará-Mirim, São Gonçalo 

do Amarante e Papari 

 

Natal (cidade) 

Nossa Senhora dos Prazeres Goianinha Goianinha 

São João Batista Assú Assú 
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Nossa Senhora da 

Conceição 
Pau dos Ferros Pau dos Ferros 

Nossa Senhora de Santana Caicó e Acari Caicó 
Fonte: Adaptado de TEIXEIRA (2009). 

 

Na época da colônia, seguindo as orientações contidas na carta do Conselho 

Ultramarino, de 23 de novembro de 1693 e apoiado pelo entendimento do Ouvidor geral de 

Pernambuco, Domingos Monteiro da Rocha, a capitania foi dividida em cinco freguesias, dentre 

ais quais, a de Nossa Senhora da Conceição em Pau dos Ferros (TEIXEIRA, 2009).  A partir 

daí a Igreja Católica na cidade, começa a constituição de um extenso patrimônio fundiário que 

se perpetua ao longo de mais de duzentos anos como dona e senhora das terras sertanejas 

pauferrenses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O patrimônio da Igreja durante todos esses anos de história brasileira em diversas 

cidades tem sido utilizado para constituição de novos parcelamentos, novos usos que 

perpassaram com as transformações sócias e políticas que o país atravessou em sua jornada, 

especificamente no que diz respeito à propriedade. Se por um lado esse patrimônio conformou 

as cidades modificando sua paisagem urbana conforme salientou diversos autores, por outro 

lado, esse mesmo patrimônio tem sido motivos dos problemas de ordem urbana jurídica e social 

nas cidades.  

Esse é um problema que se perpetua na sociedade brasileira tanto no campo social, 

político, econômico e jurídico que tem em seu arcabouço histórico uma relação pelo menos do 

ponto de vista do acumulo de terras, uma relação muito forte com o patrimônio cooptado ao 

longo dos séculos.  A relação com velhos e novos agentes da produção do espaço, no tocante a 

posse efetiva daqueles que não dispõe de condições financeiras para regularização de seu 

imóvel, configura duas dimensões distintas no tempo e espaço, mas que de certa forma precisam 

ser compreendidos na perspectiva de domínio e clientelismo praticado em menor ou maior grau 

e intensidade por um ou mais agentes. 

No campo fundiário, por exemplo, presencia-se cada vez mais a informalidade urbana 

em extensas áreas consolidadas construídas em terras eclesiásticas, pois a Igreja Católica apesar 
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de ter cedido o direito de uso e domínio útil para a população construir edificações residenciais 

e até mesmo comerciais, apenas perpetua a enfiteuse de suas posses, permanecendo ainda como 

senhora e dona efetiva da terra. Isso implica em dizer que o patrimônio fundiário eclesiástico, 

segrega o espaço e as camadas sociais da população especialmente as de menor estatuto social.  

A Igreja teve o papel de gerir o novo território, e especificamente no Rio Grande do 

Norte, conforme apontou a pesquisa de campo e documental, com seus dogmas e sua política 

catequizadora, mas também pela sua ideologia dominante e propagação da fé cristã entre os 

nativos. Ocorre que na relação entre o Estado e a Igreja, observam-se duas dimensões mesmo 

em épocas diferentes, se mantiveram e se mantém inertes no tocante ao domínio e perpetuação 

do clientelismo, pois nesse sentido sempre haverá os excluídos, os pobres que não possuem 

condições econômicas para compra de terras. O que nos leva a conclusão de que dentre os 

agentes sociais da produção do espaço, os velhos e novos agentes nada mais fazem do que 

cultivar em terreno fértil, servos para seu senhorio e domínio. Neste sentido, a compreensão 

urbana das cidades potiguares e numa perspectiva mais ampla, a brasileira, passa pela dimensão 

histórica da constituição fundiária, na busca do entendimento dos reais problemas 

socioespaciais decorrente da ação dos agentes.  A igreja sempre esteve presente, seja na 

administração local das aglomerações ou até mesmo na relação mais próxima com a população 

na já incorporada pelo povo, à fé católica e todos seus dogmas. 
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RESUMO 

 

O fenômeno da seca tem contribuído para a construção de várias visões sobre a região Nordeste, 

muitas delas de forma pejorativa. No entanto, precisamos entender que as condições do 

Nordeste têm sido alteradas nos últimos anos e que muitos elementos de caráter negativo já 

foram em parte superados.  O presente trabalho tem por objetivo analisar a música “Vozes da 

Seca” de Luiz Gonzaga, que traça um perfil do sertanejo em períodos de grande estiagem. Os 

trechos foram analisados usando referenciais voltados para a conceituação e fenômenos 

territoriais e também para o ramo da análise do discurso, que expõe diversas vozes. Notamos 

na música vozes de súplica em prol da luta pelos problemas gerados pela constante força das 

secas. Além disso, percebe-se que os discursos são explicitados por vários agentes sociais, entre 

eles, os sertanejos, que transformam os políticos nos seus maiores representantes, que ganham 

o status de salvador de mazelas. Ademais, são destacados nas diversas vozes discursivas os 

problemas nas estruturas sociais, no quais podemos notar a falta de alimentos e infraestruturas 

para a aquisição de bens hídricos. Evidencia-se também o sentimento de esperança na chuva, 

que será a grande salvação para o povo, pois pode permitir um nascimento de uma nova vida. 

 

Palavras-chave: Seca; Discurso; Nordeste.  
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INTRODUÇÃO  

 

A seca tem se tornado um fenômeno constante, sendo que o território mais afetado é a 

região Nordeste, mais especificamente, o semiárido. Essa situação tem contribuído para uma 

infinidade de problemas, que muitas vezes necessita de apoio de entidades governamentais. 

Todas as formas de discutir a seca no Nordeste acabaram conduzindo para a criação de uma 

imagem negativa. 

A relação do Nordeste com as constantes estiagens contribuíram para a construção de 

um imaginário, um invenção de um Nordeste pela força das artes, visão essa discutida por 

Albuquerque Júnior (2011), que também traça um perfil de como vários escritores da literatura 

regional descrevem um território repleto de desigualdades.  

Dentro deste patamar da seca, notamos o quanto a região necessita de políticas públicas 

que transformem a vida das pessoas. A saída muitas vezes é esperar pela ação de políticos, que 

são acabam sendo elo entre o povo e os recursos advindos do âmbito governamental.  

Mas é importante considerar que a busca por ações diversificadas transformam os 

políticos em grandes expoentes de poder, que se desloca nas pequenas e grandes estruturas da 

sociedade. O poder dos discursos é abordado por Foucault (1979), que destaca que os discursos 

estão presentes nas várias esferas sociais, mas que podem ser aceitos ou não dependendo do 

lugar de sua enunciação.  

Percebe-se que as discussões acerca da seca têm permeado a construção de vários 

processos discursivos e que estes têm permitido a formação e difusão de formas de poder, no 

qual os nordestinos se tornam as maiores vítimas. Assim, o objetivo deste artigo é mostrar o 

poder de várias vozes em relação à incidência do fenômeno da seca na região Nordeste, 

mostrando como políticos ganham destaque no processo de representação de um povo.  

O trabalho está organizado em uma curta metodologia, que contextualiza o corpus de 

análise, no caso a música “Vozes da Seca” de Luiz Gonzaga. Além disso, temos uma descrição 

das características do semiárido, uma exposição teórica sobre a força da seca e das 

manifestações de poder nos discursos e uma análise pautada dos trechos da música em 

discussão.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho tem como corpus uma letra de música, mais precisamente “Vozes 

da Seca”, uma composição de José Dantas e Luiz Gonzaga, sendo esta gravada por diversos 

autores posteriormente. O trabalho será norteado pela análise do discurso, no qual analisaremos 

trechos da canção que praticamente descreve um pouco da situação do povo nordestino, 

considerando como tema principal, a seca. 

Vale destacar que a produção da música ocorreu em pleno governo de Getúlio Vargas, 

num contexto que país passava por uma terrível seca, considerando como data de destaque o 

ano de 1953. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

O espaço semiárido e seus nuances representativos 

 

A região em discussão, quando se pensa em seu aspecto territorial, é bastante extensa e 

compreende um grande número de estados da região Nordeste e também uma pequena parcela 

do espaço geográfico pertencente ao sudeste. Segundo o INSA (Instituto Nacional do 

Semiárido), o espaço do semiárido brasileiro estende-se por oito Estados da região Nordeste 

(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, mais o 

Norte de Minas Gerais), totalizando uma extensão de 980.133,079 km. 

Os dados permitem afirmar que a maior parte do semiárido está localizada no espaço 

nordestino, principalmente, quando notamos que oito estados são influenciados pelas 

características inerentes ao espaço que vem sendo fonte de estudo e discussões diversificadas. 

Outro fator que influencia os aspectos físicos da região do semiárido é o clima, que 

durante todo o ano é quente e apresenta uma baixa pluviosidade, além de ser irregular durante 

a estação chuvosa. Essas situações permitiram que o Estado adotasse algumas alternativas para 

superar tais dificuldades, por exemplo, a construção de grandes obras através da política de 

açudagem, viabilizada pelo modelo do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas – 

DNOCS, e mais recentemente, alternativas de iniciativa popular e comunitária como é o caso 

Articulação com Semiárido – ASA, através do seu Programa 1 Milhão de Cisterna – P1MC. 
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 O clima tem uma relação muito direta com a vegetação mais predominante que é a 

Caatinga, que se adaptou as condições climáticas e sobrevive à irregularidade das chuvas. 

Sendo que na estação não chuvosa, ela muda de coloração, ficando meio branca e quando 

começa as chuvas parece renascer, dando uma nova visão sobre o lugar. 

Além dos aspectos já mencionados, precisa-se discutir a influência do relevo como 

determinante de algumas situações vivenciadas. A região é marcada pelo predomínio dos 

planaltos, que acabam influenciando na rota das águas pluviométricas, impendido que as 

mesmas cheguem a determinadas regiões.  Já questão hidrográfica também é muito discutida, 

mesmo tendo dois grandes rios como o São Francisco e Paraíba, as pessoas que vivem na região 

ainda passam por dificuldades. A explicação viável é que o processo de evaporizarão é maior 

que as precipitações, dados expostos pelo INSA e Malvezzi (2007). 

Assim é o semiárido, rico em uma diversidade de aspectos físicos, mas que conforme 

algumas análises, necessita de mudanças estruturantes que gerariam empregos, não permitindo 

que as pessoas se conformem apenas com programas assistenciais como o Bolsa Família, que 

é um auxílio econômico do governo federal para ajudar as pessoas a viverem em condições 

menos desfavoráveis economicamente. 

 

Um olhar literário sobre o poder da seca 

  

A seca sempre foi um problema para a sociedade, uma vez que prejudica o modo de 

vida ou até mesmo o ceifa. Dentro desse viés, temos a luta constante das pessoas para superar 

as adversidades geradas por longos momentos de estiagens.  

Essa temática tem sido abordada em diversos meios de expressão artística, mas sempre 

exposta como uma forma de atribuir, em muitos casos, um caráter negativo para o semiárido 

nordestino. Ao considerarmos a abordagem da seca na literatura, precisamos compreender o 

enredo de determinadas obras literárias, entre elas: “O Quinze” de Rachel de Queiroz e “Vidas 

Secas” de Graciliano Ramos. 

Na obra “O Quinze”, Rachel de Queiroz expõe por meio do enredo o sofrimento de 

Chico Bento e sua família causado pela seca. Uma família grande, composta de cinco pessoas, 

que é obrigada a migrar para a capital Fortaleza em busca de melhores condições para manter 
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a sobrevivência. Eles são obrigados andar em pleno sol escaldante e passar por momentos de 

fome, em que os alimentos eram compostos apenas por rapadura e farinha.  

Vale ressaltar que a viagem foi feita todo a pé, de Quixadá para Fortaleza, em média 

166 km, massacrando ainda mais a pobre família que estava quase sem força por falta de 

alimentos. Além disso, a morte também faz parte da trajetória, tendo o casal perdido um filho 

por este comer mandioca crua. 

Já em “Vidas Secas”, Graciliano Ramos também trabalha a influência da seca na vida 

dos nordestinos (sertão de Alagoas), destacando a região como um lugar sem suprimentos para 

as mínimas condições de vida. O enredo mostra a migração de Fabiano e família e dois animais: 

um papagaio e uma cachorra. O processo migratório vivido por Fabiano e demais membros é 

repleto de angústia, tendo a fome como intensificador de cada momento de sofrimento. Em 

determinadas ocasiões, são obrigados a matar o papagaio de estimação e também matar a 

cachorra baleia, que já era quase um membro da família. Todos os fatos mencionados no 

decorrer da obra tem como base o desejo de superação dos períodos sem chuva região semiárida 

nordestina. 

As duas obras pertencem à segunda fase do Modernismo, sendo este um momento 

literário que valorizou bastante o regionalismo, expondo as mazelas sociais por meio do recurso 

da denúncia.  “O Quinze” valoriza o espaço de Quixadá, já “Vidas Secas”, o sertão de Alagoas, 

ambas expondo o processo de migração como fuga da seca. Podemos perceber que as duas 

obras tem uma relação muito próxima, desde estilo literário, espaço como semiárido, famílias 

grandes e personagens que conseguem encontrar esperança para sobreviver, mesmo que as 

condições de vida sejam tão adversas. 

A partir da compreensão dessas obras literárias temos uma visão sobre como a seca 

esteve presente na vida dos nordestinos e, como a abordagem por autores renovados da 

literatura, serviu como um dos recursos para muitas pessoas construírem uma ideia que o 

Nordeste (considerando somente o semiárido) é pobre e que não apresenta boas oportunidades 

de crescimento e desenvolvimento para seus habitantes.   

Os discursos expostos na literatura, conforme as duas obras acima, dialogam mais uma 

vez com preceitos de Castro (2010) e Malvezzi (2007), que relatam que os meios artísticos são 

responsáveis por uma visão do semiárido baseada no imaginário, já que realmente muitas 

pessoas não conhecem profundamente o lugar, apenas supõe por meio dos pronunciamentos 
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dos grandes artistas. O semiárido nordestino tem melhorado bastante o seu desenvolvimento 

econômico, conforme Araújo (1997), quebrando os discursos argumentativos em prol do 

imaginário.  

 

Os discursos e suas manifestações de poder 

  

A nomenclatura discurso é comumente associada ao falar dos políticos, que seriam 

responsáveis por discursos com grande poder de persuasão para com seus diversos eleitores. 

No entanto, o poder dos discursos está além do ramo da politica, sendo em diversos momentos, 

uma força para impor comportamentos na sociedade.  A mídia, por exemplo, diariamente, 

utiliza-se de uma infinidade de discursos para convencer as pessoas a adotarem determinados 

modos de vida, que nem sempre trazem bem-estar físico e emocional.  

Na visão de Foucault (1979), o poder não está nas instituições e também não é cedido 

por órgãos jurídicos ou políticos, ele é construído pela constante relação de poder entre as 

pessoas. Percebemos que Foucault compreende que não existiria poder sem a participação das 

pessoas, já que elas são responsáveis por toda construção de poder que é emanada na sociedade. 

Além disso, precisamos entender que os discursos podem ser aceitos ou não, tudo 

depende de quem discursa e também do contexto que estamos inseridos. Há discursos, por 

exemplo, que não ganham credibilidade, principalmente quando vem de uma pessoa que sofre 

de problemas psicológicos, no caso a loucura. Por outro, se as palavras enunciadas partirem de 

cientistas, logo tem uma verdade aceita em virtude do enunciador, um discurso que se torna 

verdade, conforme Foucault (1996). 

Dessa forma, em meio às várias discussões, é evidente que os discursos são formas de 

representação de poder, em especial, quando é um recurso usado por pessoas de certo prestígio 

no meio social.  Isso demonstra que em qualquer lugar temos uma forma de poder agindo, pois 

temos relações entre pessoas, estas são condutores e construtoras de relações de poder. 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

  

Analisaremos a partir deste momento a canção “Vozes da Seca” interpretada pelo 

saudoso Luiz Gonzaga, sendo expostos pequenos trechos. 
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A seca se constitui como um fenômeno natural que preocupa bastante o ser humano, 

uma vez que pode representar o fim de vidas. Nesse contexto, muitas vozes aparecem para 

discutir o problema, muitas vezes com o intuito de conseguir benefícios próprios em detrimento 

do bem-estar do povo nordestino. 

 
Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 

Pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão 

Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. 

 

No primeiro trecho da canção, a voz do enunciador se refere a um doutor, termo escrito 

com uma linguagem informal, mas que apresenta um sentido completo dentro dos processos 

comunicativos. Nesse discurso, um possível morador do sertão nordestino agradece o auxílio 

recebido dado por um político, tratado respeitosamente de “douto”, deixando claro que a ajuda 

veio da região Sul do país. Dentro do perfil econômico e social, segundo Araújo (1997), uma 

das regiões que recebeu muitos investimentos em detrimento das outras, por exemplo, o 

Nordeste e o Norte. 

No entanto, o sertanejo descreve que o povo do lugar não pode ficar apenas recebendo 

determinados auxílios, pois pode ser visto apenas como mais uma esmola, que pode gerar o 

sentimento de vergonha ou até mesmo viciar o povo a não lutar para vencer suas dificuldades. 

Se mantivermos tal comportamento, iremos conviver constantemente com a imagem de uma 

região repleta de discursos negativos, conforme os posicionamentos de castro (2010), que 

afirma a construção de um Nordeste dentro do viés da seca baseado apenas no imaginário, 

naquilo que está além da realidade. 

A construção discursiva acima evidencia a força de poder representada pelos políticos, 

que são elos para trazer certos auxílios para a população da região Nordeste. Nessas condições, 

o povo fica sujeito ao controle dos políticos, que detém mais condições econômicas e usa um 

discurso que os apresente idelogicamente enquanto um sujeito detentor de certo poder 

(PÊCHEUX,1997).  

Em outro trecho, o discurso é voltado novamente para o sentimento de súplica. 

 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 

Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 

Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 

Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê. 
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A atividade discursiva é apresentada com sons idênticos no final de cada frase, 

expressando assim, o desejo de expor uma realidade que merece ecoar por todos os cantos. Na 

primeira linha, temos uma súplica pelo caráter protecionista, mas sendo o homem que ganha 

um valor de representação de poder. Notamos que muitas vezes o termo proteção se relaciona 

ao ramo religioso, mas nesse caso nenhuma divindade é invocada, toda a responsabilidade é 

atribuída à força do homem, principalmente por meio de suas ações no âmbito social.  

Já a segunda linha, notamos que a música demonstra que os sertanejos atribuem aos 

políticos o poder de representação, que em diversos momentos vai além do voto. O político se 

torna uma grande autoridade e digno de muito respeito. Porém, em diversas ocasiões usa de tal 

prestígio para controlar a vida de seus eleitores. Realmente o homem nordestino fez uma 

determinada escolha, mas a representação nem sempre é baseado no desejo do povo. As rotas 

podem ser alteradas. 

O discurso ainda expõe a amplitude de territórios que estão sofrendo o flagelo da seca, 

territórios estes que segundo Ratzel apud Campos (2014), dentro do conceito de determinismo 

geográfico, pode determinar um pouco a identidade das pessoas que nele habita. Uma das 

consequências iminentes da seca é falta de alimentos para a população, ocasionada pelos 

problemas nas plantações e queda da produção de bens alimentícios, fazendo com que as 

pessoas busquem outras formas de superar as adversidades oriundas de momentos de estiagens.  

Esse discurso acerca da força da fome é discutido por Castro (1980), na qual o autor 

defende que a possível solução para a seca não é a distribuição de alimentos, como muitas 

pessoas constroem no imaginário, mas sim desenvolver formas de amenizar as disparidades na 

distribuição de riquezas, fato este que enriquece ainda mais uma pequena parcela da população 

brasileira. Em outro momento, as palavras são voltadas pela busca por trabalho. 

 

Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 

Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 

 

As discussões nessa parte requerem que os políticos incentivem o desenvolvimento de 

políticas públicas para que as pessoas possam melhorar suas vidas a partir da força de trabalho. 

Temos como evidência um desejo pela implantação de grandes obras, por exemplo, a 

construção de barragens nos rios. É um discurso que preza simplesmente pelo imediatismo, a 

produção de grandes obras, sem considerar os impactos ambientais que podem ser gerados. 
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Essas ações dialogam diretamente com as propostas vinculadas ao DNOCs (Departamento 

Nacional de Obras conta as Secas), que foi criado com o intuito de proporcionar ao povo 

nordestino, um apoio por meio da construção de grandes obras, no caso barragens e açudes. 

Outro elemento marcante no discurso é o questionamento em relação ao preço dos 

alimentos, no qual sabemos que em épocas que a produção dos mesmos entra em declínio, tem-

se um verdadeiro processo inflacionário. Assim, mais uma vez a súplica é voltada para a 

estabilização os preços dos produtos alimentícios ou a baixa dos mesmos, para que assim, as 

pessoas tenham condição de comprá-los. Mas em nenhum momento esquecem a importância 

dos açudes, consequentemente pensando no gado ou outras atividades que dependem do 

estoque de recursos hídricos.  

No entanto, um discurso nesse patamar contribui ainda mais para a geração da 

dependência das pessoas em relação à ideologia pregada pelos políticos. A delegação de um 

poder ainda maior. Além disso, a construção das grandes obras nem sempre beneficiam os mais 

necessitados, pelo contrário, vira uma forma de controle do povo, já que as diversas obras são 

construídas em propriedades privadas. Isso é a força das oligarquias locais, que se apoderam 

das máquinas do estado para aumentar ainda mais seus poderes, conforme Malvezzi (2007) e 

Oliveira (1987). 

Posteriormente, vemos as formas de gratidão oferecidas pelo sertanejo em troca do 

apoio. 

 

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 

Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 

Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 

Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 

 

Mais uma vez notamos a força atribuída aos políticos como possíveis salvadores do 

povo, mas deve se comportar como alguém que traz meios de sobrevivência para a população 

através do trabalho.  Os recursos dados facilmente são vistos como uma esmola e que deve ser 

abolido, imposto pelo o uso do verbo “livrar”. Nesse contexto, percebemos que as pessoas 

demonstram um sentimento de pagar determinadas dívidas em troca de trabalho. Mas que 

dívida? Na verdade sabemos que os políticos devem prestar assistência ao povo sem esperar 

benefícios em troca, mas isso não é o que realmente ocorre. Nos processos eleitorais, os 
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políticos usam a assistência prestada como uma maneira de conseguir votos. Têm-se, assim, as 

várias formas de poder em vigência, nas pequenas e grandes estruturas (FOUCAULT, 1979). 

Ademais, o enunciador relata que as ações políticas podem ser uma forma de salvação 

para o povo sertanejo. Deixa claro também que a chegada da chuva será uma forma de riqueza 

para a nação, beneficiando todos aqueles que estão convivendo com as estiagens. O discurso 

permite notar o quanto a chuva é representativa para o sertão, sendo construído pelo viés da 

riqueza, um verdadeiro ouro para o povo.  

No final da música ecoa o sentimento de esperança de um povo que não deixa de 

acreditar na força do outro. 

 

Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão 

Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos. 

 

A solução para os problemas gerados pela seca são postos de ideário do possível, o chão 

do território mudará sua estrutura. Podemos imaginar um lugar molhado e repleto de plantações, 

que seria uma grande alegria para os sertanejos. Novamente o político é evocado, sendo o 

construtor de um destino promissor. As pessoas estão atribuindo além de poder, a confiança e 

força para a resolução das mazelas que a seca traz.  

Assim, através da música acima, podemos notar que o homem nordestino vivencia 

muitos obstáculos, sendo a seca um deles. Nessa configuração, o território se transforma em 

flagelo de dores, o que faz ecoar vozes em busca de uma solução. No entanto, os salvadores do 

território são constituídos de políticos, que passam a ter mais poder de controle sobre o povo. 

Os discursos de súplica se configuram em escadas para a construção de um poder representativo 

do setor político, é povo atribuindo mais poder quem já tem e deveria auxiliar os necessitados 

sem nenhum desejo obscuro, no caso um desejo pelo voto futuramente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente trabalho mostrou como diversas vozes são ecoadas em momentos de seca, 

que se torna um obstáculo para o crescimento do povo. Temos na apresentação dos políticos 

uma força de superação e ao mesmo tempo, é evidente uma atribuição de poder ainda maior, 
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em virtudes dos momentos de angústia. As súplicas são constantes em todos os trechos 

analisados, o que conduz a um receio do aumento de mais problemas para os nordestinos. 

Notamos a procura por grandes obras que possam beneficiar o povo, mas que podem 

ser vítimas do controle dos poderosos, que usam dos poderes atribuídos para desviar os recursos 

públicos para a ala privada, tornando-se, assim, os maiores beneficiários dos auxílios do 

governo. 

Além disso, percebe-se o quanto as pessoas podem construir um perfil de esperança a 

partir dos seus representantes políticos, que passam a ser responsáveis pela ocorrência de um 

destino de glória e livre de mazelas. São as várias formas de poder agindo conjuntamente, 

principalmente quando existe alguma relação de dependência entre as pessoas. 
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RESUMO 

 

Este respectivo artigo é referente a disciplina inserida no componente curricular do curso de 

Geografia, Estágio Supervisionado II em Geografia na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte UERN- CAMEAM. A premissa da contextualização aborda um relato de experiência 

do Estágio supervisionado II, norteando como imprescindível para a formação docente em 

geografia. O objetivo do trabalho é analisar a importância do Estágio para a formação do 

graduando em geografia. Os resultados obtidos constam que o Estágio Supervisionado II é 

imprescindível para a formação do graduando de geografia, possibilitando a articulação da 

teoria à prática no espaço escolar, facultando metodologias de ensino que reestrutura a práxis 

educativa, e impulsiona para uma aprendizagem geográfica significativa para o educando, 

porventura, a experiência no estágio detectou que cada aluno tem suas especificidade que 

influenciam o modo como aprendem o saber geográfico, e sentem motivados a frequentarem as 

aulas de geografia, assim, a função do mediador do conhecimento na educação contemporânea 

é empoderar os alunos no processo de ensino/aprendizagem, influenciando para atribuir sentido 

no assunto da disciplina. Para tanto, é preponderante romper com paradigmas que 

descontextualiza o perfil de aluno contemporâneo que se encontra no espaço escolar. O estágio 

possibilitou mobilizar materiais didáticos significativos no processo de ensino/aprendizagem 

como um blog, feito com intuito de mediar o assunto da disciplina de forma diferenciada com 

postagens de imagens, vídeos contextualizando os assuntos, o jogo como forma de avaliar a 

aprendizagem dos educandos. 

 

Palavras-chave: Teoria à Prática; Estágio Supervisionado; Aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este referente trabalho é correspondente a disciplina do componente curricular de 

Geografia, Estágio Supervisionado II em Geografia. A premissa é do Estágio de regência que 

fundamentou-se no ensino fundamental. 

É nesse contexto, que a regência proporciona a oportunidade do graduando de articular 

a teoria x práxis em sala de aula, ou seja, articulação do saber teorizar, e do saber fazer, duas 

vertentes que são preponderantes para a ação do docente no espaço escolar. 

É nessa concepção, que a discussão norteia-se da experiência vivenciada na regência do 

Estágio Supervisionado II, norteando sobre o impacto da regência na articulação da teoria à 

prática no espaço escolar. Desse modo, elenca-se elementos preponderantes que influenciam 

no modo como os alunos aprendem, e se sentem motivados para compreender os conteúdos 

geográficos no ensino fundamental. 

 

O estágio supervisionado tem um papel fundamental na formação do futuro 

professor. É o estágio tanto na observação e participação, como de regência, 

que possibilita ao aluno a vivência das relações no cotidiano escolar [...] O 

ensino é fundamental baseado na relação entre experiência acumulada na 

prática e a teoria construída, que a fundamenta direta ou indiretamente. 

(GODOI, KIM,2007, p. 29). 

 

Desse modo, este estudo possibilita a reflexão da importância do Estágio supervisionado 

na formação docente em geografia, possibilitando um relato de experiência sobre a articulação 

da teoria á prática no espaço escolar, exemplificando os materiais pedagógicos utilizados 

durante o estágio de regência. 

A referente contextualização tem como objetivo compreender a importância da 

experiência do Estagiário Supervisionado II de regência para a ação docente. Desse modo, 

contextualiza as implicações para o graduando de geografia ao realizar a experiência no espaço 

escolar. 

O percurso metodológico segue do relato de experiência do Estágio Supervisionado II, 

e dialogando com autores que estudam o tema abordado. Desse modo, repercute pesquisa 

bibliográfica, que segundo Lakatos (2010), fontes bibliográficas relacionadas com o tema de 

estudo como dissertação, artigos e obras do tema abordado. 
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A seção posterior aborda a experiência vivenciada no estágio supervisado, elencando a 

importância da teoria à prática para o graduando de geografia, especifica os materiais didáticos 

utilizados durante o estágio supervisionado II. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Estágio Supervisionado II é preponderante para a formação do licenciando, pois, é a 

oportunidade do mesmo colocar em prática a teoria os saberes construídos ao longo da formação 

acadêmica. 

Desse modo, a regência proporciona uma formação integradora acadêmica, 

possibilitando ao graduando á mediar no espaço escolar os saberes aprendidos academicamente, 

refletir sobre a sua prática, e como atribuir sentido ao saber geográfico no espaço escolar, 

mobilizando no espaço escolar os saberes teóricos aprendidos na academia. 

Segundo, (PÉREZ 2011, Apud TONINI, 2011, p.10): 

 

El debate acerca del caráter que ha de tener el conocimiento escolar em 

relación com el conocimiento cientifico y com el conocimiento cotidiano. 

Sobre esta cuestión se presentan tres posiciones fundamentales: una posición 

tradicional, una posicíon basada em la idea de la transposición didáctica y una 

posición alternativa basada en la idea de integración del conocimiento. 

 

A experiência do Estágio Supervisionado II possibilitou-me uma experiência 

imprescindível para a formação acadêmica integrada, e consequentemente, vivenciar o 

cotidiano do espaço escolar. Pois, é a prática que oportuniza atribuir sentido a teoria que está 

sendo mediado aos educandos. 

Diante desse contexto, evidenciou-se na experiência em sala de aula que ao professor 

estimular o aluno a expor seus saberes prévios do assunto da disciplina torna a aula mais 

atrativa, e prazerosa para o educando e educador, com o compartilhamento de experiências, 

impulsionando para o mesmo compreender o cotidiano extraescolar em que situa-se na 

sociedade que permeia. 

 

Aborda-se ou na medida em que o corpo docente é auxiliado a refletir sobre 

sua prática, a resignificar suas teorias, a compreender as bases de seu 

pensamento, tornando-se um pesquisador de sua ação, o professor pode 

modificá-la com mais propriedade. Quando ele entra em classe, fica sozinho 
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com suas crenças e teorias a respeito dos alunos, as estratégias de ensino e de 

avaliação, dos seus saberes e dificuldades, suas tomadas de decisão vão 

depender, fundamentalmente, dos pressupostos que ele tem para subsidiar a 

sua ação. Ele está considerando e avaliando as alternativas, baseando-se em 

critérios para selecionar uma ou outra forma de agir. Assim, poderá buscar 

transformar suas decisões a partir da reorganização de seu pensamento, que 

deverá estar fundamentado em um corpo sólido de saberes e conhecimentos. 

(Sadalla,2006, p.36). 

 

Desse modo, uma prática que detectei no Estágio II significativa para a construção do 

saber no espaço escolar, remeteu-se a importância da articulação dos elementos construtivos na 

aprendizagem para tornar os conceitos e fatos geográficos significativos em sala de aula, que 

norteia em inter-relacionar os saberes pedagógicos, saberes didáticos e saberes escolares. 

Todavia, outros elementos também são imprescindíveis no processo de ensino/aprendizagem 

do educando como: o impacto da relação de professor x aluno no espaço escolar, a importância 

do educador reconhecer os saberes prévios dos alunos, e articular com o conteúdo geográfico 

em sala de aula. 

 

[...] O olhar pedagógico se coloca para nós como atitude complexa, que 

acompanha o processo de aprendizagem contínua da profissão docente. Dessa 

forma, a passagem do estágio pela escola campo é um espaço de autoformação 

e pode acrescentar elemento indenitários no tocante a investigação dos 

fenômenos subjetivos que compõe o ser e o estar na profissão docente 

(PIMENTA, LIMA, 2010, p.68). 

 

É na prática que o graduando tem a oportunidade de mediar os saberes, interferir 

de modo qualitativo no processo de ensino aprendizagem do aluno, e na construção dos saberes 

geográficos. Todavia, torna a ser um desafio, a ressignificação da prática docente em sala de 

aula, e a reconstrução da prática educativa, ressegnificando a Geografia escolar. 

 

[...] A identidade do professor se baseia na tríade saberes das áreas especificas, 

saberes pedagógicos e saberes experiência. É na articulação desses saberes 

com os desafios que a prática cotidiana nas escolas lhe coloca que o professor 

constrói e fundamenta o seu saber ser professor. (PIMENTA, 1999, p.8). 

 

Diante desse contexto, o Estágio II é uma experiência enriquecedora para o graduando 

mobilizar na prática no espaço escolar conhecimentos adquiridos no processo formativo, 

integrando os saberes educacionais, saberes docentes, experienciais, pedagógicos, didáticos e 
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saberes disciplinares, esses saberes impactam de forma significativa na práxis pedagógica do 

estagiário no espaço escolar, contribuindo para tornar significativa para o aluno a aprendizagem 

geográfica. 

 

Experiências vivenciada no estágio supervisionado II de geografia: teoria x prática 

 

A experiência do Estágio Supervisionado II no ensino fundamental possibilitou uma 

experiência imprescindível para a formação acadêmica integrada, e consequentemente, 

vivenciar o cotidiano do espaço escolar. Pois, é a prática que oportuniza atribuir sentido a teoria 

que está sendo mediado com os educandos. 

Segundo Freire (1996), as vezes mal se imagina o que pode representar na vida de um 

aluno um simples gesto do professor. Diante desse contexto, evidenciou-se na experiência em 

sala de aula que ao professor estimular o aluno a expor seus saberes prévios do assunto da 

disciplina, torna a aula mais atrativa, e prazerosa para o educando e educador, com o 

compartilhamento de experiências. 

O assunto em sala de aula da regência deteve-se sobre a temática; Europa -dinâmicas 

demográficas e questões étnicas. Desse modo, diante de um contexto de escala global; a 

indagação que tive foi; Como mediar o saber para o aluno atribuindo sentido? Como aproximar 

a escala global para a local? foi um dos desafios em sala de aula durante o estágio. 

Diante disso, utilizei metodologicamente ferramentas diversificadas para mediar os 

saberes geográficos; O primeiro assunto correspondeu sobre: A dinâmica demográfica e a etnia 

da Europa, iniciei utilizando um cartaz, que salientava as consequências do baixo índice de 

natalidade nos Países Europeus; inseri o cartaz no quadro com dois temas em destaque; pobreza 

e etnia, e entreguei a cada aluno frases e palavras, que estava inter-relacionando com uma das 

consequências causadas pelo crescimento do número de idoso, e diminuição da taxa de 

natalidade; cada aluno refletia em qual temática a frase inter-relacionava; o objetivo com essa 

ação foi fomentar no aluno a reflexão do assunto, e expor a opinião de forma diferenciada, cada 

aluno inseriu a frase correspondente no cartaz sendo um sujeito participativo, ativo na 

construção do conhecimento. 

Deste modo, elencou-se a utilização de ferramentas metodológicas ao mediar os saberes 

tornando a serem elementos preponderantes para a construção da aprendizagem geográfica, e 
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influenciando consequentemente, no modo como os alunos aprendem, e se sentem motivados 

para compreender os conteúdos geográficos no ensino fundamental. Assim, ao mediar o assunto 

com os educandos inserindo seus saberes prévios, envolvendo os alunos nas atividades, percebi 

que estimulam aos mesmos a sentirem motivação e prazer em aprender o assunto da disciplina, 

é uma ação metodológica que influencia de forma significativa para o educando ter mais 

estimulo pelo saber geográfico 

Diante disso, o modo como aborda os conteúdos é o elemento essencial para que a 

aprendizagem geográfica ocorra de forma qualitativa. Segundo Callai (2013), Conteúdos 

factuais: São conteúdo baseados em fatos e acontecimentos, situações, dados e fenômenos, tudo 

aquilo que possa ser concreto a contextualização, inicia do concreto. São os Dados 

disponibilizados que desempenham usos variados, informações advindas de diversas 

ferramentas. Exemplo na prática em sala de aula: o professor pode introduzir o assunto com um 

vídeo, música, uma imagem que contextualize o assunto, texto de jornal, uma charge, artigo, 

cartum, a exposição acompanhada com uma problemática, que possivelmente será 

preponderante para obter o aprendizado com sentido para o aluno, e consequentemente, 

possibilitando o aprendizado com exposição de diversas metodologias. 

 

[...] Desta forma, a história aproxima-se do presente, com a fotografia, 

permitindo entender a história oficial, a secreta, a individual e a coletiva. A 

história do sentido das fotografias, a cada período, sofre renovação de suas 

funções: a fotografia social, a popular, a mediática dentre outras. As imagens 

fotográficas são todas plausíveis à ação dos campos, das influências, das 

filiações, das referências, das determinações sociais e dos códigos de leitura, 

não estando atreladas ao determinismo tecnológico, pois, antes de tudo, são 

produtos sociais (CANABARRO, 2005, p. 24). 

 

É nesta perspectiva, que o objetivo da referente metodologia foi o aluno refletir que em 

cada País tem uma multinacional diferenciada, o que influencia para a heterogeneidade 

econômica nos territórios Europeus, os alunos participaram de forma ativa inserindo no cartaz, 

e expondo os motivos de escolher determinado País. 

 Segundo Callai (2013), Os conteúdos procedimentais são as técnicas, regras, métodos, 

habilidades, estratégias procedimentos, conjuntos de ações coordenadas, que são dirigidas para 

contribuir na realização de um objetivo. O que o professor objetiva que o aluno aprenda com 

determinado conteúdo; ação. Exemplo: Ler, calcular, observar, classificar, escrever traduzir, 
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recortar, pesquisar, selecionar, resumir, leitura reflexiva de uma paisagem, comparar; exemplo 

as disparidades econômicas, sociais e culturais nas regiões brasileiras. 

Diante desse contexto, os alunos foram avaliados através de um jogo com perguntas e 

respostas, que relacionava com o assunto; Europa Socioeconômica, caso o aluno que 

respondesse a resposta certa avançava na casa, e no final o participante, e a equipe ganhavam 

um prêmio. 

É nesta perspectiva, que os alunos participaram ativamente do jogo, percebi que 

refletiam a cada pergunta questionavam os motivos do erro e se divertiram. Foi um método em 

que proporcionou aprender de forma diferente. 

Dessa forma, outra metodologia a ser mediada para que o conteúdo fosse mais 

significativo foi; O Banco Econômico Triple; Brasil, Alemanha e Estados Unidos, ao mediar o 

assunto sobre; a diferenciação da moeda de cada local, possibilitou a integração da teoria à 

prática. Feito em uma cartolina, inserida em cada casa do jogo a imagem de uma empresa 

multinacional de cada País com determinado valor de produto, posteriormente o participante 

que estivesse na referente casa teria que comprar com a moeda do País da representação do 

Banco Triple; constitui-se com formação de 3 turmas: cada uma representando o 

correspondente País. Objetivando que refletissem a diferenciação do valor da moeda; euro, real 

e dólar do comercio em cada País, impulsionado para a dinâmica econômica de cada território.  

Segundo Callai (2013), Os conteúdos atitudinais se referem aos conjuntos de valores, 

atitudes, normas que regram a vida em sociedade, valores amplos de sociedade, ideias e 

princípios éticas, que possibilita emitir um determinado juízo a conduta e o sentido. Exemplo: 

solidariedade, respeito, diferentes ideias, consciência cidadão e ambiental, normas padrões e 

regras de comportamentos. Aborda, valores, atitudes e normas. 

Desse modo, foi feito algumas metodologias objetivando que a aprendizagem 

geográfica tornasse a ser mais significativa para o aluno. Outro recurso midiático utilizado foi 

um Blog com postagens de imagens do assunto, cada aluno poderia perguntar as possíveis 

perguntas, porém, essa metodologia não houve total participação dos alunos, pelo fato de a 

maioria ser restrito a internet, e outros não utilizarem o recurso da tecnologia em prol da 

aprendizagem, todavia, houve pontos positivos perante alguns questionamentos que surgiu.  

É nesta concepção, que o recurso midiático é uma ferramenta que auxilia o mediador na 

construção do conhecimento, oportuna representar o assunto através de imagens e vídeos dentre 
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outros mecanismos, tornando a ser imprescindível o saber geográfico aproximar realidade do 

aluno. Ou seja, para compreender a dinâmica global é preponderante iniciar com o contexto 

local. 

 

É [...] Para o ensino de Geografia, a mídia pode ser um aliado significativo. 

Por exemplo, noticiar um terremoto com imagens em tempo real, colocando 

mapa que associe os locais de catástrofes daquele momento com é

 informações históricas de outros terremotos As ferramentas da mídia 

vão permitir uma análise geográfica, associando os diferentes lugares e 

comparando a reação de povos de diferentes culturas. (PUERTA NICHIDA, 

2007, p.127). 

 

É nesta perspectiva, que um elemento crucial no processo de ensino é como o mediador 

iniciar a mediação dos saberes geográficos do local, e posteriormente o global, para fomentar 

no educando a aprendizagem significativa em sala de aula. Diante desse contexto, 

posteriormente constará um relato de experiência do estagiário no espaço escolar: 

 

O Estágio Supervisionado II de Regência é uma experiência fundamental para 

o graduando de geografia, pois, possibilita integrar à teoria à prática educativa 

no cotidiano escolar, percebi na prática no espaço em sala de aula, que educar 

é um desafio para o mediador do saber, principalmente na sociedade 

contemporânea, em que o aluno tem na palma da mão ferramentas midiáticos 

que contribuem para que sejam informatizados constantemente, e o papel do 

professor mudou no contexto escolar; é o mediador da aprendizagem que 

ensina apreendendo junto com o aluno, assim, ao utilizar metodologias 

diferenciadas; como cartazes com imagens mediando o saber geográfico, e 

jogos como principal meio de avaliar o aprendizado dos alunos, percebi o jogo 

como ferramenta avaliativa significativa para o aluno sentir prazer em 

questionar e pesquisar o assunto da disciplina, e possibilita apreender se 

divertindo, sendo um método estratégico para testar a aprendizagem, e mudar 

o modo de avaliação em sala de aula, rompendo com paradigmas de apenas 

avaliar através de visto na prática tradicional. É o desafio do mediador atribuir 

sentido no saber geográfico que media, e tornar significativa a educação 

geográfica escolar, aproximando o assunto a realidade do aluno. 

(ESTAGIÁRIA, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, o Estágio Supervisionado II de regência é imprescindível para o 

graduando de Geografia, por possibilitar a integração da teoria x prática, constituindo a 

articulação dos saberes teóricos/ aprendidos academicamente e os saberes escolares; 
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vivenciados com a experiência em sala de aula no cotidiano escolar, e consequentemente, 

reestrutura a prática educativa no cotidiano escolar. Todavia, a lacuna encontrada, é a pouca 

autonomia do graduando em executar as tarefas no espaço escolar, assim, dificulta de produzir 

materiais didáticos que influenciam de forma significativa para novas formas de 

ensinar/aprender, métodos inovadores de aprendizagem na contemporaneidade. 

Desse modo, é crucial inserir metodologias que possibilite um processo de 

ensino/aprendizagem estimulante e com sentido para o aluno. Assim, ao educando ser 

participativo ativo contribui para a construção do conhecimento, os jogos oportuniza aprender 

se divertindo como; O Jogo mobilizado no Estágio II ; Jogo Triple Mercado dos Três Países 

Europeus. 

O Estágio II de regência fomentou a auto reflexão de como tornar a aprendizagem 

geográfica significativa no espaço escolar. Evidenciou-se que a sala de aula é um espaço 

complexos com desafios a serem superados dentre eles: cada aluno aprende de forma 

diferenciada, constantemente o educador tem como desafio adaptar metodologias ao perfil de 

aluno que se encontra no espaço escolar, facultando para um processo de ensino/aprendizagem 

significativo. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tece considerações a respeito da relevância da dimensão pedagógica no 

acompanhamento de adolescentes que cumprem Medidas Socioeducativas – MSE, nos Centros 

de Referência Especializado de Assistência – CREAS. A pesquisa buscou por meio da revisão 

bibliográfica elementos para tal debate que teve como objetivo compreender as contribuições 

das práticas educativas no processo de responsabilização de adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas de Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço à Comunidade – 

PSC, apresentando pontuações a respeito da socioeducação a partir da discussão sobre a 

ampliação da concepção de educação e formas práticas em que ela se configura, bem como 

onde ela pode ser percebida para além do âmbito escolar, e também, como a dimensão 

pedagógica tem se incorporado as atividades de acompanhamento de MSE, desafios que os 

profissionais de pedagogia possuem em construir uma representação social junto a equipe 

técnica de referência sobre a relevância da dimensão educativa para o trabalho com adolescente 

no processo de responsabilização ao ato infracional que eles cometeram, e acima de tudo, em 

sua contribuição para a reflexão e sensibilização desses jovens ampliando suas visões de 

mundo, em vista de prevenir a reincidência ao contato com o mundo da criminalidade. O desafio 

para a concretização da compreensão da relevância da dimensão pedagógica nesse serviço está 

na construção de ações e práticas, no estabelecimento da relação interdisciplinar entre as 

questões debatidas tanto no campo da educação quanto do Social e demais campos do saber 

que estão presentes no espaço do CREAS. 

 

Palavras-chave: Medidas Socioeducativas; Dimensão pedagógica; Socioeducação.  
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INTRODUÇÃO  

 

A discussão acerca da importância da dimensão educativa no acompanhamento de 

adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa- MSE traz consigo o debate do papel 

sócio espacial que a pedagogia assume nos espaços fora da escola. Seguimos então com 

considerações da importância do viés pedagógico como garantia de diretos mais amplos, ou 

seja, para além da educação formal, a garantia de um conjunto de aprendizagens que efetuem 

de fato o cumprimento da medida, onde o objetivo é responsabilizar esses adolescentes e jovens, 

por meio de ações educativas que possam reinseri-los socialmente, contribuindo de maneira 

eficaz para que eles sejam sujeitos sociais atuantes nos contextos em que estão inseridos, 

estimulando o seu protagonismo e leitura crítica de mundo. 

 O serviço de cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) são desenvolvidos e executados nos Centros 

Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, pela equipe técnica que vem a ser 

composta de forma multidisciplinar por assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagogos, 

entre outros, onde seu principal papel é de acompanhamento dos socioeducandos ao longo de 

6 meses ofertando orientações no campo social, psicológico, educativo e jurídico. Nota-se que 

em todos esses campos existe a necessidade da organização do saber/conhecimento a ser 

repassado, pois deve dialogar com o princípio que norteia a aplicação da medida que é a 

responsabilização do adolescente em que ele reconhece a relação do ato infracional cometido 

com a medida socioeducativa proporcional a ela. Acerca do conceito de ato infracional, o artigo 

103 dispõe que esta é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. (BRASIL, 1990) 

Então, faz-se necessário entender que o ensino nesse caso, tomado pelos conteúdos dos 

diretos humanos não deixa de ser um processo dirigido, ou seja, um processo pedagógico de 

ensino- aprendizagem, que nesse sentido é orientado pela perspectiva de pedagogia social.   

Nesse sentido, a fim de fazer pontuações a respeito da relevância da dimensão 

pedagógica no trabalho desenvolvido de acompanhamento de adolescentes que cumprem MSE 

em meio aberto nos CREAS, realizou-se levantamento bibliográfico referente a concepções de 

educação e socioeducação, campos de atuação do profissional de pedagogia, legislações de 

proteção de criança e adolescentes, entre outros documentos que fomentaram o debate. 
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Assim, o presente trabalho apresenta inicialmente pontuações a respeito da 

socioeducação a partir da discussão sobre a ampliação da concepção de educação e formas 

práticas em que ela se configura, bem como onde ela pode ser percebida, traçando um leque de 

campos para a atuação dos profissionais de pedagogia, agentes cuja graduação tem como objeto 

de estudo a educação em suas mais variadas configurações, que vem gradativamente inserindo 

em ambientes considerados não escolares, porém, que desenvolvem práticas educativas que 

necessitam de seu saber teórico a fim de atingir o objetivo almejado, ou seja, o que pretende-se 

transmitir. 

Seguimos então, desenhando como a dimensão pedagógica tem se incorporado as 

atividades de acompanhamento de MSE, desafios que os profissionais de pedagogia possuem 

em construir uma representação social junto a equipe técnica de referência sobre a relevância 

da dimensão educativa para o trabalho com adolescente no processo de responsabilização ao 

ato infracional que eles cometeram, e acima de tudo, em sua contribuição para a reflexão e 

sensibilização desses jovens ampliando suas visões de mundo, em vista de prevenir a 

reincidência ao contato com o mundo da criminalidade.  

 

SOCIOEDUCAÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE EDUCAÇÃO. 

 

A discussão acerca da importância do viés pedagógico no acompanhamento de 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa perpassa sob dimensão de 

responsabilização do ato infracional por meio da concretização e garantia de diretos 

fundamentais. Para isso, faz-se necessário a apresentação dos conceitos de educação e 

socioeducação para que possamos compreender qual concepção norteiam o trabalho nesse 

campo.  

O conceito de educação ao longo dos tempos vem expandindo-se para além daquele que 

ocorre no âmbito escolar, tal fato deve-se a complexidade apresentada pelas relações sociais 

que estabelecemos, dessa maneira, conforma Libâneo (2010) o campo educativo é bastante 

vasto, e por isso não podemos tornar a educação desenvolvida no espaço escolar à única forma 

de sua manifestação, pois, ela pode ser percebida em outras práticas como nos âmbito  familiar, 

no trabalho, nas igrejas, nas associações, nas empresas etc. Assim para Libâneo, “neste sentido 

a educação extrapola o espaço escolar e da sala de aula, e [...] a escola não é o único lugar em 
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que ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a única prática, o professor 

profissional não é seu único praticante.” (LIBÂNEO, 2010, p.26) 

Nessa linha de raciocínio, a concepção de educação é construída orientada pelo objetivo, 

finalidades, intencionalidades e resultados que se pretendem atingir, então podemos entende-la 

em níveis informais, formal e não formais. O primeiro faz referência a educação como um 

processo no qual, durante toda a vida as pessoas aprendem modelos que possibilitaram com que 

mantenhamos contato com o mundo trabalho, modelos culturais, relações afetivas, religiosas, 

comportamentos, atitudes etc, e a incorporação desses modelos dá- se por meio da 

sociabilidade. (LISBOA, 2015).  

Conforme Libâneo (2010, p.87) esses processos de aprendizagem recaem 

principalmente na formação da personalidade dos homens, porém, com caráter informal, não 

se constituindo em atos conscientemente intencionais baseando principalmente em crenças e 

manifestações culturais de determinada sociedade. 

Já a educação formal ou escolar, como também é conhecida, vem a ser aquela que 

apresenta entre suas características a institucionalização, a organização em hierarquias de 

aprendizados . Essa manifestação do fenômeno educativo que ocorre no âmbito escolar 

apresenta o professor como mediador do processo de ensino- aprendizagem, que direciona e 

conduz seu trabalho tendo como norte os objetivos e as diretrizes estabelecidas no projeto 

político pedagógico escolar que visam gerir processos educativos com o intuito de preparar o 

aluno para mudanças políticas, culturais e sociais. (LISBOA, 2015, p.24).  

Seguimos apresentando a educação não formal, destacando algumas considerações 

sobre nosso entendimento sobre essa perspectiva e/ou conceito de educação que vem sendo 

discutido por autores como Carlos Libâneo e Maria da Glória Gonh. A concepção adotada de 

educação não formal é aquela que, assim como a educação formal, expressa intencionalidade, 

contudo, possui objetivos, metodologias diferenciadas e podem ou não gera direito a 

credenciamentos ou títulos como na educação escolar. Essa prática educativa desenvolve- se 

principalmente em ambientes não escolares; estes por sua vez são espaços que assim como o 

próprio nome já revela, são todos aqueles que diferem do espaço físico escolar, ou seja, são 

principalmente os espaços coletivos cotidianos. (LISBOA, 2015) 

Cabe ressaltar que existe certa dificuldade na diferenciação entre educação formal e não 

formal em decorrência da relação que se faz com o espaço físico onde elas se manifestam, e 
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que é preciso ter cuidado com tal parâmetro, pois sua fragilidade reside no fato de que em alguns 

casos podemos encontrar manifestações de ambas as práticas em um mesmo ambiente, como 

por exemplo, no âmbito escolar. (LISBOA, 2015) 

 

Uma definição que mostra a ambiguidade dessa modalidade de educação, já 

que ela se define em oposição (negação) a um outro tipo de educação: a 

educação formal. Usualmente define-se a educação não- formal por uma 

ausência, em comparação com a escola, tomando a educação formal como 

único paradigma, como se a educação formal escolar também não pudesse 

aceitar a informalidade, o “extra- escolar”. Gostaria de definir a educação não-

formal por aquilo que ela é, pela sua especificidade e não por sua oposição à 

educação formal. (GADOTTI, 2005, p.2) 

 

Nesse sentido, a educação não formal é toda ação educacional organizada, porém, o 

aprendizado e os conhecimentos gerados nessa vertente não precisam necessariamente seguir 

um sistema sequencial e hierárquica, desse modo, apresenta metodologia educacional 

intencional com objetivos mais abertos que visam um aprendizado flexível que respeita o tempo 

de cada sujeito envolvido e propicia um processo de “formação para a cidadania, trabalho, 

organização comunitária, e dos conteúdos escolares em ambientes diferenciados.” (GOHN, 

2005, p. 98-99).  

Acerca da flexibilidade do ensino-aprendizado, Gadotti (2005) salienta que são 

múltiplos os espaços da educação não formal, entre elas a própria escola, também manifesta-se 

nas Organizações Não- Governamentais, igrejas, sindicatos, Associações de bairros, entre 

outros, e que a categoria espaço possui relevância juntamente com a categoria tempo, uma vez 

que essa última é condicionada de forma flexível dialogando com o tempo que cada sujeito 

aprende, tendo assim a flexibilidade tanto em relação ao tempo quanto em relação a criação e 

recriação dos seus múltiplos espaços. (GADOTTI, 2005)  

Nesse sentido, sob essa perspectiva de educação, temos um olhar diferenciado sobre o 

processo educativo, que visa formar para a cidadania e emancipação social dos indivíduos, onde 

os conteúdos trabalhados devem possibilitar aquilo que Paulo Freire chamou de “leitura de 

mundo”, por meio de aprendizagens e exercícios de práticas cidadãs e emancipatórias. 

(LISBOA, 2015) 

 Assim, a pedagogia, ciência que tem como seu objeto de estudo a educação e os 

processos educativos, também amplia-se no sentido de compreender como a educação ocorre 
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nesses novos espaços estabelecendo uma relação de práxis constante nesse processo, pois, “ela 

é um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua totalidade e historicidade 

e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa.” (LIBÂNEO, 2010, p. 29-30). 

Ora, “se há muitas práticas educativas, em muitos lugares e sob várias modalidades, há, 

por consequência, várias pedagogias” (LIBÂNEO, 2010, p. 31). Nesse momento destacamos a 

Pedagogia Social como linha que vem a estudar a práxis socioeducativa que ocorrem em nosso 

cotidiano, em especial, as que ocorrem em ambientes não escolares. Ela relaciona- se ao 

trabalho social, onde convergem ações junto a equipes multidisciplinares, ou seja, nesse sentido 

essa pedagogia tem como seu objeto de estudo as práticas educativas não formais que ocorrem 

nos mais variados espaços.  

Nessa perspectiva, apresentamos o conceito de socioeducação como sendo a 

convergência de dois campos: dimensão social e educativa. Partindo da compreensão de que a 

educação ocorre em outros espaços, para além do âmbito escolar, passamos a lançar nosso olhar 

para esses outros campos em que os processos educativos vêm se manifestando, nesse caso, em 

espaços sociais. Seguimos então ao raciocínio de que a dimensão social abriga espaços que os 

constituem, e em cada um deles, em escalas distintas é possível perceber processos que tem a 

finalidade de firmar, seja uma instituição, um ideário, condutas, entre outros aspectos. Podemos 

considerar a partir disso que vivemos em uma sociedade que possui traços complexos e em 

decorrência disso apresenta constantes transformações, atribuindo a ela forte potencial 

educativo, 

 

[...] desse modo, para que possamos melhor usufruir dessas diversas 

manifestações educativas que ocorrem em diferentes espaços, com que elas 

sejam ordenadas e pensadas de modo a atingir objetivos que são estabelecidos 

conforme a concepção de educação que se impõe naquele momento. 

Nessa perspectiva, a Pedagogia surge como ciência teórica- prática que 

propõe- se ao estudo educação no seu sentido mais amplo, buscando 

compreende- lá na dimensão da práxis educativa. Contudo, diante da 

variedade de manifestações e propósitos das práticas educacionais, ela 

diversifica- se no sentido que construir vertentes pedagógicas que pretendam 

compreender cada uma delas. (LISBOA, 2015, p. 28-29) 

 

Assim, todas as práticas exercidas pelas diversas instituições sejam elas culturais, 

políticas ou sociais precisam ser pedagogizadas, ou seja, em nossa sociedade atual precisa-se 

considerar o potencial educativo aberto pelos mais contemporâneos meios de comunicação, 
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mas há que se articular meios e fins, numa dimensão ética, para realmente educar e formar nova 

geração de cidadão, para que tornarem- se influências formativas-emancipatórias dos sujeitos. 

Então, onde haja a necessidade de um direcionamento pedagógico das ações, torna- se 

necessário à presença do pedagogo. (FRANCO, 2008). 

A pedagogia social possui relevância como campo do conhecimento que tem na 

educação não formal seu objeto de estudo, práticas educativas que emergem do social em 

ambientes não escolares, conferindo a essa pedagogia o objetivo de buscar aprofundamento, 

com base em perspectivas teóricas e propostas metodológicas, atingir o bem-estar social, 

proporcionar aos sujeitos a avaliação conjuntural das condições sociais e possibilidade de 

intervenção em termos formativos no âmbito da diversidade social. (BECCEGATO, 2001 apud 

CALIMAN, 2009). 

Apresentamos até aqui a socioeducação como sendo a convergência do campo social e 

educativo, nesse sentido o primeiro apresenta os espaços e as manifestações educativas, já o 

segundo são processos pedagógicos que buscam organizar o ensino- aprendizado necessário a 

cada um dos aspectos da dimensão social. Desse modo, as práticas pedagógicas desenvolvidas 

nos mais variados ambientes educativos, tem como desafio adequar-se ao objetivo de ensino de 

cada um desses espaços, considerando o público, a temática trabalhada, recursos e etc.  

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, é um dos 

equipamentos da Política de Assistência Social integrante da Proteção Social Especial – PSE 

de Média Complexidade sendo “referência para a oferta de trabalho social a famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, que demandam 

intervenções especializadas no âmbito do Sistema Único Assistência Social – SUAS.” 

(BRASIL, 2011, p. 08) 

O CREAS possui a competência de ofertar os seguintes serviços segundo a Tipificação 

dos Serviços Socioassistenciais: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos – PAEFI, Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS, Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida – LA e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – PCDI, e Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua. (BRASIL, 2009) 
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Assim, os serviços ofertados no CREAS devem levar em consideração os riscos pessoais 

e sociais, que desencadeiam processos de violação de diretos em seus territórios às crianças, 

adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua, em seus 

territórios, ou seja, por atenderem situações heterogêneas e complexas, demandam 

atendimentos e acompanhamentos personalizados. (BRASIL, 2011) 

Diante da complexidade do público e das demandas atendidas nos serviços, incube ao 

CREAS o caráter de ambiente educativo que visa o desenvolvimento de um trabalho que tem a 

centralidade na família, pressupondo o resgate dos vínculos familiares e comunitários, ou a 

construção de novas referências. Tais processos de reconstrução exigem da equipe técnica, o 

planejamento do trabalho social em vista de que cada usuário seja capaz de tornarem-se 

mediadores das problemáticas que emergem em seu contexto familiar, superando as 

fragilidades que refletem nessa dinâmica, fortalecendo sua atuação familiar e em outros 

espaços. Assim, 

 

As situações vivenciadas pelas famílias e indivíduos atendidos no CREAS 

podem ter repercussões diferenciadas, que podem ser agravadas ou não em 

função de diversos aspectos (contexto de vida, acesso à rede e direitos, ciclo 

de vida, deficiência, rede social de apoio, gênero, orientação sexual, 

deficiência, uso, abuso ou dependência de álcool ou outras drogas, condições 

materiais, etc). Isso implica reconhecer que, diante das situações vivenciadas, 

cada família/indivíduo atendido no CREAS demandará um conjunto de 

atenções específicas, de acordo com suas singularidades, o que deverá orientar 

a construção do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar. 

(BRASIL, 2011, p. 27) 

 

Nessa lógica, caracterizamos o CREAS como ambiente não escolar que desenvolve 

ações na perspectiva da educação não formal, apresentando objetivos, público alvo, e conteúdo 

definidos, ou seja, visualizam-se processos educativos que necessitam de uma condução 

pedagógica para a construção do aprendizado necessário a superação de riscos individuais e 

sociais apresentadas pelos usuários. 

 

 

 

 



 
 

 

 

675 

 
 

Socioeducação e Medidas Socioeducativas: a dimensão pedagógica no processo de 

acompanhamento da MSE 

 

A Lei de nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente- ECA, é um importante marco ao que se refere ao paradigma da proteção integral 

da criança e ao adolescente. Na referida lei estão pontuados seus direitos e deveres, bem como 

as responsabilidades do Estado, da família e da comunidade em assegurar a sua aplicabilidade. 

Sua redação, traz as considerações do que vem a ser o ato Infracional e os mecanismos aplicados 

aos adolescentes que o tenha praticado, que nesse caso, sendo penalmente inimputáveis os 

menores de dezoito anos, estão sujeitos ao cumprimento das medidas descritas no Art. 112 do 

ECA. (BRASIL, 1990) 

Podemos perceber então, que esse paradigma trouxe novas concepções sobre os papéis 

sociais de crianças e adolescentes, como também, perspectivas diferenciadas que propõe 

responsabilizar o adolescente que cometeu algum ato infracional por meio do desenvolvimento 

ações cuja finalidade corresponde ao alcance da compreensão de suas responsabilidades em 

quanto sujeitos que respondem a leis e normativas instituídas em nossa sociedade, e que 

qualquer transgressão a elas geram uma punição correspondente a ato realizado. Em linhas 

gerais, o paradigma da proteção integral da criança e adolescente instituído pelas legislações 

propôs a ruptura de ações punitivas que reforçam a criminalização desses jovens, fomentou 

discussões em que se considera aspectos do contexto social e valores subjetivos no sentido de 

compreender o que tem conduzido nossos jovens ao ato infracional, para que assim sejam 

traçadas políticas públicas mais eficientes que garantam de fato os seus direitos fundamentais. 

Nessa linha, ao ato infracional podem ser aplicadas as seguintes medidas 

socioeducativas: Advertência, Obrigação de repara o dano, Liberdade Assistida (LA) e 

Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), Inserção em regime de semi-liberdade, internação 

em estabelecimento educacional. (BRASIL, 1990) 

Executada pelo CREAS, o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC), são serviços que tem por finalidade prover a atenção socioassistencial e 

acompanhamento a jovens que foram sentenciados a essas formas responsabilizatórias por meio 

de decisão judicial. Acerca das MSEs de meio aberto: 
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Deve contribuir para o acesso a direitos e para a resignificação de valores na 

vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-

se necessário a observância da responsabilização face ao ato infracional 

praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com 

as legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida. 

(BRASIL, 2009, p. 36) 

 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela equipe técnica de referência do serviço que é 

composta por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e advogados, tem na elaboração do 

Plano Individual de Atendimento – PIA, a ferramenta que norteia todo o processo de 

acompanhamento dos adolescentes ao longo da MSE. A construção do PIA ocorre, 

 

com a participação do adolescente e da família, devendo conter os objetivos e 

metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de 

vida futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de acordo com as 

necessidades e interesses do adolescente. O acompanhamento social ao 

adolescente deve ser realizado de forma sistemática, com frequência mínima 

semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o 

desenvolvimento do PIA. (BRASIL, 2009, p. 36) 

 

Destacamos a relevância do profissional de pedagogia na composição da equipe técnica 

de referência da MSE, pois, é a partir da incorporação das contribuições teóricas desse campo 

do saber que confere ao trabalho com os adolescentes o caráter educativo a esse processo, que 

nesse sentido, ocorre por meio de práticas educativas não formais. O caráter socioeducativo 

então, visualiza-se nas atividades de Grupalização, atividades externas em espaços de 

convivência social, oportunização de acesso à profissionalização e atividades de cunho cultural, 

artístico e de lazer. A dimensão pedagógica, nesse caso à luz da concepção trazida pela 

Pedagogia Social, organiza didática – metodologimente os temas discutidos sobre as expressões 

da questão social, como a falta de acesso a políticas públicas, garantia a direitos fundamentais, 

pobreza, criminalidade, vulnerabilidades e riscos sociais, entre outros, que refletem a 

conjuntura em que vivemos em nossa sociedade e seus impactos nas vidas desses adolescentes.  

A educação nesses moldes, pretende caminhar na emancipação dos adolescentes que 

cumprem MSE, então o pedagogo contribui, em uma atuação interdisciplinar junto aos outros 

profissionais da equipe técnica, um viés pedagógico que agrega a práxis aos processos de 

trabalho existente nesse serviço, ou seja, propõe aos demais profissionais um processo de ação-

reflexão-ação que é essencial na construção de propostas de trabalho que influenciem propiciem 
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ao adolescente a compreensão dos elementos de punição, responsabilização e educação que 

integram o conceito total da MSE. Acerca da práxis Paulo Freire explana, 

 

Nessa linha de entendimento, reflexão e mundo, subjetividade e objetividade 

não se separam: opõem- se, implicando- se dialeticamente. A verdadeira 

reflexão crítica origina- se e dialetiza- se na interioridade da “práxis” 

construtiva do mundo humano – é também “práxis”. (FREIRE, 2005, p. 8) 

 

Esse processo de reflexão-ação que o pedagogo precisa ter em suas ações da MSE não 

concentra-se apenas nele, ao contrário, esse é um momento de construção coletiva, onde o 

pedagogo por meio da construção de práticas pedagógicas propicia aos adolescentes condições 

de também analisar e refletir acerca de suas condições de vida, da sua comunidade, e demais 

fatores.  

Vale ressaltar, que pensar o trabalho pedagógico nesse contexto traz para as discussões 

da Política de Assistência Social a necessidade de superação do paradigma assistencialista, onde 

apenas ofertam-se alguns benefícios dos programas e serviços, mas também, é preciso educar 

os usuários permitindo com eles possam tornar-se sujeitos transformadores da realidade social 

atual de nossa sociedade. (LISBOA, 2015) 

Assim para Freire, 

 

Ao fazer- se opressora, a realidade implica na existência dos que oprimem e 

dos que são oprimidos. Estes, a quem cabe realmente lutar por sua libertação 

juntamente com os que com eles em verdade se solidarizam, precisam ganhar 

a consciência crítica da opressão, na práxis desta busca. (FREIRE, 2005, p.21) 

 

O grande desafio atualmente em relação acerca a compreensão do papel do viés 

pedagógico nas ações da MSE, assentam-se em dois aspectos: a representação social que os 

demais profissionais da equipe técnica possuem a respeito da atuação do profissional de 

pedagogia na Assistência Social e a sua formação acadêmica. O primeiro aspecto diz respeito 

a construção de representação social que se tem sobre o campo de trabalho do pedagogo, uma 

vez que, historicamente a formação desse profissional voltou-se essencialmente à docência, 

contudo, como discutimos aqui, a ampliação do conceito de educação proporcionou a 

visualização de novos campos de atuação desse profissional. Ainda é recente a inserção desse 

profissional para atuação na Assistência Social, especialmente, no trabalho com adolescentes 
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em cumprimento de MSE, assim como são poucas as produções sobre a atuação nesse campo. 

A dificuldade na construção de uma identidade profissional que corrobore a relevância da 

dimensão pedagógica como forma de garantir os direitos dos adolescentes e jovens em 

cumprimento de MSE nos CREAS, reside, também, na formação acadêmica dos pedagogos 

atualmente. A medida em que se ampliou os espaços de atuação exige, também, que o desenho 

curricular do curso acompanhe essa dinâmica que pede cada vez mais um profissional proativo, 

com a compreensão de como irá aplicar o seu saber no espaço em que irá atuar.  

Nesse sentido, a atuação do pedagogo em contextos não escolares ganha relevância, 

uma vez que, contribui na construção de conhecimentos e ressignificação de saberes em vista 

de superar a condição e reducionismo de sua atuação apenas à docência, ao ensinar conteúdos, 

tornando sua prática significativa no desenvolvimento de um processo coerente que venham a 

oportunizar uma melhor compreensão dos sujeitos envolvidos acerca do significado da 

aprendizagem no aprimoramento do ser humano em sua dimensão social nesses contextos. 

(LISBOA, 2015) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos considerar que a relevância da dimensão pedagógica em ambientes não 

escolares reside no fato de que ela organiza, da sequência lógica aos processos educativos em 

suas mais variadas manifestações, em campos distintos do ambiente escolar. Temos posto então 

a ampliação da concepção de educação, que deixa de ter o âmbito escolar como sua referência 

dessa produção, expandindo-se para outros campos em que nota-se o desenvolvimento de 

trabalhos que visam a transmissão de conhecimentos, que possuem objetivos e finalidades, 

assim como um público alvo, necessitando-se da organização didática-metodológica condizente 

com o tipo de educação que está se praticando para o alcance desejado dos objetivos nesse 

processo de ensino. 

O CREAS, que está situado no campo da Assistência Social, é caracterizado como um 

ambiente não escolar que desenvolve práticas educativas não formais voltadas ao público que 

teve algum de seus direitos violados, tendo entre os seus serviços o acompanhamento de 

adolescentes que foram sentenciados ao cumprimento de medida socioeducativa.  
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O trabalho desenvolvido nesse serviço tem a finalidade de promover atenção 

socioassistencial aos adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional, onde um dos 

principais objetivos a ser alcançado pela equipe técnica de referência é a construção de canais 

de ensino-aprendizagem no intuito de fomentar aos adolescentes o respeito à alteridade, por 

meio da valorização de suas subjetividades, seu protagonismo para a recomposição no sentido 

de uma trajetória de vida que dialogue com o contexto social ao qual está inserido, sabendo 

identificar os impactos que elementos econômicos, sociais, políticos e culturas tem sobre suas 

vidas. 

Para tal, a responsabilização ao ato infracional cometido, concretiza-se através da 

dimensão pedagógica das MSE na perspectiva da Pedagogia Social, que visa a emancipação e 

empoderamento de adolescentes e jovens, onde a práxis coloca-se como alternativa 

pretendendo a superação de medidas punitivas de revitimização. Assim, a socioeducação aponta 

para a reflexão de valores sociais ancorados nos direitos humanos, desconstruindo a cultura da 

violência, a criminalização da pobreza e juventude, ao passo no caminhar ao avanço de uma 

política de promoção de seus direitos. 

Ser um sujeito de direitos implica não só ter direitos, mas compreender o direito a ter 

direitos de outrem e os impactos que sua atitude gerou sobre a vida de alguém. Este é um 

aprendizado que pode fazer diferença em sua trajetória de vida. O principal desafio no 

atendimento socioeducativo é criar canais que permitam encontrar respostas conjuntas 

(educador- adolescente) que possibilitam recompor a trajetória de vida do adolescente, 

compatíveis com seu contexto social. 

Nesse sentido, podemos considera que entre os desafios para a concretização da 

compreensão da relevância da dimensão pedagógica nesse serviço está na construção de ações 

e práticas, fomentadas por meio do arcabouço teórico pertinente, que caminhem no sentido de 

estabelecer a relação interdisciplinar entre as questões debatidas tanto no campo da educação 

quanto do Social e demais campos do saber que estão presentes no espaço do CREAS. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o resultado da pesquisa desenvolvida no 

Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social da Universidade da Amazônia – UNAMA, 

que buscou analisar a representação social dos adolescentes autores de ato infracional, a respeito 

da Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida. Questionou-se se eles compreendem 

essa medida como responsabilização, punição ou processo educativo, bem como os 

motivadores para que esses adolescentes adentrem no mundo da criminalidade. Para a 

realização da pesquisa foram aplicados questionários com 10 adolescentes assistidos pelo 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS do Município de Marituba-

PA, de 2015 até junho de 2016 onde traçou-se o perfil desses adolescentes e por meio de suas 

experiências apontamos a representação social que eles têm em relação ao cumprimento da 

medida socioeducativa de Liberdade Assistida. A hipótese levantada incialmente é de que a 

representação social que esses adolescentes possuem sobre a MSE configura-se de forma 

fragmentada, nesse sentido é inexistente a compreensão do conceito em sua totalidade, fato que 

se constatou no resultado da pesquisa aqui apresentada, sendo o caráter educativo o 

entendimento que mais se expressou nos dados coletados entre os entrevistados. Tal fato 

denotou, também, que a construção dessa representação social em relação ao cumprimento da 

MSE parte da forma como tem se desenvolvido o trabalho socioeducativo no CREAS. 

 

Palavras-chave: Representação Social; Adolescentes autores de ato infracional; Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida.  
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INTRODUÇÃO  

 

Diante do quadro de desigualdade social e de risco e vulnerabilidade social em que se 

encontram as famílias das classes economicamente desfavorecidas, marcadas pela pobreza e 

pelo desemprego e vivendo sem indicadores de qualidade de vida, as relações sociais se tornam 

conflituosas e, em geral, os segmentos mais atingidos são as crianças e os adolescentes, na 

medida em que recebem uma educação fragilizada e convive com parcos recursos materiais, o 

que prejudica os seus desenvolvimentos físico e mental.  

Em consequência desta estrutura da sociedade, que obedece a lógica do capital, 

atualmente vários questionamentos se voltam para a compreensão acerca dos adolescentes, em 

especial aqueles que cometeram ato infracional. Um dos pontos que se busca compreender diz 

respeito aos condicionantes da entrada dos adolescentes na vida criminosa. Nesse contexto 

outras questões são suscitadas, entre as quais está o questionamento que moveu esta pesquisa, 

e que resultou na elaboração do presente artigo. Nesse sentido, buscou-se responder à seguinte 

pergunta: Qual a representação social dos adolescentes sobre o cumprimento de Medida 

Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida? Seguida de outra pergunta subsidiária: O que 

os adolescentes pensam sobre o ato infracional que cometeram? 

Para atingirmos essa compreensão foi realizada uma pesquisa com os adolescentes 

autores de ato infracional, em cumprimento de Medida Socioeducativa  de Liberdade Assistida 

(LA) no Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS do Município de 

Marituba- PA, locus da pesquisa, no ano de 2015 até junho de 2016; sendo consultados 10 (dez) 

adolescentes; a coleta de dados se deu por meio dos seguintes instrumentos de investigação 

utilizados: entrevista individual estruturada; análise documental comparativa dos livros de 

entrada e diário de campo. Com base nas lacunas observadas em estudos anteriores, a respeito 

de aspectos poucos trabalhados ou não aprofundados foram apresentados afirmações para que 

o entrevistado informasse se elas se aplicavam ou não à sua realidade. Os itens referentes à 

percepção dos adolescentes foram elaborados com base nos parâmetros das prerrogativas 

instituídas pelo Estatuto da Criança e Adolescente- ECA de 1990 e o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE (2012). 

Assim, a análise dos dados foi realizada com base na abordagem qualitativa que segundo 

Demo é utilizada quando selecionamos “[...] apenas as pretensões de formalização mais flexível 
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no que diz respeito a “dados” obtidos pela via de interpretação ostensiva, para além dos dados 

comumente buscados na pesquisa empírica estaticamente controlada” (DEMO, 2012, p. 7). 

Buscando apresentar sistematicamente os resultados da entrevista estruturada, o artigo 

foi dividido em duas partes: Na primeira parte constam a “identificação e perfil” dos 

participantes. Na segunda intitulada “representação social e experiência na medida 

socioeducativa de liberdade assistida”, foram incluídas as questões que buscaram captar os 

sentimentos intrínsecos e a percepção dos adolescentes. 

 

IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DOS ENTREVISTADOS E EXPERIÊNCIA NA 

MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) 

 

A fim de conhecer os adolescentes que estavam em cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida no CREAS do Município de Marituba-PA, foram 

abordados alguns aspectos que permitiram traçar um perfil socioeconômico, com diferentes 

informações que incluem local de residência, sexo, raça/cor, as pessoas com quem residem e a 

ocorrência ou não de reincidência no sistema socioeducativo. Os dados serão apresentados a 

seguir, por tema. 

 

Local de residência  

 

Observando a distribuição percentual dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de liberdade assistida (LA) pelo local onde residem nos bairros: Stª Clara (9%), 

Loteamento Imperial (9%), Bairro Novo (8%), Dom Aristides (10%), Maritubão (9%), 

Decoville (10%), União (20%), Almir Gabriel (20%), nota-se que, as regiões mais citadas pelos 

adolescentes, são periferias e ocupações que demonstram uma população de baixa renda e 

carente ao acesso em relação às políticas públicas. Isto se deve ao contexto social, que estes 

vivem, no qual emergem as expressões da questão social. 

Segundo Soares e Guindani (2008), a vulnerabilidade de jovens à criminalização deriva 

de uma complexa constelação de fatores, entre os quais se incluem elementos da experiência 

subjetiva e intersubjetiva, da invisibilidade, provocada por preconceitos, estigmas e indiferença, 
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e aprofundada pela cruel desigualdade no acesso à justiça que começa na abordagem policial 

marcada por filtros seletivos de cor e classe. 

 

Sexo 

 

Predominantemente os adolescentes em cumprimento de Medida LA são do sexo 

masculino (78%), demonstrando a totalidade de particularidades sociais, econômicos, 

históricos e culturais que favorecem seu envolvimento com os delitos. Essa ideia se firma 

historicamente pautando-se na distinção reducionista entre critérios biológicos e psicológicos 

existentes entre homens e mulheres. Butler (2010) define gênero como sendo fabricado e 

imposto por meio de práticas reguladoras e, enquanto categoria de análise, o gênero vem 

discutir relações de poder entre homens e mulheres, questionando naturalizações de 

comportamento e a subordinação. 

Diante disso, se construiu o ideário de que as mulheres possuem características que as 

tornam menos propensas a infringirem leis e normativas, uma vez que são criadas e educadas 

para atender a expectativa de que devem assumir o papel social de genitoras, mães de família, 

com perfil dócil e passivo.  

Baratta (1999), afirma que na cultural atual é natural a classificação entre masculino e 

feminino, público e privado, ativo e passivo, entre outras formas de relação entre funções, sendo 

resultado dessa divisão a criação de espaços e papéis femininos, na medida em que o homem 

sempre foi associado a primeira categoria, estabelecendo um formato de hierarquia de 

superioridade. São pouco os estudos voltados à criminalidade realizadas por mulheres, fato que 

se explica, em parte, pelo baixo índice de quantificação de infrações cometidas por mulheres 

em comparação ao índice masculino. 

 

Número de passagens pelo sistema socioeducativo  

 

A medida de Liberdade Assistida (LA) tem algumas peculiaridades que foram 

identificadas na pesquisa. Entre elas destaca-se como característica desse cumprimento o 

regime aberto de sua aplicação, ou seja, o adolescente possui livre trânsito de ir e vir, contudo 

deve obedecer uma série de obrigações das quais serão estabelecidas e acompanhadas pelos 
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técnicos do CREAS, onde destacamos a participação nas atividades de grupo, estar 

regularmente matriculado na rede de ensino do município onde reside ou proximidades, estar 

participando de cursos e/ou atividades profissionalizantes ou culturais.  

Outra particularidade, diz respeito à possibilidade de os adolescentes cumprirem a 

medida concomitantemente com a de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), assim os 

dados expressam estes percentuais de sentença, para o cumprimento de medida 

socioeducativas: LA 11%, Semiliberdade 22%, Internação 33%, PSC e LA 34%.  

 

Raça/Cor 

 

Quanto ao perfil de raça/cor, consideram-se negros aqueles que informam ser pretos ou 

pardos conceito adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). Os 

dados coletados denotaram que 20% dos adolescentes declaram-se pretos. Esse dado reafirma 

a criminalização da pobreza por meio da marginalização dos seguimentos jovens pobres e 

negros, população em situação de rua e movimentos sociais, que são vistos pela sociedade e, 

em alguns casos, até mesmo pelo próprio poder Judiciário e policial, como segmentos ligados 

a criminalidade e violência. 

O acesso da população a bens, serviços, cultura e lazer, que deveria ser ofertado a todos 

de forma igualitária pelo Estado, deixa esses grupos à mercê da força de vontade individual, 

para superar os entraves impostos pela organização social.  Nesse processo o próprio Estado se 

exime dos seus deveres, porque está inserido em uma dinâmica econômica, onde assume papel 

de agente regulador das relações entre classes sociais, desfavorecendo principalmente a 

população pobre ao acesso a direitos, que são fundamentais de todos os indivíduos e a 

sociedade. Para Castro (2010) nessas condições existem evidências de um Estado penal, ou 

seja, por meio do estigma e criminalização regula-se a classe considerada “perigosa” para a 

sociedade. 

 

Idade 

 

Os dados mostraram que 40% dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 

LA estão na transição dos dezessete para os dezoito anos de idade, início da vida adulta e limite 
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para o enquadramento do adolescente como autor de ato infracional; podendo-se aplicar aos 

maiores de 18 anos, como dispõe o art. 2º, § único do ECA (1990), nos casos expressos em lei, 

aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

Ou ainda devido a data do ato infracional cometido próximo ao aniversario, segundo o art. 104. 

Parágrafo único.  

 Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. A 

idade de cumprimento das medidas leva à reflexão sobre a necessidade de agilidade na apuração 

dos casos, levados à Delegacia da Criança e do Adolescente e mesmo sobre sua efetividade, 

dada a demora para sua imputação. Em muitos casos, durante as entrevistas da pesquisa, 

verificou-se que os adolescentes sequer sabiam o motivo que os levou ao cumprimento de 

medida, pois lá estavam na vida adulta, 20% estavam com 19 anos de idade. 

 

Religião 

 

A religiosidade é uma forte característica da sociedade brasileira e um importante 

componente na definição de comportamentos, no estabelecimento de escolhas pessoais e 

coletivas, influenciando nas práticas intrafamiliares e sociais dos cidadãos. Embora o ateísmo 

e o agnosticismo tenham conquistado cada vez mais adeptos, a maioria da população tem 

alguma religião. Segundo o Censo Demográfico de 2010, no que se refere à religião o maior 

percental apresentado foi dos que seguem a religião católica com 64,6%, seguido de percentuais 

de 22% que seguem a religião evangélica e 8% sem religião. Entre os adolescentes entrevistados 

60% não segue nenhuma religião, 30% são protestantes e 10% são católicos. 

Ainda que não sejam fundamentais para determinar as escolhas e a história de vida das 

pessoas, não é possível negar, num país como Brasil, com fraca formação sociopolítica de 

cidadania, a importância da religião para o incentivo e a disseminação de valores como 

solidariedade, bem-estar social, combate ao uso de drogas e à violência. No entanto, seriam 

necessários estudos específicos mais aprofundados para conhecer a verdadeira influência da 

prática religiosa no comportamento de pessoas que cometem delitos, principalmente no caso de 

adolescentes.  
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Família 

 

A família é de primordial importância no desenvolvimento da criança e do adolescente, 

na transmissão de valores e na formação de caráter, por meio do afeto, do estabelecimento de 

limites, do ensino informal exercido pelos pais e familiares. Acerca disso, Charlot (2013) 

esclarece que as crianças, imitando os adultos no seio familiar aprendem “o que fazer” e “o que 

não fazer”, nessa ou naquela circunstância determinada da vida social. 

Entretanto, é necessário ressaltar que apesar dos laços sanguíneos que os indivíduos 

possuem, nem sempre se estabelecem laços de afetividade, uma vez que, a construção dos 

papéis de cada integrante da família, dependendo da configuração que se apresenta, se dá na 

convivência interpessoal entre eles. A exemplo do conceito de maternidade, construído ao 

longo da história feminina, definido como sendo uma característica da natureza feminina, 

quando na verdade o que está intrinsicamente ligado a constituição biológica é a capacidade de 

gerar outra vida. Desse modo, as relações e laços afetivos são fatores que definem a família 

como instituição, e não necessariamente apresenta-se como elementos protetivos ou violadores, 

podendo ser vítima ou algoz. 

A partir dos dados coletados durante a pesquisa visualizou-se que a questão familiar é 

um ponto muito importante no contexto dos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas, por isso, necessita ser analisado de forma aprofundada por novos estudos. 

Privilegiamos a constituição familiar por meio de quantos e quais são integrantes da 

família. Os resultados mostram, ainda, os números referentes aos adolescentes que residem com 

companheira (o), padrasto, madrasta e outras composições domiciliares, buscando visualizar os 

novos arranjos familiares, assim 30% residem com a família, 30% com a mãe, 30% mãe e 

irmãos respectivamente, e 10% residem com mãe e pai.  

 

Nupcialidade e Fecundidade 

 

A condição das uniões com os parceiros foi verificada na pesquisa por meio do 

questionamento sobre a situação civil/conjugal dos entrevistados, entendendo a união como 

conceito ampliado em que os relacionamentos e laços estabelecidos por eles acontecem, 

independe de sua formalização, entre os adolescentes pesquisados 70% são solteiros, 
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30%vivem em união estável. Em relação a fecundidade verificou-se que 20% dos 

socioeducandos são genitores. 

 

Escolarização 

 

Segundo o artigo 205 da Constituição Federal (1988) a educação é um direito previsto 

a todos os brasileiros, sendo obrigatoriamente ofertado de forma gratuita, assegurado pelo 

Estado e pela família. Esta mesma premissa está prevista no ECA (BRASIL,1990). Segundo 

esta Lei, quem está em cumprimento de medida socioeducativa submete-se a um modelo que 

segue um caráter ético-pedagógico. Conforme artigo 94 o oferecimento da escolarização torna-

se obrigatória a todos os adolescentes que se encontram cumprindo medida de internação. Já 

aos que cumprem medidas de LA e PSC, e Semiliberdade, todo trabalho de socialização volta-

se ao incentivo para que esses jovens retornem aos estudos.  Em relação a situação escolar dos 

entrevistados, 60% dos socioeducandos estão na condição de matriculados e frequentam a 

escola, enquanto 40% não estão matriculados e não frequentam a escola. O percentual de 90% 

não apresenta nenhuma instrução e 10% possuem ensino fundamental completo ou nível médio. 

 

Reinsidência 

 

O fator reincidência é importante para a análise acerca da percepção dos adolescentes 

sobre as medidas socioeducativas e sobre as falhas do próprio sistema que o aplica. Em relação 

a este último, os resultados obtidos na pesquisa demonstraram que fatores ligados ao formato 

abordagem realizados pelos policiais, equipe técnica das unidades socioeducativas, e por vezes 

o Poder Judiciário, na condução dos encaminhamentos, influenciam a percepção que os 

adolescentes têm sobre como deve ser a aplicação e cumprimento das medidas socioeducativas, 

bem como esses fatores refletem em suas reincidências, que segundo os resultados que 

apresentam o percentual de 50% dos casos. (VASCONCELOS JUNIOR, 2016).  Em relação 

aos atos infracionais que motivaram a medida socioeducativa, conforme declaração dos 

próprios entrevistados, o mais cometido em todas as medidas é o latrocínio 30%, seguido pelo 

mesmo percentual no caso de roubo. 
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL E EXPERIÊNCIA NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

DE LIBERDADE ASSISTIDA 

 

Para atingirmos a compreensão de qual representação social que os adolescentes 

acompanhados pelo CREAS possuem sobre a medida socioeducativa que cumprem fez-se 

necessário nos inclinarmos na teoria que embasou o debate sobre essa temática, desse modo, a 

análise dos resultados extraídos da pesquisa de TCC se fez a luz da Teoria das Representações 

Sociais de Moscovici (1978).  

Moscovici (1978), direciona suas reflexões sobre as relações sociais cotidianas, que 

segundo ele, são futo de representações que são facilmente apreendidas pelos sujeitos, sendo a 

representação social contituida de duas dimensões, a do sujeito e o social, onde esses dois 

campos buscam estabelecer a interrelação entre o sujeito e o objeto, observando-se como se dá 

o processo de construção do conhecimento, ao mesmo tempo individual e coletivo na 

construção das Representações Sociais, um conhecimento de senso comum. 

De acordo com Maia (1997), um dos aspectos advogados por Moscovici é a existência 

de um conhecimento de senso comum, que permite explicar determinadas práticas. Tal 

conhecimento é visto por ele como um conhecimento verdadeiro, e não como um 

disfuncionamento do conhecimento científico. A grande questão é que esse conhecimento de 

senso comum, por ser um conhecimento circunscrito, se diferencia do conhecimento científico, 

que busca a generalização e a operacionalização. Assim, a teoria das Representações Sociais é 

uma proposta científica de leitura do conhecimento de senso comum e, nesse sentido, preocupa-

se com o conteúdo das representações. (CRUSOÉ, 2004, p.03) 

Nesse sentido, a teoria de Moscovici considera que as falas entendidas como senso 

comum podem ser consideradas verdadeiras e que permitem explicar determinadas práticas 

sociais, uma vez que, sinaliza a representação dos sujeitos em relaçao a um determinado objeto, 

nos ajudando a compreender algumas questões que emerge dessas relações.  

Como exemplo podemos citar o trabalho de Maia (2001) que, ao discutir a dimensão 

concreta do ensino de matemática, adota o referencial teórico das representações sociais para 

analisar as representações sociais de professores sobre a matemática, encontrando como 

resultado que a noção de concreto na matemática por parte dos professores não se refere ao 

saber matemático propriamente dito, mas às situações utilizadas pelo professor em sala de aula. 
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Nesse sentido, podemos perceber que a teoria das representações sociais se constitui numa 

ferramenta importante para entendermos como um conhecimento, no caso específico a noção 

do concreto e do abstrato no ensino de matemática, é propagado no meio educacional, a partir 

de uma dinâmica entre suas dimensões científica e social. (CRUSOÉ, 2004, p.09) 

Nessa linha de raciocínio, partindo da hipótese de que os adolescentes possem uma visão 

fragmentada a respeito das MSE, podendo compreende-la como punicação, responsabilização 

ou um processo educativo, podemos perceber que a representação social manifestada por eles 

adota uma dessas dimensões em decorrência da forma como o trabalho socioeducativo vem 

sendo apresentado a eles ao longo desse processo. 

No que diz respeito à representação social dos adolescentes sobre a Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida, foi destacado os seguintes aspectos a fim de analisar 

quais as suas percepções sobre ela: Acompanhamento do processo, histórico sociofamiliar, 

experiência na socioeducação, aspectos relacionados a saúde e educação, e por fim sobre planos 

futuros.  

No que se refere ao acompanhamento do processo de suas sentenças de MSE, 

destacamos os meios de acesso à informação e orientação que esses adolescentes adquiriram 

acerca dos aspectos da medida a qual foram sentenciados. Os dados coletados expressam que, 

em sua maioria, os entrevistados são acompanhados pela equipe técnica do CREAS/Marituba-

Pa, seguido do acompanhamento dos responsáveis dos jovens. 

A respeito do histórico sociofamiliar, os adolescentes informaram que em casa se 

sentem seguros, pois existe alguém que cuide deles se estiverem doentes. Eles também relatam 

ter boas lembranças dos pais, enfatizando durante a entrevista o vínculo com a mãe, a qual 

também é apontada como principal cuidadora. A grande maioria não atribui aos problemas da 

família como motivador por estarem cumprindo a medida e não se sentem rejeitados pela 

família. A percepção acerca de suas infâncias 80% dos adolescentes entrevistados afimam 

terem tido uma “boa infância”. 

No que tange as experiências dos adolescentes na socioeducação, os dados coletados 

revelam a forma de relacionamento que eles mantêm com a equipe do CREAS/Marituba-PA; 

as formas como eles entendem as medidas que estão cumprindo e as estratégias utilizadas para 

o desenvolvimento das atividades na (LA). Destacaram que a equipe técnica os incentivam a 

retomar os estudos, que oportunizam a eles reflexões sobre o ato infracional que cometeram 
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por meio dos trabalhos em grupo e atendimentos individualizados, visando a sua 

responsabilização pelo feito e a proteção enquanto sujeitos de seus direitos e deveres, por meio 

de sua participação nas atividades desenvolvidas na (LA).  

 O total dos entrevistados entende como justo a sentença a eles destinada e, junto a esse 

processo, a equipe técnica os incentiva à participação social, em especial, na reinserção escolar. 

Em relação a participação na construção do Plano Individual de Atendimento- PIA, apenas 20% 

dos adolescentes e dos familiares foram participantes desse processo, mas somente 10% 

expressa que o Plano está sendo cumprido. 

Os aspectos de saúde e educação foram analisados tanto em relação ao acesso a essas 

políticas quanto em relação à representação dos adolescentes sobre esses aspectos. Os serviços 

de saúde aparentemente são pouco utilizados pelos adolescentes, apenas 40% dos entrevistados 

disseram que acessam facilmente esses serviços, 30% deles não tiveram a necessidade desse de 

atendimento em saúde ou não procuraram ajuda da equipe técnica do CREAS/Marituba-PA 

para esse tipo de encaminhamento, e 30% informaram que são bem atendidos nos serviços de 

saúde.  

A importância da educação é reconhecida repetidas vezes, por exemplo, a partir da 

afirmação de que todos acreditam que a escola pode mudar a sua condição atual de vida; O 

gosto pelos estudos é negado por uma baixa proporção de jovens, correspondendo a 40% que 

afirmam não gostar de estudar, e 60% gostam de estudar. Logo, esse dado revela uma 

contradição quando são verificados nos percentuais de adolescentes fora da escola, e em 

defasagem idade/série. Vale ressaltar que os percentuais de adolescentes matriculados é 60% e 

dos não matriculados é 40%. A ocorrência de conflitos na escola é aparentemente frequente, 

sendo que 50% expressaram que já tiveram algum tipo de envolvimento em conflitos no âmbito 

escolar. O bom relacionamento com os professores é afirmado por 60% dos adolescentes. 

No ponto referente às representações sobre planos futuros visualizamos os seguintes 

resultados: a) 100% dos entrevistados pretendem futuramente constituir família; b) 80% fazem 

planos futuros para quando acabar o cumprimento da medida socioeducativa e 20% 

mencionaram não ter planos; c) 90% respectivamente pretendem, daqui a dez anos estar 

vivendo melhor e que as suas famílias acreditam que eles serão melhores após o cumprimento 

da MSE, seguido de 10% respectivamente que não tem projeções para os próximos 10 anos e 

que suas famílias não verbalizam se acreditam ou não na MSE; d) 70% respectivamente 
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imaginam que estaram trabalhando em uma projeção de cinco anos e que, também nesse mesmo 

prazo, estarão terminando o Ensino Médio, seguidos respectivamente de 30% que não 

planejaram seu futuro profissional nessa projeção de tempo bem como não vislumbram concluir 

o Ensino Médio. 

 Esses resultados mostram que apesar dos condicionantes que desencadearam o ato 

infracional e, por consequência o sentenciamento do cumprimento de medida (LA), os 

adolescentes ainda tem perspectivas, sonhos e desejos relacionados a uma vida melhor, onde a 

construção de uma estrutura familiar irá fundamentar e fortalecer projetos relacionados a vida 

educacional e profissional. 

Os processos de construção de identidade desses adolescentes enquanto sujeitos sociais 

foram abordados nos vieses levantados ao longo da pesquisa, como por exemplo, aspectos 

relacionados ao seu contexto familiar, econômico e social. Tal processo de análise permitiu 

com que lançássemos nosso olhar sobre a forma como esses adolescentes percebem o contexto 

social em que estão inseridos e possíveis fatores que possam ter contribuído para o contato deles 

com o mundo do crime, e por consequência terem cometido algum tipo de ato infracional.  

Identificou-se que a falta de lazer, cultura, a vulnerabilidade econômica de suas famílias 

são alguns fatores que influenciaram diretamente nesse processo, e que em sua maioria, 

entraram em contato com a criminalidade devido a todo esse contexto que os privou de acesso 

a diretos fundamentais e a bens de serviços projetados pelo sistema econômico e social vigente 

que dita suas necessidades.  

Podemos considerar que, apesar dos resultados terem demonstrado que eles 

compreendem como justo a aplicação da MSE, não percebem que a soma desses fatores resulta 

em reflexos que incide em suas vidas tanto de maneira positiva quanto negativa, desse modo, 

suas percepções sobre os atos infracionais limitam-se ao ato em si, ou seja, não se extende ao 

debate e análise conjuntural do processo como um todo.  

Assim, no que concerne a representações que os adolescentes sobre a MSE de Liberdade 

Assistida observamos que seus entendimentos apresentaram-se de forma fragmentada na 

pesquisa, onde as evocações mais percebidas dizem respeito ao caráter educativo, não o 

percebendo como processo que os responsabiliza pelos atos infracionais que cometeram, e em 

em poucos casos como sendo uma punição.  
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A percepção dos adolescentes sobre a MSE de Liberdade Assistida é resultado das 

experiências pedagógicas trabalhadas no programa de atendimento socioeducativo 

desenvolvidos no CREAS, como a inserção nas escolas, cursos profissionalizantes e/ou 

culturais, ou seja, acesso a espaços educativos como garantia do direto a educação, e, 

condicionalidade do cumprimento da MSE. Desse modo, os adolescentes entrevistados 

entendem a MSE no seu caráter educativo como sendo oportunidade de acesso a escolarização 

e profissionalização, desvinculando-a de um entendimento de responsabilização e de um 

formato punitivo de seus atos frente a uma transgressão da lei.  

Um dos possíveis fatores para que os adolescentes entrevistados tenham construído tal 

entendimento sobre a MSE deve-se ao fato de como o trabalho socioeducativo vem sendo 

desenvolvido no espaço do CREAS. Visando a ressocialização desses adolescentes, as MSE 

deve proporcionar a eles espaços de garantia e acesso a direitos fundamentais, fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários, e acesso as políticas de educação, assistência e saúde. 

Contudo, o que se observou, especialmente no que tange ao trabalho de acompanhamento das 

famílias desses adolescentes, que esse aspecto é pouco trabalhado resumindo-se apenas ao 

acompanhamento individual dos adolescentes ao longo do período estipulado para o 

cumprimento de suas MSE. 

Assim, podemos refletir embasados na Teoria das Representações Sociais que o 

entendimento que esses jovens possuem sobre a MSE dialoga com a forma como ela tem sido 

apresenta a eles, uma vez que, em suas falas destacaram que o trabalho socioeducativo em si 

resumesse a exigência de estarem estudando e a presença nas grupalizações. Então, “para 

Moscovici, a construção das representações envolve dois processos formadores: a ancoragem 

e a objetivação. Assim, conforme Sá, “o processo é responsável pelo enraizamento social da 

representação e de seu objeto” (SÁ, 1995, p. 38). Dessa maneira, o processo de objetivação “faz 

com que se torne real um esquema conceptual, com que se dê a uma imagem uma contrapartida 

material” (MOSCOVICI, 1978, p. 110).  

Segundo Teixeira (2006) a responsabilização do adolescente frente a sua conduta deve 

acontecer em uma dimensão educativa, que se completa durante a execução, através de 

condições que promovam seu desenvolvimento como pessoa e cidadão. No que compete ao 

caráter punitivo, Costa (2010), acredita que a medida socioeducativa deve ser uma reação 

punitiva da sociedade ao delito cometido pelo adolescente e, ao mesmo tempo, ser elemento de 
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contribuição para o seu desenvolvimento como pessoa e como cidadão, dessa forma o autor 

considera que, sendo percebido pelo adolescente que teve condição de defender-se em 

condições de igualdade na relação processual, o mesmo entenderá que a resposta da sociedade 

em relação ao seu ato não foi arbitrária, residindo aí, o conteúdo pedagógico da aplicação da 

medida e a oportunidade ao adolescente de perceber a justiça como um valor concreto em sua 

existência. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa realizada buscou-se compreender a totalidade das representações 

sociais que os adolescentes autores de ato infracional, em cumprimento de liberdade assistida, 

executada no CREAS do município de Marituba-PA possuem acerca dos singulares aspectos: 

seus processos de construção de identidade enquanto sujeitos sociais e suas representações 

sobre o que são medidas socioeducativas. 

Somando a particularidade dos dados coletados, via entrevista individual estruturada 

considerou-se as representações sociais que os adolescentes têm sobre medida socioeducativa 

de (LA), entendendo que esta deve oportunizar o acesso às instancias das quais são excluídos e 

proporcionar momentos de reflexão sobre o ato infracional cometido. O Estado - via políticas 

públicas intersetoriais, é responsável pela promoção da proteção dos seus direitos desses 

adolescentes, sendo este fundamental no processo da inserção ou reinserção social, 

concomitantemente com a família e comunidade. Os dados referentes as condições 

socioeconômicas dos adolescentes foram essências para o desenvolvimento do trabalho, pois 

contribuíram para a compreensão acerca dos condicionates do cometimento do ato infracional. 

No que se refere à representação sobre a medida socioeducativa, o estudo revelou que 

os adolescentes possuem uma visão fragmentada sobre o que vem a ser o seu cumprimento e 

atribuem a ela caráter educativo, não a percebendo, também, enquanto caráter punitivo e de 

responsabilização. 
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RESUMO 

 

O presente artigo propõe-se a discorrer sobre a relação entre gêneros textuais e interação verbal 

em sala de aula como proposta para ensino de língua materna uma vez que consideramos que o 

ensino crítico se constitui por meio das práticas sociais, contextualizadas e como ferramenta de 

construção da cidadania. Levando em consideração a necessidade de aprender a redigir e 

divulgar conhecimentos, este trabalho centraliza-se na descrição do processo de ensino da 

produção textual e apresenta uma proposta para construção de narrativas, que pode auxiliar no 

processo de interação escolar. Consideramos que o papel do docente se efetiva nestas práticas 

reais de uso da língua. Para o desenvolvimento da pesquisa foi efetuado um estudo bibliográfico 

embasado nas teorias de, Freire (1996), Brait (2006), Vasconcellos (2007), Citelli (2008), Tapia 

& Fita (2010), entre outros. Os resultados identificados, nesta pesquisa, demonstram que o 

gênero narrativo pode colaborar para o exercício da leitura e escrita de textos, apoiado a práticas 

pedagógicas condizentes. A sugestão de expansão do texto narrativo trabalhado em sala de aula, 

além de promover uma devida  interação entre os colegas de classe, poderá ser difundido por 

todo o estabelecimento escolar. Pode-se afirmar, que além das qualidades proporcionadas, o 

docente se encontra com um tempo limitado para o ensino de produção textual, desenvolvendo 

em algumas circunstâncias uma metodologia inadequada em relação à proposta. Dessa maneira, 

acreditamos que apesar de todos os empecilhos a atividade de progresso da escrita  contribuí de 

forma significante para construção saber, e deve ser intensamente priorizada na escola da época 

atual. 

 

Palavras-chave: Gênero textual; Orientação; Narrativas; Interação.  
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INTRODUÇÃO 

 

A múltipla capacidade de produção textos rotineiramente tem sido requerida em nossas 

salas de aula, com intuito de proporcionar ao discente um conhecimento do mundo que o rodeia. 

A ausência de tempo para o trabalho textual preocupa de forma direta e prejudicial o docente 

de língua portuguesa, que é considerado um dos principais colaboradores para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de seus alunos.  

Diante da necessidade de desenvolver à escrita com funcionalidade de comunicar ao 

outro uma determinada informação, vemos que a mesma está ligada a uma exigência de 

inclusão social, na qual o sujeito necessita inserir-se (COELHO & POLOMANES, 2016).  

 A utilização de práticas pedagógicas adequadas pode auxiliar no progresso do ensino 

da produção textual, mesmo sendo considerada uma tarefa ampla, o constante acompanhamento 

do docente é indispensável. O gênero narrativo pode ser abordado em sala de aula de forma em 

que o ensino se torne dinâmico, e desperte no aluno o gosto pela leitura e produção de textos.  

A pesquisa tem como objetivo analisar o ensino teórico do gênero textual, e como o 

texto narrativo pode ser introduzido como fonte de divulgação de conhecimentos elaborado no 

meio escolar, através de estratégicas que podem ser empregadas pelo professor de forma 

dinâmica e produtiva. 

Para o desenvolvimento do presente artigo foi efetuado um estudo bibliográfico com 

base no suporte teórico de, Freire (1996), Brait (2006), Vasconcellos (2007), Citelli (2008), 

Tapia & Fita (2010), entre outros. As discussões que se encontram dentro do trabalho, foram 

organizadas da seguinte forma: no primeiro momento fizemos uma abordagem da metodologia 

de ensino textual que está sendo desenvolvida na escola atual.  

Em seguida, foi discutido os principais problemas que o professor se depara mediante a 

necessidade de desenvolver suas práticas de ensino, e também foi apontado alguns 

procedimentos pedagógicos que podem ser utilizados para aperfeiçoamento do ensino-

aprendizagem.  

Por fim, exploramos a produção do texto narrativo, e apontamos uma proposta de 

interação que pode ser empregada logo após a conclusão da atividade de produção de texto, 

levando em consideração às possibilidades existentes para expansão da mesma.  
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A FUNÇÃO DO DOCENTE E A CRISE DA LINGUAGEM 

 

O docente desempenha uma função vital no meio em que estamos inseridos, sendo que 

sua missão se expande muito além do ensino vários postulados. O mesmo funciona como um 

articulador, orientador, que permite aos sujeitos que estão inseridos dentro de seu campo um 

contato direto do conhecimento que evolui cotidianamente.  

Levando em consideração a indispensabilidade do ensino da escrita como tarefa escolar, 

o professor se depara com situações diversificadas, sendo que, se caso necessário deve-se 

aprimorar o máximo possível a sua interação com o corpo discente, para que possa contribuir 

para reversão do quadro de desmotivação em sala de aula (TAPIA & FITA, 2010). 

Segundo Coelho & Polomanes (2016), atualmente comtemplamos uma escola em que 

se escreve pouco, funciona precariamente e com ausência de vários materiais que poderiam 

auxiliar no processamento da aprendizagem, e o estudante somente tem acesso ao conhecimento 

teórico, em casos distintos, pela intermediação oral. Citelli (2008 p.15), afirma que: “a crise da 

linguagem é a crise da escola, que é a extensão da própria crise social, econômica, que, de um 

ou outro modo, acompanha a sociedade brasileira’’.   

Então, desenvolver a leitura e produção de textos no universo escolar constantemente 

proporcionará ao discente um contato maior com as ferramentas educacionais que podem ser 

utilizadas para o enriquecimento de seu conhecimento.  

Neste sentido: 

 

 Não se pode esquecer, além disso, que o passar do tempo é um fator 

importante de aprendizado linguístico, porque implica a interação social cada 

vez mais complexa para o aluno que vai crescendo. Se a escola tiver um 

projeto de leitura, isso é pressupõe que ele terá cada vez mais contato com a 

língua escrita, na qual se usam as formas padrão que a escola quer que ele 

aprenda (GERALDI, 2004, p. 37). 

 

O ensino da escrita deve ser um exercício constante em sala de aula, merecendo uma 

prioridade de espaço nas aulas de língua de materna. Segundo Barbeiro & Pereira (2007, p.8), 

“a aprendizagem da escrita é reconhecidamente um processo lento e longo. A complexidade da 

escrita e a multiplicidade dos seus usos e finalidades tornam imperioso que constitua objeto de 

ensino desde o início da escolaridade”. O gênero textual em suas variadas formas abre novas 

fronteiras de comunicação e possibilita uma devida interação entre o escritor-leitor, levando em 
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consideração a relevância do mesmo como fonte de construção fundamental para a vida em 

sociedade. 

 

A escola e o ensino de produção textual 

 

Quando se discute sobre o aprendizado da escrita, não é novidade que o aluno tem que 

saber dominar a leitura de maneira fluente para que seja possível produzir um número ilimitado 

de textos. Logo, imaginemos uma série de fatores que precisam estar meramente interligados 

para o desenvolvimento da produção textual, sendo assim, vemos a escola como o principal 

espaço onde é “reproduzido’’ o ensino-aprendizagem da escrita.  

Na instituição escolar atual, pode-se notar que o corpo discente se encontra com uma 

grande bagagem de dificuldade que fragiliza a produção textual em sala de aula. Vários 

questionamentos são levantados a respeito do porque os alunos não aprendem a escrever, em 

resposta à questão, Fonseca (1994, p.150), destaca que: “na escola, não se ensina a escrever’’. 

Portanto, a produção se torna a cada dia um obstáculo intenso para o estudante que pouco é 

“incentivado’’ a exercitar a prática de escrita, segundo Carvalho (2001), a maior dificuldade 

que o sujeito encontra está em alcançar um conteúdo suficiente, porque o mesmo tem pouco 

conhecimento do assunto que é exigido que seja escrito. 

 

O professor e a barreira do ensino 

 

Para ensinar textos aos alunos o professor de língua portuguesa necessita de um 

planejamento adequado e de um máximo de aulas possíveis para o ensino da produção textual. 

A orientação da escrita de textos é uma tarefa bastante complexa e que não é efetuada de aula 

para outra. De acordo com Coelho & Polomanes (2016), O docente se encontra com um tempo 

limitado para cumprir as exigências do processo de escrita, pois é necessário um espaço 

cronológico para elaboração de seu plano de ensino e acompanhamento do desenvolvimento 

dos sujeitos.  

O cenário que o educador se depare é bastante crítico, pois, as condições para o seu 

trabalho nem sempre são favoráveis, as salas de aula comportam um número elevado de 

estudantes, nem sempre a escola disponibiliza matérias de pesquisa como livros e revistas, em 
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diversos casos a ausência de uma climatização adequada, proporcionando um clima 

desconfortável para ambas partes. Desse modo, lecionar se tornou um dos grandes desafios da 

atualidade; segundo Vasconcellos (2007), a função do professor é uma das mais complexas do 

ser humano.  

 

A orientação como estratégia produtiva 

 

O professor é visto como um principal orientador que pode auxiliar um conjunto de 

alunos na construção do conhecimento, diante as atividades escolares. Levando em 

consideração o acompanhamento constante da escrita de textos em sala de aula como principal 

meio que possibilita uma maior interação e que tem objetivos bem concretizados, Citelli (2008) 

destaca que: a criatividade de textos no ambiente escolar deve ser procedida com etapas bem 

definidas pelo docente. 

A interação entre professor-aluno possibilita uma descoberta mais profunda da 

dificuldade em que o discente pode estar enfrentando, além do mais quando o docente assume 

uma postura de motivador, seus alunos sentem-se mais seguros para interagir, planejar, criar, 

recriar e repetir quantas vezes for necessária a atividade proposta. Neste contexto, “saber 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção’’ (FREIRE,1996, p.47). 

É bastante comum nos depararmos com alunos desmotivados em sala de aula, por 

decorrência de vários fatores que tanto podem ser internos ou externos a escola. O professor 

pode ser visto como um agente que contribuí para reversão do quadro de desmotivação, 

fortalecendo no estudante o interesse pela aprendizagem. 

Em diversas ocasiões a desmotivação pode ser estar ligada a forma em que a aula está 

sendo ministrada. Tomando como exemplo a produção de textos que é uma atividade bastante 

densa, alguns professores desenvolvem uma metodologia de ensino inadequada, fazendo uma 

má orientação, não explorando o assunto para ouvir o qual é o conhecimento prévio que o aluno 

possuí, e distribuindo notas de forma injusta.  

Desta maneira: 

 

Os processos de ensino-aprendizagem são satisfatórios quando se estabelece 

uma conexão, uma sintonia entre o professor e os alunos, uma cumplicidade. 
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Isso só determinados professores artistas são capazes de fazer (TAPIA & 

FITA, 2010, p.90). 

 

No entanto, é necessário fortalecer os laços de interação, discutir as opiniões junto com 

a turma, buscando sempre na medida do possível o modelamento do processo de ensino-

aprendizagem para ambas partes sejam beneficiadas.  

 

A importância do ensino-aprendizagem da escrita 

 

No mundo contemporâneo a escrita é o principal meio que é utilizado para garantir a 

circulação de diversas informações, quando é feita a utilização dos aparelhos tecnológicos, a 

escrita propicia aos indivíduos uma interação numa velocidade complexamente acelerada.  Daí 

então, ressaltamos a importância do ensino na escola, para que a mesma seja manuseada de 

maneira correta e com finalidades bem definidas. 

O mercado de trabalho frequentemente exige profissionais qualificados que saibam 

desempenhar claramente o exercício da linguagem formal, seja ele em sua forma oral ou escrita. 

Conforme Coelho & Polomanes (2016, p.12), “atualmente, quase todos os programas de 

seleção pessoal exigem aptidões comunicativas mais amplas e, cada vez mais, optam por 

avaliações centradas no uso da língua escrita’’.  

 

Produção textual em sala de aula 

 

Aprender a descrever ideias de maneira compreensível e adequada a um determinado 

tipo de gênero de textual, se tornou um dos desafios em sala de aula. Quando um aluno entende 

à proposta ofertada, para que seja estruturada na modalidade escrita, e sabe moldar os seus 

conhecimentos a uma tipologia determinada de texto que é solicitado que desenvolva, em 

diversos casos a produção do mesmo não tem o seu reconhecimento necessário. 

Nesta concepção, podemos entender que: 

 

Antes de mais nada, é preciso lembrar que a produção de textos na escola foge 

totalmente ao sentido de uso da língua: os alunos escrevem para o professor 

(único leitor, quando lê os textos). A situação do emprego da língua é, pois, 

artificial (GERALDI, 2004, p. 65). 
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De acordo com Barbeiro & Pereira (2007, p.34), “quando concluído o texto, pode ser 

colocado num suporte que o disponibilize para a turma ou para um público mais alargado”. 

Então, por meio da afirmação anterior, vemos a necessidade de expandir o texto produzido pelo 

aluno por toda a escola, para que outros leitores possam entrar em contato com a escrita 

construída pelo autor que convive no mesmo espaço escolar, tendo o objetivo focado na 

interação que pode ocorrer na sala de aula e em seu exterior. O discente sente-se mais apto, 

quando o produto final de sua produção é apreciado pelo educador e difundido por toda a 

instituição escolar. 

 

Avaliação de textos 

 

É de suma importância que toda produção textual seja avaliada, sendo que, o mestre 

pode atribuir critérios de acordo com o produto final do texto. Todo processo de correção e 

avaliação deve ser feito como muita calma, e com bastante preparo por parte do docente, que 

deve ter o máximo de atenção no momento da realização dessa tarefa. Therezo (2006) declara 

que: é importante lembrar que o principal objetivo de uma correção e avaliação de textos deve 

ser sempre a orientação, e não a penalização.  

Os erros detectados durante a correção do educador abrem uma nova possibilidade para 

o trabalho em sala de aula, onde o mesmo, poderá comentá-los tendo como propósito a oferta 

de sua orientação como meio para sanar as dúvidas da classe. Após a realização do feedback, 

ele pode estimular o aluno a reescrever o texto, atentando-se para o aprimoramento dos pontos 

em que foi avistado certas dificuldades. Posteriormente, depois que o texto passar por todo um 

processamento de correção, esse estará apto para circulação. 

 

O aluno e seu texto narrativo 

 

A criança ou adolescente podem desenvolver a múltipla capacidade de criatividade 

utilizando o texto narrativo construído por si mesmo. Cremos que a escrita de uma narrativa 

pode ser uma atividade prazerosa, que possibilita ao estudante uma nova experiência para criar 

um “novo mundo’’ de acordo com seus principais conhecimentos. 
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 O discente nesta atividade tem a oportunidade de estruturar suas ideias narrando por 

meio da escrita, histórias reais ou fictícias, elaborando espaços e personagens. Segundo Brait 

(2006, p.66), “a sensibilidade de um escritor, a sua capacidade de enxergar o mundo e pinçar 

nos seus movimentos a complexidade dos seres que o habitam realizam-se na articulação de 

verbal’’. O escritor é capaz de enriquecer a sua produção apresentando um toque de mistério 

em cada ponto de seu texto, prendendo assim a atenção do leitor.  

Em suma, consideremos o exercício do gênero narrativo como de fundamental 

importância para o ensino-aprendizagem em sala de aula, podendo criar um círculo de 

socialização e interação na instituição escolar. 

 

A NARRATIVA COMO MEIO DE INTERAÇÃO DENTRO E FORA DA SALA DE 

AULA 

 

O gênero textual narrativo pode ser trabalhado com os alunos de forma que possibilite 

uma dinâmica entre o escritor-leitor. Antes de tudo, é crucial que o professor explique aos 

estudantes como se constrói uma narrativa, descrevendo a sua estrutura e seus elementos 

complementares. O objetivo da produção deve estar sempre firmado na expansão do 

conhecimento que pode ser elaborado em sala de aula.  

Com intuito de expandir o produto final do texto produzido em classe, apontaremos uma 

proposta que pode ser dividida em três fases. 

 

 

 

Exemplificando, cada etapa poderia ser procedida da seguinte forma: 

1ª Formulação do texto narrativo: o orientador tem a possibilidade de instruir o 

discente a produzir um texto narrativo de maneira individual, atentando-se para se caso for 

necessário solicitar uma reescrita, indicando quais são os principais pontos que merecem 
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correções. De acordo com Morales (2008, p.124), “É facilmente compreensível que o aluno 

preste mais atenção à correção de seus erros sabendo que haverá outra oportunidade de 

manifestar seus conhecimentos’’.  

2ª Seleção textual: após estruturar o texto, nesta fase de maneira coletiva pode-se 

formular pequenos grupos de alunos, onde cada um trocando seus textos devem efetuar uma 

leitura da escrita do colega. Logo após, a equipe poderá entrar em um consenso e fazer a seleção 

de uma produção mais adequada. “Em sala de aula há um alto nível de interação coletiva, não 

só professor-alunos, mas também aluno-aluno” (VASCONCELLOS, 2007, p.39). 

3ª Encenação da narrativa: Vasconcellos (2007) afirma que o professor pode adotar 

um conjunto de técnicas novas e algumas práticas como suporte adequado para o desempenho 

do trabalho satisfatório em sala de aula. Levando em consideração a afirmação antecedente, na 

última etapa da atividade sugerida, os grupos têm a possibilidade de montar uma encenação do 

texto narrativo escolhido, de maneira coletiva poderão criar um mini cenário, dividir os 

personagens e interagir com os demais. Essa proposta, pode ir além das quatro paredes da sala 

de aula e percorrer por toda escola, para que os demais membros possam ter contato o mundo 

de ideias que constantemente renova-se. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escrita é considerada um dos principais meios que garantem múltiplas formas de 

comunicação entre os indivíduos, em virtude da qualidade descritiva o seu ensino-

aprendizagem é indispensável, sendo considerado como de fundamental importância desde o 

primeiro ingresso do aluno na escola.  

O gênero narrativo como uma atividade textual interativa, apoiado a práticas 

pedagógicas cabíveis, pode possibilitar ao discente o contato com um campo de ideias que é 

imposto ao seu favor, disponibilizando oportunidades para execução da leitura, operação da 

escrita e divulgação do produto final do texto elaborado por si próprio, de acordo com a 

orientação adequada do professor. 

O docente encontra-se com um tempo bastante limitado para o trabalho de produção 

textual em sala de aula, abrindo possibilidades para procedimento em algumas circunstâncias 

de uma metodologia de ensino inapropriada. Mesmo diante de todos os empecilhos, 
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acreditamos que o exercício constante da leitura e produção de textos proporcionará ao aluno 

um conhecimento maior do mundo que o rodeia.  
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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo refletir acerca do ensino de Geografia no Ensino Médio. 

Buscaremos discutir como se encontra o ensino da referida disciplina neste nível, tendo como 

lócus de pesquisa, uma escola pública do município de Luiz Gomes/RN. O nosso percurso 

metodológico pautou-se em uma revisão bibliográfica acerca do ensino de Geografia no Ensino 

Médio público no Brasil. Neste intento, revisamos algumas obras de autores, como Cavalcanti 

(2002), Callai (2010), Oliveira (1998) e Tonini (2011), no intuito de compreendermos a 

importância da disciplina neste nível de ensino. Além da revisão bibliográfica, realizamos uma 

pesquisa empírica, na escola supracitada com o professor de Geografia e alunos. Desta forma, 

compreendemos que o ensino de Geografia se faz importante no contexto do nível Médio, bem 

como em todo o Ensino Básico, uma vez que possibilita ao aluno a sua construção cidadã 

através da análise espacial em que o indivíduo se vê enquanto sujeito do mundo e que neste 

precisa intervir. Acrescentamos ainda, que com a pesquisa, percebemos que os alunos 

continuam desinteressados no ensino de Geografia por não compreenderem a importância deste 

ensino em seu cotidiano. A disciplina ainda tem sido trabalhada de forma mnemônica e 

enfadonha de acordo com as reflexões destacadas na pesquisa in lócus, o que requer dos 

professores responsáveis pela Geografia no ensino básico um maior comprometimento, visando 

tornar as aulas mais dinâmicas e a disciplina mais interessante para os alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Ensino Médio; Luiz Gomes/RN.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, temos em vista que o aprendizado do discente não está 

apenas focado dentro do espaço escolar, mas sim em tudo que está em sua volta, de como ele 

age no seu cotidiano e seus mecanismos de informações. Então é necessário procurar 

desenvolver na sala de aula, metodologias que possam mostrar de uma forma ampla as 

transformações do espaço geográfico, começando pelo seu espaço de vivência. Nestes 

conteúdos, é imprescindível que o professor busque aproximar o conteúdo estudado, com o 

cotidiano do aluno. Como afirma Tonini (2011, p.24), “a compreensão do espaço geográfico 

pressupõe o desenvolvimento do olhar espacial, especialidade da Geografia, o qual proporciona 

as condições para a efetiva aprendizagem geográfica, valorizando o movimento, a 

contextualização e o cotidiano.” 

Assim, é preciso possibilitar ao aluno, o desenvolvimento do olhar espacial para que o 

mesmo, tenha condições de analisar e intervir no meio em que vive. Nesse intuito, trabalhar a 

partir do cotidiano do aluno pode tornar mais interessante as aulas de Geografia e possibilitar 

de fato, uma aprendizagem significativa. Desenvolver o olhar espacial do aluno se inicia pelo 

desenvolvimento de sua percepção acerca do lugar de vivência. É com a compreensão do 

cotidiano que o sujeito será capaz de entender o mundo, portanto se entender enquanto sujeito 

deste mundo, responsável por sua transformação. 

Pensando no desenvolvimento do olhar espacial na prática cotidiana, é no ensino médio 

onde o aluno têm condições de analisar mais criticamente a realidade em que vive, e a geografia 

com o seu arcabouço teórico metodológico possibilita isso. Então é neste nível de ensino em 

que o aluno constrói o seu entendimento de cidadania. Nisso também, consiste a importância 

da Geografia de possibilitar o mesmo, a percepção de cidadão do mundo e como tal, precisa 

agir nele de forma crítica e responsável. 

É interessante que o Ensino Médio tenha condições de preparar o discente para o 

Vestibular/ENEM, para o mercado de trabalho, mas também para exercer a sua cidadania, 

reivindicando seus direitos e cumprindo com os seus deveres. Neste sentido, é necessária uma 

estrutura qualificada das disciplinas e uma interdisciplinaridade entre elas, para que possa 

contribuir com a formação cidadã, intelectual e social do discente. Assim, precisamos 

conquistar uma reformulação no Ensino Médio para que os jovens tenham interesse de estudar 
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e que encontre neste nível de ensino possibilidades para a construção de um futuro com menos 

exclusão e mais dignidade. 

Diante de todas essas abordagens este trabalho tem como foco mostrar como se encontra 

o ensino de Geografia no Ensino Médio de uma escola pública do município de Luiz 

Gomes/RN, visionando a perspectiva do docente e discente. Numa tentativa de relatar as 

necessidades que tem este ensino, apontar as práticas abordadas pelo docente na sala de aula e 

refletir qual é realmente a visão do discente sobre o conhecimento que ele constrói nas aulas de 

geografia, bem como a importância desta disciplina no Ensino Médio para o seu 

desenvolvimento intelectual e cidadão. 

Para construção deste artigo nos reportamos numa revisão bibliográfica a partir da visão 

de autores: Oliveira (1998), Callai (2010), Tonini (2011), dentre outros, sobre o ensino de 

geografia e sua importância no Ensino Médio. Além disso, aplicamos questionários com 

questões abertas ao professor e alunos da escola citada. Diante disso, escolhemos alunos do 3º 

ano do Ensino Médio, porque já passaram por quase todo processo de formação básica e por 

acreditarmos que os mesmos têm condições de diagnosticar, refletir e construir apontamentos 

a respeito da importância (ou não) do ensino de Geografia para as suas vidas. 

 

O ENSINO DE GEOGRAFIA: REFLETINDO ACERCA DA SUA IMPORTÂNCIA NO 

ENSINO BÁSICO 

 

A Geografia como ciência do espaço, tem deixado sua marca ao longo do tempo, 

possibilitando desvendar as relações sociais que se processam neste espaço. Ela também ganhou 

importância no contexto escolar, uma vez que aborda as transformações no espaço geográfico 

que permeia o cotidiano dos indivíduos. A Geografia escolar tem possibilitado o entendimento 

e, além disso, a análise dos fenômenos espaciais. Com a Geografia escolar, temos oportunidade 

de desvendar o espaço produzido pela sociedade, mas também, produtor desta. A respeito disso, 

Callai (2010, p. 17) nos assevera que: 

 
A geografia escolar, assim como a ciência geográfica, tem a função de estudar, 

analisar e buscar explicações para o espaço produzido pela humanidade. 

Enquanto a matéria de ensino cria as condições para que o aluno se reconheça 

como sujeito que participa do espaço em que vive e estuda, compreendendo 

que os fenômenos que ali acontecem são resultado da vida e do trabalho dos 
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homens em sua trajetória de construção da própria sociedade demarcada em 

seus espaços e tempos. 

 

Tal ensino procura mostrar também aos educandos uma visão crítica sobre a realidade, 

focando assim como enfrentar os problemas expostos pela sociedade. Tomando conhecimento 

sobre seus deveres e responsabilidades e então formando o educando em um cidadão capaz de 

fazer mudanças que contribuam para a evolução e melhoria da sociedade. Segundo Oliveira 

(1998), o ensino de Geografia é fundamental para que as novas gerações possam acompanhar 

e compreender as transformações do mundo. 

Nota-se que o ensino de geografia tem um enorme valor, pois procura mostrar ao 

discente que as dinâmicas expostas no/pelo espaço geográfico, se dão através de suas ações a 

partir do seu cotidiano, pois o ser humano é o principal transformador de tal espaço, da natureza, 

da construção e desconstrução da sociedade no geral. 

No Ensino Básico muitas são as lacunas visualizadas no trabalho com os conteúdos 

geográficos no âmbito da disciplina. Podemos destacar dentre muitos pontos, a não 

compreensão do discente diante de alguns conteúdos existentes como: a cartografia, 

urbanização, dinâmicas culturais dentre outros. Pois percebemos de maneira geral que as 

escolas são desprovidas de meios que proporcione um ensino qualificado. Vemos por exemplo, 

no que tange a linguagem cartográfica, que o estudo dos mapas é pouco utilizado pelos 

professores. Como resultado negativo disso, o aluno não constrói habilidades para realizar uma 

boa leitura cartográfica, sendo que os mapas são fundamentais, enquanto recursos de auxílio 

para entender os fenômenos naturais e sociais estudados pelos discentes. Ou seja, a linguagem 

cartográfica proporciona ao aluno a compreensão da realidade espacial e do fenômeno que 

envolvem essa realidade. Sem o conhecimento necessário acerca da cartografia, enquanto 

recurso nas aulas de geografia, a aprendizagem dos alunos se torna deficiente.  

Assim, acreditamos ser importante o uso de ferramentas, recursos variados e as diversas 

linguagens, como a cartografia, para que haja a construção do conhecimento pelo discente. Ou 

seja, esses recursos e o trabalho com conteúdos específicos da disciplina, devem propiciar uma 

aprendizagem significativa. Portanto, não podemos nos esquivar enquanto docentes, do uso 

desses recursos na melhoria do processo de ensino/aprendizagem. Além disso, é imprescindível 

a conexão dos conteúdos com o meio em que vive o aluno, como nos assevera Cavalcanti 

(2002), para que se promova um ensino adequado de geografia é necessário correlacionar o 
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conteúdo estudado com o conhecimento cotidiano, e problematizar o referido conteúdo é 

fundamental. 

Outra questão a se notar é que as séries inicias tem como foco a leitura e escrita, assim 

deixando de lado o aprimoramento nas especificidades das disciplinas existentes, sendo uma 

delas a Geografia, que pode ter sua importância minimizada na formação escolar da criança. 

No entanto, ao chegar no espaço escolar, a maioria das crianças já possuem um conhecimento 

empírico advindo do seu cotidiano. Esse conhecimento está recheado de elementos geográficos 

como o lugar, a paisagem, a cultura do seu povo, os elementos naturais do meio em que vive, 

dentre outros. Cabe então ao professor aproveitar esse conhecimento empírico das crianças e 

construir com eles o conhecimento escolar que o fará perceber na Geografia uma disciplina 

capaz de lhe possibilitar compreender e intervir no mundo em que vive. 

Neste sentido, cabe aos educadores também a tarefa de estimular a busca pelo 

conhecimento para que o aluno possa absorver o assunto abordado, de forma coerente e assim 

construir um conhecimento escolar sistematizado, que poderá ser usado não apenas nos espaços 

educacionais como também, fora destes. É aí que advogamos que a Geografia tem uma utilidade 

diária, com ela, nos reconhecemos enquanto sujeitos do mundo, como já afirmamos 

anteriormente, e temos possibilidade de agir neste mundo com mais responsabilidade. A 

responsabilidade cidadão que estamos conclamando em nossas reflexões. 

Destarte, é preciso estudar a Geografia desde as séries iniciais, pois é no Ensino 

Fundamental que nos alfabetizamos geograficamente, mas é preciso que essa disciplina seja 

ofertada também no Ensino Médio, pois é neste nível de ensino que conseguimos sistematizar 

e problematizar os saberes construídos na etapa anterior. No Ensino Médio o caráter da 

Geografia é mais social, com ela o aluno se descobre “Morador” do mundo e entende que é 

preciso intervir de forma crítica neste mundo, pois ele é sujeito da produção do espaço 

geográfico. As ações do homem neste espaço tendem a modificá-lo e é preciso que essas 

modificações sejam salutares para a sociedade em geral. No entanto, temos o uso da tecnologia, 

destruindo os recursos naturais e nos portado de forma individualista no convívio social. 

Esquecemos do nosso dever de cidadão, de nos perceber como coletividade e sair em defesa da 

classe a qual fazemos parte. Esses conflitos sociais são também trabalhados pela Geografia 

desde o Ensino Fundamental, mas amadurecidos no nível Médio. Eis aí a importância desta 

disciplina e da sua obrigatoriedade no ensino público do país, especialmente quando vivemos 
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tempos de perda de direitos sociais em um estado de quase exceção. Na próxima seção 

abordaremos melhor a importância desta disciplina no Ensino Médio, problematizando a partir 

de uma escola pública do município de Luiz Gomes/RN. 

 

O ENSINO DE GEOGRAFIA NO NÍVEL MÉDIO 

 

O Ensino Médio no país tem sido há muito tempo motivo de reflexões, especialmente 

do ponto de vista da sua importância na formação cidadã do indivíduo, mas também na sua 

possibilidade de preparar o sujeito para o mercado de trabalho, como também para o ensino 

propedêutico. No entanto, existe quase que um consenso entre os estudiosos1 da educação no 

que tange a necessidade de reformulação deste nível de ensino, uma vez que a qualidade da 

educação no Brasil também é questionada. Neste sentido, estamos certos da necessidade de um 

Ensino Médio público e de qualidade, da mesma forma que a obrigatoriedade da Geografia se 

faz necessária, ao passo que esta disciplina propicia o conhecer e o intervir no mundo de forma 

crítica e consciente. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 1999) à 

geografia cabe possibilitar ao discente: orientar o seu olhar para os fenômenos ligados ao 

espaço, reconhecer as contradições e os conflitos econômicos, sociais e culturais, tornar-se 

sujeito do processo ensino-aprendizagem para se descobrir convivendo em escala local, 

regional, nacional e global. 

Portanto, é de grande interesse que esses conteúdos sejam trabalhados de forma clara 

permitindo aos discentes uma ampla aprendizagem, servindo não apenas para serem usados no 

Vestibular/Enem, como também, em outros momentos de sua vida. Então, cabe ao docente um 

planejamento adequado e que traga para a sala de aula recursos didáticos que despertem o 

interesse do aluno, fazendo com que ele também possa interagir com a aula. 

O ensino médio é o ciclo final da educação básica, então a Geografia é de suma 

importância, já que nela se compreende o meio social e cultural e possibilita também fortalecer 

o conhecimento adquirido no ensino fundamental. Neste nível espera-se que: 

 

A disciplina geografia deve encaminhar o aluno a desvendar o mundo de vida, 

percebendo que a globalização atual se faz, se concretiza no local. Deve, 

portanto, permitir que o aluno tenha os fundamentos essenciais para conhecer 

e reconhecer o lugar em que vive como uma reprodução do mundo 
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globalizado, para estudar o local de sua vida cotidiana e compreendê-lo no 

contexto maior (CALLAI, 1995, p.266). 

 

Nota-se neste ensino, uma problemática constante que é a falta de interesse dos alunos 

e assim ficando reprovados nas diversas séries do ensino médio. Nesta perspectiva, é importante 

promover um ensino de qualidade, permitindo que a Geografia seja uma disciplina interessante 

para o aluno. Que a mesma possa ser útil em seu cotidiano. Neste aspecto o docente tem mais 

ainda importância, uma vez que ele poderá sanar as lacunas desenvolvendo a disciplina com 

metodologias mais dinâmicas e prazerosas. 

A geografia como disciplina tem um leque bem amplo a ser pesquisado/estudado, mas 

para que isso aconteça, é necessário que o docente contextualize e introduza ideias com extrema 

relevância aos alunos. Segundo Oliveira, (2008) o ensino de Geografia escolar exige muito mais 

do professor que o ensino da Geografia enquanto ciência, pois esta, requer atenção redobrada, 

e, habilidades bastante peculiares, fazendo-se necessário mostrar ao aluno o objeto de estudo 

dessa disciplina, e, ainda instrumentalizá-lo para a leitura crítica do espaço geográfico atual. 

Vê-se que o Ensino Médio não tem uma identidade muito clara, pois seu foco é formar 

discentes voltados para que possa seguir na Universidade ou na formação profissional, ou seja, 

para o mercado de trabalho e este último tem sido o mais evidenciado pelas escolas e pelos 

próprios jovens. Nota-se que cursar o Ensino Médio para muitos é algo tido como “não” 

importante, pois muitos dos alunos só fazem isso por obrigação, para alimentar o desejo dos 

pais, o que acaba contribuindo com uma aprendizagem precária, deficiente. Alguns jovens 

acreditam que terminar tal ensino é de motivação apenas para se ingressar no mercado de 

trabalho, mas essa justificativa se expira quando se ver a realidade do desemprego e a 

necessidade de uma maior qualificação, bem como a formação continuada. 

Desta forma, percebemos o quanto é complexo pensar numa reforma para o Ensino 

Médio, pois são muitos os pontos que devem ser analisados. Cabe-se também ver que o contexto 

social do aluno é também uma problematização tanto neste nível de ensino, quanto nos níveis 

anteriores. Muitos alunos são obrigados a deixar a escola para trabalhar e ajudar a 

complementar a renda familiar. Além disso, têm as questões ligadas a gravidez precoce, o que 

afasta muitas jovens da vida escolar. Todas essas questões precisam ser pensadas e 

problematizadas para se buscar melhorias neste nível de ensino. E qualquer reforma que se 
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proponha precisa ser discutida no “chão” das escolas, pelos profissionais responsáveis 

diretamente pela aprendizagem dos alunos, por estes e por toda a comunidade escolar.  

Dito isto, comungamos com a necessidade de se pensar em um Ensino Médio de 

qualidade, bem como de construir um ensino de Geografia mais significativo, pois entendemos 

que nas aulas de Geografia no Ensino Médio o aluno tenha condições de compreender o espaço 

geográfico e se ver como sujeito responsável pela transformação do espaço, essa transformação 

perpassa pela necessidade de um olhar espacial. Olhar crítico e construtivo. Um olhar que 

sobretudo, denuncie as mazelas sociais e que viabilize a cultura do respeito as diversidades e 

promoção das “minorias sociais”. Tudo isso é possível no meio de uma disciplina dinâmica e 

comprometida com a aprendizagem dos alunos. 

 

O ENSINO DE GEOGRAFA NO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA CAMPO DA 

PESQUISA 

 

Para diagnosticarmos como se dá o ensino de Geografia no nível Médio na escola campo 

da pesquisa, decidimos por realizar um questionário com questões abertas com os alunos e o 

professor de Geografia. Nosso intuito é além, desse diagnóstico, contribuir com as reflexões 

necessárias para (re) pensarmos sobre a importância da Geografia no cotidiano do indivíduo. 

Nesse sentido, aplicamos o questionário no 3º ano do ensino médio de uma escola 

pública da cidade de Luiz Gomes/RN numa turma com 20 alunos. No referido questionário 

perguntamos sobre: O que é geografia? Qual a importância da geografia no Ensino Médio, o 

que acham da disciplina? Entendem os conceitos-chave da geografia? Dentre outras. No total 

realizamos 9 perguntas. 

Ao analisarmos os questionários, a maioria dos alunos se referiram a Geografia como 

uma ciência da natureza, ou seja, voltada para a análise apenas do meio físico. Entendemos que 

isto resulte da formação básica destes alunos. Provavelmente, a disciplina tenha sido 

apresentada a eles durante os anos anteriores de forma bem tradicional, ainda na ideia de uma 

disciplina dicotômica: de um lado o homem, do outro os aspectos físicos, como se não fizesse 

parte de um mesmo meio. 

Relatando sobre a importância de estudar geografia neste nível de ensino, os discentes 

afirmaram que é uma disciplina importante para o desenvolvimento deles, sobre conhecimentos 
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tradicionais como os estados do país, os climas, os lugares, os continentes, ou seja, no geral 

para eles a geografia é voltada apenas para os estudos desses aspectos. Dos 20 alunos 

entrevistados, 1 discente citou que “esta disciplina é importante para a submissão ao ENEM, 

bem como o ajuda a compreender melhor o mundo em que vive e as informações que 

cotidianamente são veiculadas”. Sobre o que acham da Geografia em si e o que aprendem, no 

geral afirmaram que é uma ótima disciplina, porém não deram justificativas e os que deram, 

todas voltadas a ideia da disciplina mnemônica. 

Então nota-se que alunos do 3º ano do Ensino Médio, que já teve quase toda sua 

formação básica concluída, conseguem apontar com segurança o leque de estudos que a 

geografia pode ofertar. Suas visões sobre a disciplina, são voltado(as) apenas para o natural, 

como citado acima. Isso demonstra a aprendizagem fragilizada que tiveram durante todo o 

ensino básico no âmbito da disciplina. 

Vê-se que neste nível de ensino, muitos alunos não conseguem compreender a 

importância da Geografia na sua construção cidadã, o auxiliando pensar e expor suas opiniões 

de forma crítica, compreendendo a complexidade da sociedade em que estão inseridos. Assim, 

essa disciplina que ajuda a desvendar o mundo, bem como as relações sociais processadas no 

espaço, pode ainda contribuir com as futuras escolhas escolares ou profissionais dos alunos. 

Com relação a metodologia utilizada pelo professor nas aulas de Geografia, os discentes 

no geral afirmaram que é ótima, que a professora explica bem, tem domínio de conteúdo, que 

é uma pessoa preparada para educar e compartilhar conhecimentos e que tal professor conhece 

muito bem a geografia. Apenas 1 aluno afirmou que suas aulas são cansativas, e que necessitaria 

melhorar neste sentindo. 

 

Ensinar e aprender, tarefa diária de qualquer educador, aparentemente tão 

simples, porém tão complexa a efetivação dessa inteireza, que é o papel central 

da educação. Ensinar nos remete à construção de conhecimento. Sabe-se que 

o ensino só vai ter sentido quando for construído, e isso vai acontecer quando 

houver comprometimento por parte do educador, que precisa problematizar, 

questionar, provocar confrontar, e do educando, que precisa construir o que 

“eu”, como educador, desejo. E para o aluno desejar é necessário que as coisas 

que falamos e que trabalhamos em sala tenha sentido e significado para ele. 

(PUNTAL, 2007, p. 89). 

 

Com relação ao que deveria ser adotado pelo professor para melhorar o processo de 

ensino/aprendizagem, os discentes afirmaram que seria necessário o docente criar projetos 
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voltados para a geografia e assim ter a interação do aluno, realizando uma aula diferenciada, 

que adotasse a utilidade de vídeos, filmes relacionados aos conteúdos, aulas de campo para 

melhor aperfeiçoar o conhecimento e também sair da rotina da sala de aula, no geral trazer 

recursos nos quais facilitem o conhecimento. 

 

Sair do ambiente escolar, por si só, gera um efeito geralmente positivo sobre 

o interesse dos alunos pelo conteúdo. Mas mais do que isso, atividades práticas 

fora do ambiente escolar são fundamentais no ensino de geografia, pois 

permitem ao professor a preposição de questões reais e de importância 

concreta para os alunos. (FARINA E GUADAGNIN2007, p. 111) 

 

Diante das análises sobre o que já aprenderam este ano durante as aulas, relataram, no 

geral, assuntos sobre a segunda guerra mundial, sistema econômico, contudo, a maioria deles 

não responderam esta pergunta. Sobre os conceitos-chave da geografia, 10 alunos não 

responderam, o restante afirmaram que espaço: é tudo que está em nossa volta, onde estamos e 

possamos ir, relataram que paisagem é um lugar bonito, tudo que os nossos olhos veem, é algo 

natural; com relação ao lugar, disseram que é o local onde vivemos; afirmaram que região é 

uma extensão vasta de terreno, é a diferenciação das áreas; e que território é a extensão da terra, 

lugar onde inclui espaço, paisagem, etc.  

Percebemos nas respostas dos alunos, pouca compreensão acerca dos conceitos. As 

respostas pareceram frases soltas, decoradas. Não conseguiram aprofundar. Isso é também 

problemático, pois do ponto de vista conceitual, nesta modalidade de ensino espera-se ao menos 

uma compreensão mais clara dos alunos acerca dos conceitos-chave da Geografia. Essa 

compreensão favorece o entendimento mais aprofundado acerca dos conteúdos e fenômenos 

espaciais. Ou seja, favorece o olhar espacial que estamos advogando enquanto uma habilidade 

necessária ao estudante no Ensino Médio. 

Realizamos ainda, entrevista com a professora da disciplina ministrada na turma 

pesquisada. A docente entrevistada é licenciada em geografia, possui especialização em 

Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, leciona a disciplina há 10 anos. Ela afirma que 

é importante estudar geografia no Ensino médio para formar cidadãos conscientes da realidade, 

com conhecimento de mundo, pois a disciplina aborda as mais variadas transformações que 

ocorrem no mesmo. No que tange o uso dos recursos metodológicos, a professora disse que 

utiliza textos, mapas, slides, reportagens e filmes como metodologias nas suas aulas, afirmou 
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que a geografia é uma disciplina relevante para o conhecimento de qualquer ser humano, pois 

mostra o mundo em que vivemos, seja em seus aspectos físicos, políticos, econômicos e 

culturais. A professora ressaltou que o mais desestimulante é a falta de interesse dos alunos e a 

falta de leitura. 

Infelizmente ver-se que alunos do 3º ano do Ensino Médio (tendo por base nosso público 

entrevistado), tem pouca noção da importância da Geografia para a sua vida. Isso ficou nítido 

quando fomos analisar os questionários. Até a própria escrita dos discentes se encontra 

fragilizada. Acreditamos que isso se dá devido também a pouca leitura que realizam, como 

sinalizou a professora entrevistada. Pessoas com pouca leitura tendem a escrever com muita 

deficiência. Além disso, os alunos interpretam a Geografia como uma disciplina voltada para o 

meio natural apenas, e quando muito, assinalam o estudo relacionado as guerras, não 

conseguindo compreender a importância desta para a sua formação cidadã, e posicionamento 

na sociedade em que vive. 

Buscando sanar essas lacunas, respaldados nas metodologias utilizadas pela docente no 

âmbito da disciplina, sugerimos ainda o trabalho com a pesquisa. Pensando no objetivo da 

Geografia escolar que centra-se em possibilitar o aluno a conhecer o mundo em que vive, 

analisando o espaço geográfico enquanto resultado de uma construção histórico-social como 

compreende Pontuschka et al (2007), entende-se assim, que o ensino pela pesquisa é uma 

possibilidade de interação entre conhecimento e realidade cotidiana do aluno. Permitir que o 

aluno se construa enquanto sujeito pesquisador é permitir que ele faça parte da construção do 

conhecimento. Que não seja apenas um ouvinte na sala de aula, mas um sujeito questionador, 

investigativo e comprometido com sua própria aprendizagem. 

Cavalcanti (2002), contribui com a reflexão destacando que a pesquisa deve ser 

entendida como princípio educativo e cognitivo. A pesquisa nesse sentido, é uma atitude de 

indagação sistemática e planejada. Uma autocrítica, um questionamento crítico constante. 

Nesse aspecto, é preciso entender o ensino como construção de conhecimento o que nos permite 

entender a pesquisa como princípio formativo do profissional de Geografia. Dessa forma, é 

importante que o profissional em Geografia conheça a produção científica de sua área e busque 

conhecer e participar de pesquisas, pois essa atitude de pesquisador poderá munir o profissional 

de competência necessária para o exercício exitoso da docência contribuindo com a 

aprendizagem dos seus alunos. 
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Cavalcanti (2002) assinala ainda, que há vários níveis de pesquisas utilizadas na prática 

de ensino. Esses níveis variam desde a pesquisa a partir de estudo dirigido organizado pelo 

professor, até a pesquisa propriamente dita em que o aluno tem mais autonomia em relação ao 

que orienta o professor. A autora ainda nos lembra que para trabalhar determinado conteúdo a 

partir da pesquisa, é preciso que esses conteúdos sejam bem problematizados, que envolva 

todos os alunos da sala de aula. Assim, os temas mais amplos da pesquisa precisam ser 

expressos no espaço vivido dos alunos, de modo que estes tenham uma identidade, mesmo que 

inicial, acerca do que se está investigando/pesquisando, tornando-se possível uma maior 

aproximação entre escola e cotidiano. 

Para Vesentini (2009), o objetivo da Geografia escolar no século XXI perpassa, entre 

outros elementos, por possibilitar o aluno a descobrir e refletir sobre o mundo em que vivemos, 

com especial atenção para a globalização e para a escala local, ou seja, uma reflexão 

multiescalar. Nesse sentido, o ensino pela pesquisa torna-se uma ferramenta a mais na conquista 

desse objetivo. Para tanto, é necessário instrumentalizar o aluno para se enveredar nos caminhos 

da pesquisa escolar, construir projetos interdisciplinares na escola que o envolva e proporcione 

o ato investigativo, favorecendo ao mesmo a descoberta da realidade em que vive e isso pode 

começar pela tentativa de explorar seu cotidiano. No Ensino Médio essa metodologia favorece 

uma sala de aula mais interativa e um ensino de Geografia de fato significativo denotando a 

conquista do objetivo primordial nesta etapa do ensino, que não é gabaritar o sujeito para o 

mercado de trabalho, mas possibilitar que este se reconheça enquanto cidadão do mundo. Em 

um país onde o que temos são apenas consumidores que permitem a usurpação dos seus direitos, 

tidos como privilégios , a conquista da cidadania se faz urgente e a Geografia pode contribuir 

efetivamente com isso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das transformações que a educação vem passando, fica claro que a disciplina de 

Geografia é necessária para formar cidadãos capazes de atuarem de forma concreta no espaço. 

Esperamos que a reflexão construída neste texto contribua para pensarmos acerca do ensino de 

Geografia no Ensino Médio no contexto geral das escolas públicas no país. Nesse intento, 
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desejamos que a geografia inserida no espaço escolar possa contribuir para que o aluno se forme 

enquanto cidadão do mundo, responsável por sua transformação, equilíbrio e evolução. 

Durante a realização deste trabalho procuramos compreender a necessidade de tornar-

se o ensino de Geografia no Ensino Médio mais interessante pois com a pesquisa realizada na 

escola supracitada, constatou-se que a Geografia tem sido tratada como uma disciplina 

monótona, trabalhando mais os aspectos naturais, propiciando o desinteresse dos alunos, 

gerando até mesmo muitos casos de indisciplina resultantes da: falta de conscientização sobre 

a importância  da Geografia; das metodologias utilizadas pelo professor ou a falta de 

metodologias mais interativas que proporcionem a autonomia do aluno; da falta de 

infraestrutura escolar e o mais visível, a falta de interesse dos alunos na prática da leitura, pois 

como visto e citado no tópico anterior, a leitura ainda é um instrumento pouco utilizado pelos 

alunos. Sem leitura, não há a sistematização do conhecimento, e para nós, conhecimento é 

liberdade. Só se conhece o que se estuda.  

 Logo, é necessária uma valorização da disciplina de Geografia no âmbito do ensino 

médio, mas também de toda a educação básica. Para tanto, é preciso o comprometimento de 

toda a comunidade escolar e responsáveis pela educação no país, na busca de um ensino 

público, gratuito e de qualidade; na busca da formação cidadã, de um país mais justo e 

promovedor de oportunidades, especialmente para os jovens e os excluídos da sociedade ainda 

dividida em classes.  Nesse intento, a Geografia escolar tem muito a contribuir com a 

transformação social, uma vez que pode instrumentalizar o aluno à conquista do olhar espacial, 

recurso necessário para a construção de sua cidadania. 
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RESUMO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é considerado como um 

Subprojeto educacional de suma importância na melhoria da qualidade da educação pública 

brasileira. O presente estudo surge a partir de uma experiência, no qual se destaca as 

contribuições do PIBID que vem proporcionando na condução do ensino escolar, especialmente 

numa inserção interdisciplinar, já que o trabalho em conjunto com diferentes disciplinas 

promoverá encarar à realidade dos problemas sociais a partir de diversos olhares científicos. O 

objetivo deste trabalho é compreender a importância da interdisciplinaridade no processo de 

formação docente a partir do subprojeto PIBID interdisciplinar. Para tanto, foi adotado como 

método de estudo à categoria epistemológica do construtivismo social, por se configurar na 

pesquisa qualitativa, mediante a realização de entrevista com o docente supervisor e aplicação 

de questionários com perguntas objetivas/ subjetivas com 6 bolsistas do Subprojeto PIBID 

interdisciplinar atuantes na Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo, no município de Pau 

dos Ferros/ RN, para saber na compreensão deles o impacto desse programa institucional no 

processo de formação docente em sala de aula. A pesquisa aponta para a necessidade de inserir 

no espaço escolar cada vez mais, o conhecimento e ação interdisciplinar, uma vez que a 

interdisciplinaridade torna-se um elemento fundamental na melhoria da qualidade do ensino-

aprendizagem, já que tem como objetivo principal amenizar a fragmentação do saber e melhorar 

a qualidade da formação docente. 

 

Palavras-chave: PIBID interdisciplinar; Formação docente; Escola Estadual Dr. José 

Fernandes de Melo.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é considerado como 

uma política pública educacional que vem realizando uma substancial mudança nas ações 

pedagógicas dos componentes curriculares dentro das escolas públicas, ao propiciar um 

relacionamento mais estreito entre os alunos bolsistas dos cursos de licenciatura nas escolas 

públicas estaduais e federais de Ensino Médio e Fundamental. Por isso, aborda-se a prática do 

PIBID interdisciplinar como um amplo desafio e uma ferramenta de suma importância para a 

formação docente, uma vez que possibilitará uma visão holística sobre os objetivos de análises. 

Diante disso, por meio do trabalho interdisciplinar, expande-se o desejo nos bolsistas e docentes 

de continuarem aprendendo, já que o ensino como se teve até o contexto hodierno pouco 

contribuiu para que os docentes e discentes tivessem uma visão global do conhecimento, já que 

são instruídos a compreenderem as partes isoladas do objeto de estudo de sua área (MOACIR; 

OLIVEIRA, 2014).  

Para tanto, o objetivo deste trabalho é compreender a importância da 

interdisciplinaridade no processo de formação docente, através do Subprojeto PIBID 

interdisciplinar.  

Considerando a relevância do Subprojeto PIBID para a formação do professor de 

Geografia, Educação Física, Letras e dentre outras áreas torna-se necessário frisar algumas 

informações concernentes à ampliação de investimentos em políticas públicas educacionais, 

pois percebeu-se que o objetivo do ex-Governo federal nos últimos anos foi expandir o projeto 

e não deduzir. Conforme o edital 2011/ 2012, ocorreu uma forte expansão dos investimentos 

em 80% sendo concedidas 49.321 bolsas, na qual 40.092 voltada à Iniciação à Docência, 6177 

de Supervisão, 2.498 de Coordenação de Área, 288 de Coordenação Institucional e 266 de 

Coordenação de Área de Gestão. Percebe-se um aumento no número de bolsas, o que significa 

uma preocupação do Governo em melhorar a qualidade da formação docente em sala de aula 

(SANTOS; JÚNIOR, 2014). Com isso, cabe questionar, qual o impacto do PIBID 

interdisciplinar na formação do professor no espaço escolar? 

O presente trabalho justifica-se como fruto da participação e experiência no Subprojeto 

PIBID interdisciplinar na Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo, mostrando 
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especificamente a importância do conhecimento e ação interdisciplinar na melhoria da 

qualidade do ensino na escola pública, campo de pesquisa.  

O trabalho está dividido em 4 partes, começando pela introdução que mostra 

especificamente o objetivo geral, o foco de estudo que se está trabalhando. Na segunda mostra-

se claramente a maneira como à pesquisa foi realizada, através de materiais e métodos. Terceira 

seção discute-se o impacto da interdisciplinaridade na formação do professor, através do PIBID 

interdisciplinar tomados como elementos relevantes para a compreensão da temática em estudo, 

que atentam para o ensino na educação pública brasileira. E na quarta seção propõe-se a 

compreender os resultados obtidos a partir da realização de entrevista e questionários realizados 

na Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa adotou como procedimento metodológico o levantamento e análise dos 

dados qualitativos fornecidos pela Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo, no município 

de Pau dos ferros/ RN, questionando a importância do PIBID interdisciplinar no processo de 

formação docente. A pesquisa em estudo visa à categoria epistemológica do construtivismo 

social, uma vez que essa perspectiva é tipicamente encarada como uma abordagem da pesquisa 

qualitativa, por se configurar através de métodos como entrevista (CRESWELL, 2010). Os 

dados da pesquisa de análise qualitativa ocorrerá mediante a realização de entrevista com o 

docente supervisor do PIBID da referida escola e aplicação de questionários composto com 8 

perguntas objetivas/ subjetivas com 6 bolsistas do Subprojeto PIBID interdisciplinar dos cursos 

de licenciatura ofertados na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus 

Pau dos ferros/ RN.  

O processo de formação docente em espaços escolares foi refletida à luz de referenciais 

teóricos sobre o PIBID interdisciplinar na educação pública brasileira para a análise e discussão, 

tendo as contribuições de Azevedo e Amazonas (2014), Andrade e Baitz (2017), Bonatto et al 

(2012), Fernandes (2015), Ferri, Prando e Pedrini (2014), Moacir e Oliveira (2014) e outros 

demais. Aspectos que chamam a atenção na pesquisa é que o tema do PIBID interdisciplinar 

como contribuição no processo de formação do professor, apresenta grande relevância para a 

compreensão da qualidade do ensino em sala de aula. Por essa razão, o estudo dessa natureza 



 
 

 

 

723 

 
 

adotou textos clássicos, sendo pouco frequente produções teóricas mais recentes. Para tanto, as 

produções existentes deu consistência teórica e conceitual na análise e discussão sobre a 

interdisciplinaridade na formação do professor no espaço escolar.   

 

O PIBID INTERDISCIPLINAR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) financiado pelo 

Órgão da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES visa 

fortalecer a formação de professores da licenciatura, uma vez que este programa educacional 

está presente nas universidades estaduais e federais brasileiras (MOACIR; OLIVEIRA, 2014). 

Para tanto, o PIBID numa perspectiva interdisciplinar tem como característica principal 

trabalhar com as diversas áreas do conhecimento, dentre elas: Geografia, Biologia, 

Enfermagem, Educação Física, Letras, Pedagogia, Sociologia e outras demais, que permitem 

encarar à realidade dos problemas sociais que norteiam à sociedade hodierna a partir dos 

diversos olhares científicos. 

O PIBID criado com fomento da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES tem como desejo principal realizar a inserção dos acadêmicos no 

espaço escolar para acompanhar e desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão em 

colaboração com os docentes da rede pública e coordenado por docentes da Universidade. 

Proporcionando aos alunos da graduação uma maior interação com a realidade da educação 

básica e contribuindo na formação docente (AZEVEDO; AMAZONAS, 2014). Assim, a 

experiência no PIBID tem proporcionado a compreender como se dá o processo de construção 

do conhecimento a partir da prática de projetos e pesquisas em sala de aula.   

O projeto tem como objetivo, incentivar a formação de professores em nível superior 

para a educação básica; contribuir necessariamente para a valorização do magistério; elevar a 

qualidade da formação inicial de docentes nos cursos de licenciatura, possibilitando a 

integração entre educação superior e educação básica; inserir os licenciandos no cotidiano de 

espaços escolares da rede pública educacional, proporcionando-lhes oportunidades que possam 

envolver a participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar. Torna-se necessário incentivar escolas públicas de educação 

básica e nível médio e contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 
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dos profissionais licenciados, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura (SANTOS; JÚNIOR, 2014).  

O PIBID interdisciplinar como instrumento didático-pedagógico na formação docente 

torna-se em uma estratégia didática que leva em consideração os processos interativos de 

construção do conhecimento, tendo a importância dos temas transversais considerados como o 

duplo desafio de se trabalhar a complexidade dos fenômenos, contornando a fragmentação, e 

de pensar os conteúdos de maneira integrada. O papel dos temas transversais no ensino escolar 

não é o de ser considerado como uma disciplina escolar, mas sim, um instrumento que 

proporcione a leitura da realidade e ação sobre ela. E para que possa ser desenvolvido no espaço 

escolar torna-se necessário o conhecimento sobre a proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) para que os docentes se envolvam, executem e planejem numa abordagem 

interdisciplinar (BARBOSA, 2007).  

 Torna-se evidente entrelaçar os saberes socialmente constituídos em um enfoque 

abrangente, uma vez que o professor possa abordar um eixo temático e, com base nesse eixo, 

desdobrar determinadas perspectivas que cada ciência traz com o objetivo de enriquecer os 

sentidos múltiplos da prática didático-pedagógica em sala de aula (FERNANDES, 2015).  

Tudo isso, está consolidado na construção de uma nova identidade profissional para os 

autores desse processo no âmbito das disciplinas, pelo menos no espaço em que a reflexão se 

situa. Com isso, não se afirma que só há mudanças nas ações pedagógicas e mudanças das ações 

humanas nas escolas em que o PIBID interdisciplinar está inserido, mas os fatos têm mostrado 

que há nelas a criação de um “novo” perfil para o ensino público escolar, mais comprometido 

com a integralidade do ser humano e das suas relações com o espaço de vivência e, 

consequentemente, possibilitando melhorias profissionais alcançadas através da continuidade 

de sua formação.  

 

[...] É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo 

integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 

investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido ela deve partir da 

necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada 

e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. Explicação, compreensão, 

intervenção são processos que requerem um conhecimento que vai além da 

descrição da realidade, mobiliza competências cognitivas para deduzir, tirar 

inferências ou fazer previsões a partir do fato observado (Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Brasília: MEC, 2002, p. 88-89).  
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Nessa ocasião, a interdisciplinaridade surge como uma ferramenta de suma importância 

no ensino de Geografia, Educação Física e demais, áreas do conhecimento, já que o programa 

visa à parceria com as escolas da Educação Básica/ Ensino Médio e a própria Universidade, 

concedendo bolsas aos discentes dos cursos de graduação (licenciatura), no intuito de inserir os 

graduandos no ambiente escolar, proporcionado um papel mais ativo no processo de ensino-

aprendizagem (ROMAGNOLLI; SOUZA; MARQUES, 2014).  

Este programa pode proporcionar aos graduandos de maneira consolidada, situações 

como: a importância de conhecer a escola básica, vivenciar a sua dinâmica e contradições na 

escola, conversar com professores em exercício e com os alunos e além do mais, estreitar a 

relação Universidade/ Escola Básica.  

De acordo com Andrade e Baitz (2016, p. 25),  

 

Estas vivências para a formação de professores, em especial de Geografia 

(Educação Física, Enfermagem) são fundamentais, pois a prática docente 

numa sociedade complexa, dinâmica e contraditória como a atual, requer uma 

formação alicerçada em teorias que sirvam para emancipação dos sujeitos e, 

sobretudo, para instigar a transformação social, no sentido de construir uma 

sociedade menos desigual.  

 

 O PIBID interdisciplinar no ensino de Geografia, Educação Física, Enfermagem e 

outros torna-se relevante, na medida em que insere na Educação Básica graduandos que possam 

juntos com o professor em exercício possibilitar um procedimento metodológico que leve em 

consideração uma ação mais crítico-reflexiva. Ou seja, favorecendo ao aluno melhor 

compreender a sociedade hodierna, através de um conhecimento interdisciplinar que possa 

problematizar melhor às questões atuais que norteiam o cotidiano atual.  

A formação do professor de Geografia e demais áreas do conhecimento precisa estar 

alicerçada em conhecimentos que proporcionem a busca e seleção de informações relevantes 

para o debate no espaço escolar, no intuito de favorecer a aprendizagem dos discentes e do 

próprio docente. O PIBID numa inserção interdisciplinar torna-se importante para fortalecer a 

qualificação dos futuros docentes, pois favorece aos alunos bolsistas discutirem temas sociais 

relevantes com professores e estudantes da Educação Básica/ Ensino Médio ajudando assim, 

entender para além do currículo pensado para a sua formação (ANDRADE; BAITZ, 2016).  
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 O PIBID interdisciplinar nas diversas áreas do conhecimento é considerado como um 

instrumento didático-pedagógico relevante para formação docente na área da licenciatura, 

principalmente como possibilidade de oferecer aos futuros professores a oportunidade de 

relacionar atividades teóricas com práticas pedagógicas na Universidade e no setor escolar. 

Especialmente quando se trabalha a interdisciplinaridade com o objetivo dos alunos 

compreenderem o espaço atual por meio da junção de vários saberes interligados com o mundo.  

 

O PIBID INTERDISCIPLINAR NA ESCOLA ESTADUAL DR. JOSÉ FERNANDES DE 

MELO 

 

O Subprojeto do PIBID interdisciplinar desenvolvido na Escola Estadual Dr. José 

Fernandes de Melo (Figura 01) e utilizado para desenvolver essa pesquisa é composto por 6 

alunos bolsistas de vários cursos de licenciaturas ofertados na Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros/RN, entre eles: três alunos do curso de Geografia, 

um de Enfermagem e dois de Educação Física. O grupo é coordenado por uma professora de 

Educação Física da referida escola. 

 

Figura 1: Mapa de localização da Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo 

 
Fonte: IBGE, 2010, elaborado por Aluízio júnior (2017). 
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Na primeira fase dessa pesquisa utiliza-se questionários com os alunos bolsistas do 

programa institucional, composto por 8 perguntas objetivas e subjetivas visando fazer um 

levantamento de dados e analisar os benefícios desse projeto tanto para os futuros docentes 

quanto para a escola contemplada.  

Entre os questionamentos, indaga-se o que eles entendiam por interdisciplinaridade, 

uma vez que as respostas são similares e apresentam na sua essência um embasamento teórico 

sobre o assunto. Destaca-se a seguir as respostas de três bolsistas:  

 

“Para mim interdisciplinaridade, é juntar diferentes áreas com um único 

objetivo, é trabalhar em conjunto. É abrir novos caminhos para introduzir 

conhecimentos diversos e assim acabar com a fragmentação que existe entre 

disciplinas, e mostrar que não se pode estudar e trabalhar de forma isolada, 

pois as mesmas se completam” (Aluna bolsista do curso de Geografia/UERN). 

 

Na mesma perspectiva e seguindo a mesma linha de entendimento, outro bolsista 

destaca: 

 

“Acima de tudo trabalho em conjunto! Desde o início da minha 

formação, ainda no primeiro período, nossos professores discutiam 

interdisciplinaridade, sem sombra de dúvidas, interagir com outras 

áreas e outra disciplinas, quebra de muitos paradigmas, e estimula o 

desenvolvimento de novas percepções na formação acadêmica.” (Aluna 

do curso de Enfermagem/UERN).  

 

Outro menciona que interdisciplinaridade “É soma de conhecimentos de áreas 

disciplinares diferentes com o intuito de aprofundamento em determinada temática para propor 

ideias, projetos, propostas e práticas que possam contribuir no ensino” (Aluno bolsista do Curso 

de Geografia/UERN). Trabalhar o PIBID nessa perspectiva torna-se de suma importância para 

a formação  docente, uma vez que a inserção interdisciplinar se mostra cada vez mais 

necessária no contexto escolar e como também no ensino superior, voltado à licenciatura. 

Busca-se de início a relevância no desenvolvimento de trabalhos e projetos que possibilitem a 

formação de um docente que saiba atuar de forma interdisciplinar, conseguindo superar a 

fragmentação do conhecimento, de modo que proporcione à vontade de trabalhar em conjunto 

e de maneira interdisciplinar (FERRI; PRANDO; PEDRINI, 2014).  
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Em ambas as falas, percebe-se a presença de termos como “Junção de áreas”, “trabalho 

em conjunto”, “interação”, definições que não se distanciam do que vem ser a 

interdisciplinaridade na prática. Ainda sobre tentar conceituar um termo tão abstrato, já que este 

não possui um conceito definido e estável. Neste sentindo, “A interdisciplinaridade caracteriza-

se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas 

no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (JAPIASSU, 1976, p. 74).  

Ao questionar aos alunos bolsistas, se na opinião deles, o subprojeto do PIBID 

interdisciplinar tem alcançado seu objetivo principal que é trabalhar de forma interdisciplinar 

no ambiente escolar, todos responderam que sim, dentre as justificativas destaca-se, a fala de 

um discente do Curso de Educação Física da UERN e também bolsista do programa. “A 

interdisciplinaridade vem sendo trabalhada de forma agregar os conhecimentos de áreas 

diferentes para desenvolver projetos que tornem o ensino mais dinâmico e produtivo.” 

Todavia, cabe ressaltar que há inúmeras possibilidades do professor realizar atividades, 

intervenções ou trabalhos interdisciplinares, já que muitos docentes do Ensino Fundamental/ 

Médio trabalham de forma interdisciplinar. Nessa ocasião, mesmo um professor disciplinarista 

pode realizar a prática interdisciplinar de um professor só, identificando e fazendo relações 

entre o conteúdo de sua disciplina e de outras, na procura de agregar os conhecimentos, 

conforme a fala dos discentes bolsistas, existentes na grade curricular ou não. Numa mesma 

área do conhecimento existe uma grande possibilidade de uma ampla abordagem 

interdisciplinar, seja pelo fato de um educador assumir mais de uma disciplina, seja pela 

proximidade entre elas que permite estabelecer conexões entre os conteúdos (BONATTO et al, 

2012).  

Entre os pontos positivos e os benefícios de se trabalhar com a interdisciplinaridade 

dentro do ambiente escolar, muitas justificativas são expostas, mas se quer grifar a fala de um 

aluno que torna-se bem pertinente para o debate. Quando enfatiza que,  

 

“Os benefícios positivos mais notáveis são a abertura da possibilidade de 

integração de áreas de conhecimentos diferentes. A interdisciplinaridade, para 

mim, é uma proposta dinâmica de ensino que permite fugir um pouco do 

tradicional modelo de ensino fragmentado e fechado para uma possibilidade 

de integração diferentes ciências em prol de um objetivo comum de ensino” 

(Aluno bolsista do Curso de Geografia/UERN).  
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Em conformidade com esse último questionamento e procurando ressaltar as melhorias 

no desempenho docente citadas por esses bolsistas, a partir da atuação neste sub projeto, o 

mesmo discente citado anteriormente complementa que,   

    

“A maior contribuição que vejo é conhecer de forma pratica a proposta 

interdisciplinar, já que na formação docente a gente não tem essa oportunidade 

a não ser pelo PIBID interdisciplinar. A soma de conhecimentos de áreas 

díspares na busca de por projetos que ofereçam uma forma diferente de ensino 

sobre diversas temáticas, ajuda o discente a se relacionar com outras áreas de 

ensino e amplia a suas capacidades preparando-o para a futura prática 

docente” (Aluno bolsista do Curso de Geografia/UERN). 

 

Sobre ambas citações e pontos elencados pelo discente bolsista, eles evidenciam que a 

interdisciplinaridade se faz presente através de ações desse projeto. Pois, proporciona uma 

integração e interação de várias áreas do conhecimento, possibilitando um ensino diferenciado 

para os discentes da escola, bem como um novo olhar e uma nova postura para o futuro 

profissional da educação, representados pelos alunos bolsistas. 

“O valor e a aplicabilidade da interdisciplinaridade, portanto, podem-se verificar tanto 

na formação geral, profissional, de pesquisadores, como meio de superar a dicotomia ensino-

pesquisa e como forma de permitir uma educação permanente” (FAZENDA, 1992, p. 49). Fato 

ressaltado pela citação anterior. Pois, quando se busca trabalhar de forma interdisciplinar seja 

em qualquer área ou até mesmo na educação, os resultados e benefícios são visíveis, tanto para 

o público que atua, quanto para o público contemplado. 

No questionário aplicado, pede-se que eles apontassem as principais dificuldades 

encontradas ao se desenvolver este projeto no âmbito da interdisciplinaridade. E em sua 

maioria, o maior fator citado como o que tem dificultado esse trabalho foi a distinção de áreas, 

a complexidade de lidar com opiniões e pontos de vista diferenciados e fazer a articulação entre 

as disciplinas. Corroborando com essa afirmativa, a aluna do curso de Enfermagem menciona 

que, “Desenvolver atividades que não sejam de minha área tem sido um grande desafio”. É 

extremamente difícil e um desafio considerando as atuais condições de formação disciplinar 

docente, o profissional desenvolver atividades e conseguir fazer relações de um objeto de 

conhecimento com todas as disciplinas, já que a maior ou menor capacidade para fazer isso 

depende necessariamente do conhecimento geral que o professor possui e da habilidade 

desenvolvida por ele de estabelecer relações (HARTMANN, 2007).  
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Sobre essas dificuldades encontradas numa inserção interdisciplinar, pode-se constatar 

também à dissociação entre à realidade social de educandos e educadores, já que tanto a atuação 

e os conteúdos trabalhados no espaço escolar na maioria das vezes são distantes das vivências 

dos que fazem parte do contexto escolar. As iniciativas de projetos interdisciplinares podem 

associar os conhecimentos das diversas disciplinas com a realidade dos que fazem parte do 

ambiente escolar, pensando que o discente não é considerado como uma tábula rasa, mas sim, 

possui memórias e conhecimentos. Percebe-se que a interligação entre esses conhecimentos, 

experiências e a percepção que a educação trata de seres humanos é possível compreender, na 

medida em que essas dificuldades existem e que as tentativas devem persistir (CASALI; 

TOMAZI; SOARES, 2013).  

É bem certo que, unir diversas áreas do conhecimento, profissionais diferentes, pontos 

de vista opostos, sair da zona de conforto e se adentrar em outras áreas que não domina, não é 

fácil, e exige acima de tudo paciência, respeito e dedicação. Mas esses são obstáculos e 

dificuldades que se devem buscar superar quando se pensa no trabalho interdisciplinar. Um 

trabalho interdisciplinar sério e coerente, exige, sobretudo, uma ação coletiva em que os 

docentes envolvidos abram as portas de suas disciplinas e se esmerem na busca de fortalecer 

pontes com os conhecimentos que estão sendo trabalhados no conjunto das disciplinas. O que 

não significa que não seja fácil, muitos obstáculos se colocam para a realização desse trabalho 

interdisciplinar (SUHR; SOARES, 2011).    

Na segunda etapa da realização dessa pesquisa, executa-se uma entrevista com a 

professora supervisora do subprojeto PIBID interdisciplinar, a mesma atua na Escola Estadual 

Dr, José Fernandes de Melo, localizado em Pau dos Ferros/RN. Licenciada em Letras Língua 

Portuguesa e Inglesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, lecionando a 

disciplina de Educação Física há onze anos e coordenando o projeto que é objeto de estudo 

deste trabalho há três anos e oito meses, tempo de duração do programa.  

Ao ser questionada sobre o que seja a interdisciplinaridade destaca que, 

 

“O termo interdisciplinaridade é uma atividade fundamental para o trabalho 

docente. Sair da nossa zona de conforto e buscar novas perspectivas de 

trabalhar e melhorar a aprendizagem juntamente com colegas de outras áreas 

e com os alunos, não só os alunos do PIBID, mas os alunos da escola em si. 

O trabalho tem que ser integrado, a escola inteira participando. 

Interdisciplinaridade, pra mim, é isso, essa vontade, esse desejo de fazer 
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diferente. De compartilhar conhecimento, de planejar e executar juntos ações 

na escola.”  

 

Neste sentido, a professora também possui um aporte teórico sobre a 

interdisciplinaridade, fato de suma importância. Pois, não pode-se trabalhar na prática de algo, 

se não dominar a sua teoria. Para tanto, é importante destacar que todos os envolvidos no 

programa do PIBID interdisciplinar antes de irem atuar na escola passaram por um processo de 

preparação, leitura de textos e debates sobre a temática abordada. Fato este, que evidencia tal 

conhecimento sobre a questão.  

Ao perguntar, se o subprojeto PIBID interdisciplinar tem alcançado seu objetivo 

principal que é trabalhar de forma interdisciplinar na escola, a mesma ressalta que sim, “pois 

nós temos desenvolvidos diversos projetos interdisciplinares na escola em conjunto com outros 

professores. Onde projetos muito interessantes têm sido desenvolvidos nesta perspectiva 

interdisciplinar”.  

Como benefícios e resultados alcançados com esse projeto, ela cita que 

 

“O ponto fundamental do trabalho interdisciplinar seja de concepção teórica 

ou prática é a troca de experiências e aprendizagens que se estabelece no 

âmbito das interações, enriquecendo os conhecimentos, ampliando os campos 

de visão das pessoas envolvidas.” (Professora coordenadora do sub projeto 

PIBID interdisciplinar). 

 

O trabalho interdisciplinar é, acima de tudo, trabalho em conjunto. O profissional 

interessado em envolver-se com essa nova forma de atuação, deverá compreender que ele não 

poderá realizar isso individualmente, se faz necessário o envolvimento com outras áreas, outros 

profissionais, para que aconteça trocas de experiências, de aprendizado, por que sem a interação 

de dois ou mais envolvidos não se pode começar a pensar no interdisciplinar. E quando move 

isso para dentro dos muros da escola, essa comunicação entre todos os envolvidos no processo 

de ensino se torna indispensável.  

Nessa perspectiva interdisciplinar, o diálogo torna-se necessário entre os saberes, entre 

as disciplinas, uma vez que precisa-se de uma gestão escolar que dialogue franca e abertamente 

com à comunidade escolar, pais, funcionários, docentes, alunos, líderes sociais e especialmente 

um diálogo com os próprios professores, os docentes das outras disciplinas (FORTUNATO; 

CONFORTIN; SILVA, 2013).  
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A mesma docente aponta melhoria na sua formação docente a partir da atuação na 

coordenação desse projeto, “adotar a interdisciplinaridade nos leva a profundas reflexões sobre 

a nossa maneira de atuar, especialmente no ensino. Revendo aspectos éticos, sociais, revendo a 

nossa postura diante de algumas atitudes e buscando sempre amadurecimento profissional.”  

O professor interdisciplinar é aquele que está em um processo de busca, pesquisa e que 

tem compromisso com os seus alunos. Aquele que se mostra insatisfeito com o que realiza, a 

ponto de procurar sempre melhorar. Lutando por uma educação melhor e por projetos 

interdisciplinares envolvendo diversas áreas do conhecimento (FAZENDA,1994). 

Entre as dificuldades enfrentadas ela menciona como principal dificuldade a falta de 

tempo, “de conciliar o tempo com o trabalho, o estudo, tempo disponível para planejar em que 

todos possam se reunir, alunos bolsistas e professores”.  

“É que a situação de interdisciplinaridade é uma situação da qual não tivemos ainda uma 

experiência vivida e explicitada, sua prática concreta, sendo assim ainda um processo tateante 

na elaboração do saber, na atividade de ensino, pesquisa e na ação social” (SEVERINO, 1989 

APUD PONTUSCHKA, 1999, p.100). Desta maneira todo projeto que caminha em busca deste 

objetivo, não tem referências concretas, prontas e acabadas. Existem grupos de profissionais, 

escolas, instituições e até mesmo projetos que buscam implantar essa prática nas escolas 

brasileiras, projetos que se tornam fundamentais e relevantes, pois para se alcançar resultados, 

é preciso iniciar algo, dar o primeiro passo. É nessa perspectiva que enxerga-se esse programa, 

como uma iniciativa, que tende a dar bons frutos e mostrar resultados significativos para a 

escola envolvida neste processo.  

Ao questionar: Esse projeto tem modificado/melhorado ou facilitado o processo de 

ensino aprendizagem e aquisição de conhecimentos dos alunos da referida escola em que ele é 

desenvolvido? A mesma sem titubear, responde que sim e justifica,  

 

 “A interdisciplinaridade ela tem melhorado muito o processo de ensino-

aprendizagem, facilitando a comunicação, a interação [...] e isso para o aluno 

é muito importante. Nós percebemos os benefícios que isso traz para os 

alunos, ele passa a ser mais participativo, se sente valorizado.” 

 

Esses são alguns dos benefícios de se buscar trabalhar de forma interdisciplinar no 

ambiente escolar, essas melhorias são mais sentidas pelos alunos, que como destaca a 

professora se torna “mais participativo se sente valorizado”. Porém, esses ganhos, apesar de 
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atingirem diretamente os alunos, eles favorecem de forma geral todos os envolvidos nesse 

processo. Toda comunidade escolar e a sociedade seguem ganhando, pois se está investindo na 

formação de cidadãos mais conscientes, críticos e reflexivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visa-se aqui a construção de um trabalho interdisciplinar, que buscasse contribuir para os 

estudos e pesquisas sobre o processo de formação docente no espaço escolar. A 

interdisciplinaridade se adentra nesse contexto por poder contribuir na intervenção do ensino-

aprendizagem dos discentes e formação docente tendo em vista sua natureza social 

interdisciplinar, preocupada em analisar os problemas sociais hodiernos do cotidiano sob o 

enfoque de diversos olhares científicos. Demonstra-se apesar dos desafios e dificuldades 

encontradas, como por exemplo desenvolver atividades de outras áreas diferentes, que a 

melhoria do ensino-aprendizagem dos discentes e da formação docente na Escola Estadual Dr. 

José Fernandes de Melo é reflexo direto das ações do PIBID interdisciplinar por parte dos 

bolsistas desse programa institucional e professor supervisor, interferindo-os diretamente na 

qualidade do ensino em sala de aula.  

Isso faz refletir até que ponto existe o compromisso com o conhecimento e atuação da 

interdisciplinaridade por parte da gestão escolar e da própria Universidade no que se refere a 

uma das condições básicas de melhoria na qualidade do ensino de qualquer ambiente escolar, 

que é trabalhar com uma metodologia didático-pedagógica que leve em consideração a 

interdisciplinaridade como amplo campo de pesquisa e estudo em sala de aula. 

Compreende-se a necessidade na continuidade de mais estudos e pesquisas relacionadas 

à interdisciplinaridade na Escola Estadual Dr. Fernandes de Melo, uma vez que são poucos os 

trabalhos desenvolvidos por discentes bolsistas e docentes supervisores. Portanto, o interesse 

em estudar e pesquisar à interdisciplinaridade como um processo de melhoria na qualidade do 

ensino e formação docente é de suma importância, já que colocará à escola como um espaço 

propício na construção conjunta do conhecimento e como uma forma de amenizar a 

fragmentação do saber. Portanto, tendo em vista a contribuição de disciplinas como à Geografia, 

Educação Física, Enfermagem, Letras e outras demais na intervenção do ensino-aprendizagem, 
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uma vez que torna-se necessário caminhar para frente no sentido de fomentar a 

interdisciplinaridade na educação pública brasileira. 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um levantamento dos assuntos mais publicados na Revista Brasileira de 

Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR), pertencente a Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR), periódico que vem se consolidando 

como o principal na área de Planejamento Urbano e Regional no Brasil. A metodologia foi 

embasada em uma revisão literária sistematizada embasada em um estado da arte, utilizando de 

uma coleta dos vocábulos mais usados nas palavras-chaves dos artigos publicados nos últimos 

5 anos. A partir do levantamento, as quatorze palavras mais usadas foram quantificadas em 

gráficos que ilustram a frequência de uso delas ao longo do período de 2013 a 2017, em seguida, 

as palavras compostas extraídas, fornecendo os principais temas, que também foram 

quantificados em representações gráficas. Depois de extraídos, os assuntos foram conceituados 

com base em autores da literatura da área. Conclui-se que os assuntos mais abordados na 

RBEUR dentro do período mencionado são: Planejamento Urbano, Espaço Urbano, Espaço 

Público, Economia Social, Política de Urbanização, programa Minha Casa Minha Vida, e 

Urbanismo, com destaque para Minha Casa Minha Vida, que consiste em um programa do 

Governo Federal, mas que teve alguns autores direcionando suas pesquisas para ele nos últimos 

5 anos. Por fim, este estudo traz como recomendação o fomento a realização de mais trabalhos 

deste formato, utilizando de outros periódicos nacionais relevantes em qualquer área e temática. 

 

Palavras-chave: ANPUR; Assuntos; Revista; Artigos; Estudos urbanos e regionais.  
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INTRODUÇÃO  

 

Em um contexto geopolítico que engloba inúmeros estudos na área de desenvolvimento 

regional, é possível observar tamanho progresso científico desta área no Brasil. Como um dos 

carros chefes desses estudos, a Associação Nacional de Pós-graduação e pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional (ANPUR) compila anualmente uma série de artigos em sua 

revista, focada em estudos urbanos e regionais. Criada em 1999, em versão impressa e com 

periodicidade semestral, a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR) vem 

se consolidando como o principal periódico na área de Planejamento Urbano e Regional no 

Brasil e, desde, 2015, tem periodicidade quadrimestral (ANPUR, 2017). 

Tendo a revista como objeto de estudo, o trabalho tem por finalidade fazer um 

levantamento dos assuntos publicados pelo periódico em determinado espaço de tempo, 

contemplando a seguinte problemática: quais os assuntos mais abordados pela Revista 

Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais nos últimos 5 anos? 

O objetivo do trabalho será levantar os assuntos mais publicados na RBEUR nos últimos 

5 anos, permitindo observar e comparar como anda a evolução das pesquisas nas áreas de 

enfoque do periódico.   

A pesquisa trata-se de uma revisão literária sistematizada embasada em um estado da 

arte, conduzida através de uma apreciação intencional das palavras mais utilizadas nas palavras-

chave dos artigos publicados pela RBEUR nos últimos 5 anos, para então, coletar a partir delas, 

os assuntos mais abordados da revista de 2013 a 2017, para, por fim, serem conceituados por 

autores da área. O levantamento se deu através do site da revista RBEUR, sendo feito a listagem 

com o auxílio de uma ferramenta online hospedada no site Word Counter 360º junto com um 

editor de texto, o Microsoft Word.  

O tratamento utilizará de gráficos e tabelas, embasando uma análise quantitativa, como 

também qualitativa ao utilizar da literatura para debater em torno dos assuntos.  

A princípio, o trabalho terá uma explanação acerca do desenvolvimento regional no 

Brasil, trazendo o surgimento da ANPUR bem como sua revista. Em seguida, as análises 

gráficas serão apresentadas, depois as conceituações acerca das temáticas coletadas pelas 

palavras-chave. Por fim, as conclusões. 
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REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS: UMA ANÁLISE 

ACERCA DOS ASSUNTOS PUBLICADOS  

 

Estudos Urbanos e Regionais no Brasil    

  

O Brasil teve uma evolução rápida na civilização de suas cidades, deixando de ser um 

pais tipicamente rural para gerar grandes centros urbanos. Csaba Deák (1999) assevera sobre o 

desenvolvimento urbano brasileiro:  

 

Foi a partir do segundo quartel deste século que a escala alcançada pela 

urbanização começou a provocar iniciativas por parte do Estado e 

modificações na administração pública.  Um dos resultados nesse sentido é o 

aparecimento de uma nova atividade governamental com a finalidade 

específica de tratar dessas novas entidades que estavam surgindo: as 

aglomerações urbanas. É nascimento do planejamento e, particularmente, do 

planejamento urbano, cujos primórdios podem ser situados no Estado Novo – 

no advento do qual Otávio Ianni via, significativamente, a consolidação de 

‘uma vitória importante [...] da cidade sobre o campo (DEÁK, 1999, p. 12). 

 

O autor afirmar que o segundo quartel do século XIV, período em que marca o 

rompimento com o passado colonial e a adesão ao “moderno” e a ascensão de uma nova classe 

dominante – “embelezamento das cidades”, começam a propiciar intervenções nas cidades, 

modificando estes espaços.  

Villaça (1999) apresenta uma divisão em três períodos sobre a história do planejamento 

urbano no Brasil: o primeiro inicia-se no final do século XIX, por volta de 1875 e vai até o ano 

de 1930.  O segundo vai de 1930 até por volta de 1992, ano em que se inicia o terceiro período 

e que perdura até os dias atuais.  

Tendo em vista a consolidação urbana em consonância com o seu desenvolvimento e 

importância social, o Brasil conta com a lei 10.257/2001, que regula o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental, percebendo, com isso, a necessidade do estado em intervir nas ações para 

o controle urbano. 

 Haja vista a crescente dos estudos sobre Planejamento Urbano e Regional, a Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR foi 

fundada em 1983 por cinco programas. Hoje, a ANPUR conta com cinquenta e sete membros, 
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além de inúmeras instituições associadas e filiadas, atuantes nas áreas do planejamento urbano 

e regional, do desenvolvimento regional, da arquitetura e urbanismo, da geografia, da 

economia, da administração pública, das ciências sociais e outras. Em 1999 a ANPUR lançou 

a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, com periodicidade semestral, atualmente 

contando com publicidade quadrimestral.  

 

Análise e discussão  

 

Partindo para a análise, a tabela a seguir traz algumas informações quantitativas da 

RBEUR nos últimos 5 anos:  

 

Tabela 1: Volumes publicados de 2013 a 2017 com as respectivas quantidades de artigos por 

edição e por ano 

ANOS VOLUME Nº ARTIGOS 
Nº ARTIGOS POR 

ANO 

2013 
Vol. 15 Nº1 - 2013 9 

21 
Vol. 15 Nº 2 - 2013 12 

2014 
Vol. 16 Nº1 – 2014 12 

23 
Vol. 16 Nº 2 – 2014 11 

2015 

Vol. 17 Nº1 – 2015 8 

26 Vol. 17 Nº 2 – 2015 7 

Vol. 17.Nº 3 – 2015 11 

2016 

Vol. 18 Nº 1 – 2016 8 

25 Vol. 18 Nº2 – 2016 9 

Vol. 18 Nº 3 – 2016 8 

2017 

Vol. 19 N º1 – 2017 9 

26 Vol. 19 Nº 2 – 2017 9 

Vol. 19 Nº 3 – 2017 8 

TOTAL - 

5 anos 13 volumes 121 artigos - 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

No intervalo citado, a revista possui 13 volumes com 121 artigos publicados, 

barganhando inúmeros temas sobre Estudos Urbanos e Regionais, inclusive com artigos em 

inglês e espanhol. 

A seguir, o levantamento dos termos mais contidos nas palavras-chave de cada artigo a 

partir da contagem com as ferramentas já mencionadas, trazendo as quatorze palavras mais 

utilizadas nos artigos dentro do período de 2013 e 2017. 
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Gráfico 1: Frequência de uso de 14 palavras dentro das palavras-chave mais usadas de 2013 a 

2017 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

A coleta considerou as palavras em diferentes línguas, no caso inglês e espanhol, como 

também no plural e singular, variações de gênero e sinônimos. São as palavras urbano (urbana, 

urbanos, urbanas e urban) com 90 menções, espaço (espaços, space e spaces) com 31 menções, 

cidade (cidades, município, municípios e city) com 29 menções, social com 28, planejamento 

(planificación e planning) com 24, economia (economía e economic) com 20, política (policy) 

com 18, habitacional (habitação e housing) taambém com 18, minha com 16, casa com 8, vida 

com 8, desenvolvimento (developement) também com 8 menções e Urbanismo com 5. 

O gráfico que segue expõe a evolução ao longo dos últimos 5 anos no tocante ao uso 

destas palavras por ano. 
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Gráfico 2: Ranking anual das palavras mais usadas nas palavras-chave nos anos de 2013 a 

2017 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

A demonstração evidencia uma discrepância da utilização da palavra urbano e suas 

variações, diferindo apenas no ano de 2013, ficando atrás de Economia e suas variações, 

mudando de posição nos anos seguintes, onde economia deixou de ser o termo de maior uso. 

As próximas ilustrações gráficas trazem a filtragem dos assuntos com base nas sentenças 

apresentadas anteriormente, solucionando a proposta deste trabalho.  

O Gráfico 3 traz as palavras-chave compostas mais utilizadas, retratando os assuntos 

mais tratados nos artigos da RBEUR: 
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Gráfico 3: Assuntos mais usados dentro das palavras-chave de 2013 a 2017 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2017). 

 

Os assuntos mais coletados com suas respectivas frequências de uso foram: 

Planejamento urbano com 13 menções, em seguida Espaço urbano com 10, Minha Casa Minha 

Vida com 8 menções, Espaço público com 7, Política Habitacional também com 7, Urbanismo 

com 6 e Economia social com 4. A partir destas palavras-chaves constata-se os temas mais 

estudados pelos autores que publicaram na RBEUR nos últimos 5 anos.  

O próximo gráfico faz uma distribuição destes tópicos: 

 

Gráfico 4: Distribuição dos assuntos de 2013 a 2017 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2017). 
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Conceituações dos assuntos    

 

Perante ao obtido, um ligeiro levantamento da literatura abordará alguns conceitos, 

debatendo e coligando também ao sentido da área abrangida pela temática da RBEUR.   

A palavra mais mencionada, “urbano”, traz o entendimento relativo à cidade, diz-se dos 

prédios para habitação, em oposição a rústicos ou para cultivar (AURÉLIO 2017). De fato, isso 

comprova a tipicidade dos estudos da revista com a temática proposta. O vocativo foi usado 

para delimitar as palavras-chave compostas mais usadas, que são Planejamento Urbano e 

Espaço Urbano.  

Em relação a Planejamento Urbano, Duarte (2017) especifica como um campo que “se 

abre para conhecimentos e metodologias que abrangem aspectos da sociologia, da economia, 

da geografia, da engenharia, do direito e da administração”, ressaltando a última área como 

sendo cada vez mais valorizada por auxiliar a gestão de cidade. 

Antes de tratar de Espaço Urbano e Espaço Público, considera-se, sobretudo, o seguindo 

conceito sobre “espaço”: 

 

O   espaço, por   suas   características   e   por   seu funcionamento, pelo que 

ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre 

as atividades e entre os homens, é o resultado de umas práxis coletivas que 

reproduz as relações sociais, (...) o espaço evolui pelo movimento da 

sociedade total (SANTOS, 1978). 

 

Este denomina-se por um conjunto de usos da terra urbana, é o que os geógrafos e 

urbanistas denominam de a organização espacial da cidade (CORRÊA, 2004). Dada a 

importância da existência destes espaços, Cavalcanti (2001) ressalta que “falar de produção de 

espaço é falar desse espaço como componente da produção social em geral, que tem uma lógica, 

uma dinâmica que é própria dessa produção social, de um modo de produção da sociedade. ” 

Além de estar contida no tema Espaço Urbano, “espaço” está inserido na palavra-chave 

Espaço Público, que, em seu entendimento, tem como sendo em si mesmo o espaço da ação 

política ou, pelo menos, da possibilidade da ação política na contemporaneidade (SERPA, 

2004). Segundo Borja (2003), o Espaço Público também pode ser considerado a cidade em seu 

conjunto, assim formando, segundo Corrêa (2004), o espaço de uma cidade capitalista em seus 

diferentes usos da terra urbana.  
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Se tratando do assunto Política Habitacional, o estudo transpõe, inicialmente, no 

enfoque sobre o sentido de habitação, que é: 

 

[...] culturalmente definida como o lugar onde se desenvolvem as atividades 

cotidianas necessárias à sobrevivência de cada um e também à reprodução da  

força  de trabalho – é constituída por um sentido amplo que considera o seu 

entorno físico, como a paisagem, o caminho e também a convivência coletiva 

e de vizinhança. Ao estudar a questão habitacional, entendemos que ela se 

constitui como parte do complexo e contraditório processo de estruturação 

urbana da sociedade capitalista (PINTO, 2004, p. 2). 

 

O tema justifica as citações do programa do Governo Federal chamado Minha Casa, 

Minha Vida. O programa foi lançado em 2009 com uma iniciativa do Governo Federal de 

oferecer condições atrativas para o financiamento de moradias nas áreas urbanas para famílias 

de baixa renda através de Caixa Econômica Federal, que detém do repasse financeiro oriundo 

do Ministério das Cidades.  

Urbanismo pode ser compreendido mais como características físio-territoriais das 

cidades, sendo mais utilizado o vocábulo pelos arquitetos, sendo assim, o “urbanismo estaria 

mais ligado ao desenho da cidade, tanto na escala de espaços amplos e de ordenação territorial 

quanto na escala do desenho de mobiliário urbano e espaços intra-urbanos” (DUARTE, 2007, 

p 101). 

Por último, Economia Social compôs as pesquisas em 4 momentos. Por conceito, 

Economia Social trata de movimentos cooperativos, mutualistas e associativos, no domínio da 

sociedade civil, objetivando, na vida do trabalhador, melhoria das condições, sendo uma ação 

redistributiva do Estado Social realizadas por via patronato das iniciativas solidárias do 

Terceiro Setor (CHAVES; MONZÓN, 2007). Sendo assim, Economia Social trata de gerar 

integração populacional, visando suprir necessidades sociais em diversas regiões, envolvendo 

principalmente organizações de terceiro setor. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do que foi estudado, pode se concluir que Revista Brasileira de Estudos Urbanos 

e Regionais teve como foco em suas publicações nos últimos 5 anos, os artigos que trataram de 
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assuntos ligados a Planejamento Urbano, Espaço Urbano, Espaço Público, Economia Social, 

Política habitacional, Minha Casa Minha Vida e Urbanismo.  

Destaca-se as pesquisas voltadas para um programa do Governo Federal, o Minha Casa 

Minha Vida, demonstrando ter sido um relevante tema dentro dos estudos direcionados a 

habitação no Brasil dentro de RBEUR no período de 2013 a 2015, mesmo em meio a alguns 

importantes acontecimentos nesse tempo, como a Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil, 

inclusive mencionada em alguns artigos, as Olimpíadas também no Brasil em 2016, a reeleição 

de Dilma Rousseff no mesmo ano da Copa e o seu impeachment em 2016.  

A produção deste tipo de estudo em um importante periódico brasileiro permitiu 

conhecer os assuntos mais abordados nas pesquisas do país ligados a desenvolvimento regional, 

tendo em vista um período de tempo delimitado para o levantamento, favorecendo extrair 

informações mais precisar e sazonais, podendo auxiliar estudantes de graduação e pós-

graduação na busca de temas para fomento ás pesquisa dessa área. Recomenda-se a realização 

de mais trabalhos dessa linha, utilizando de outros periódicos nacionais relevantes em qualquer 

área e temática. 
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