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A MEDIAÇÃO COMO MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS Aurélia Carla Queiroga da Silva; Cláudia Vechi Torres; Cláudio Ernesto da Silva; Lídio Sânzio
Gurgel Martiniano; Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior

662

A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ:
UM ESTUDO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELA GERÊNCIA EXECUTIVA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GEDS) A PARTIR DO OLHAR DA PESSOA IDOSA Suzaneide Ferreira da Silva Menezes;Ana Marêssa Távora Vieira; Talita Tamara Maia de
Queiróz; Annelysa de Castro Morais; Lúcia Helena Costa de Góes

670

A PROBLEMÁTICA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Carlos Sérgio Gurgel da Silva; Cláudia Vechi
Torres; Hugo Werner Fortunato Dantas; Lídio Sânzio Gurgel Martiniano; Sérgio Alexandre
Moraes Braga Júnior

678

AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - Débora dos Santos Lima; Emanoel Márcio Nunes; Andreya Raquel Medeiros
de França; Gerlânia; Maria Rocha Sousa; Thalita Carvalho de Almeida

686

ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NA ESFERA PRODUTIVA: realidade das comerciárias de
Mossoró – RN - Antônia Mônica Sousa de Melo

693

AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM MOSSORÓ-RNCínthia Simão de Souza; Maria do Perpétuo Socorro Rocha Sousa Severino

701

CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS NA
PRAIA DA PIPA/RN - Ellen Aline da Cunha Lira¹; Flávio José de Lima

710

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN: NECESSIDADES E
DESAFIOS - Gláucia Helena Araújo Russo; Francimar Vicente da Silva

719

DESIGUALDADES SOCIAIS E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ/RN - Hozana Raquel de Medeiros Garcia; Márcia Regina Farias da Silva

725

DIAGNÓSTICO SOCIAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO
DE MOSSORÓ/RN - Gláucia Helena Araújo Russo; Francimar Vicente da Silva

733

DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA SIMBÓLICA – ESTUDO DO CONCEITO DE
VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NO CONTEXTO ESCOLAR E SUA RELAÇÃO COM O ABANDONO
INTELECTUAL - Maria Audenora das Neves Silva Martins; Lênora Santos Peixoto

743

EDUCAÇÃO E MÍDIA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O USO PEDAGÓGICO DA TELEVISÃO
NA ESCOLA - Maria Soberana de Paiva; Jucieude de Lucena Evangelista; Márcia de
Oliveira Pinto

750

MAPA SOCIAL: TERRITÓRIO E DESIGUALDADES - FASE II SUBPROJETO: DESCRIÇÃO,
MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCO SÓCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ –
RN - Hermínio Sabino de Oliveira Junior; Alfredo Marcelo Grigio

756

O AGRONEGÓCIO FAMILIAR DO ALTO OESTE POTIGUAR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
ATUAIS - José Vivaldo Machado Fernandes Júnior; João Batista de Freitas

763

O PROJETO PEDAGÓGICO DA UERN: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA
ÁREA DA INFÂNCIA - Alexsandra Maia Nolasco; Giovana Carla Cardoso Amorim

771

PODER SIMBÓLICO E PODER POLÍTICO: AS POLÍTICAS DE CONCESSÕES DE RÁDIO E
TELEVISÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Geilson Fernandes de Oliveira;
Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes; Maria Adriana Nogueira

776

REALIDADE REVELADA: CONDIÇÃO SOCIAL E DEMANDAS DAS MULHERES EM MOSSORÓRN - Sâmia Gomes Martins; Telma Gurgel da Silva

783

TELENOVELA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: RELAÇÕES ENTRE FICÇÃO E RECONHECIMENTO
- MakcionMüllerRodriguesLeite; Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes; Geilson Fernandes
de Oliveira; Maria Adriana Nogueira; Jorge Carlos de Andrade Júnior

791

TELEVISÃO E ESCOLA: UM ESTUDO SOBRE O USO PEDAGÓGICO DA TV EM DUAS
ESCOLAS PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ – RN - Ana Katarina Galdino de
Araújo; Jucieude Evangelista Lucena; Márcia de oliveira Pinto

797

CIÊNCIAS DA VIDA

803

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM EVIDÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DE PRÁTICAS
EDUCATIVAS REALIZADAS COM GESTANTES E ACOMPANHANTES PARA A VIVÊNCIA DO
PUERPÉRIO - Alexandra do Nascimento Cassiano; Cristyanne Samara Miranda de
Holanda; Roberta Kaliny de Souza Costa

805

A PREVALÊNCIA DE DOR EM PACIENTES COM ÚLCERAS VENOSAS EM UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA SUL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ Juliana Rodrigues de
Araújo; Francisca Patrícia Barreto de Carvalho; Amélia Caroline Lopes Fernandes

813

A RELAÇÃO DA PRÓTESE DENTÁRIA COM LESÕES BUCAIS NA REGIÃO DO SERIDÓ/RN Thiago Fernando de Araújo Silva; Kleiton Alves Ferreira; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira
Moura; Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima; Eduardo José Guerra Seabra

818

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: PERCEPÇÃO DE NUTRIZES ACERCA DA ASSISTÊNCIA
DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE CAICÓ - Andiara Araújo Cunegundes de Brito;
Rosangela Diniz Cavalcante.

826

ALIMENTAÇÃO DE Parauchenipterus galeatus
LINNAEUS,
1766 (PISCES:
AUCHENIPTERIDAE) PRESENTES NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, APODI – RN Ana Luiza Gomes Bezerra; Danielle Peretti; Raabe Mikal Pereira Honorato; José Luis Costa
Novaes; Rodrigo Silva da Costa

834

ALIMENTAÇÃO DE Triportheus signatus (GARMAN, 1890) (PISCES: CHARACIDAE)
PRESENTE NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, APODI-RN - Raabe Mikal Pereira
Honorato; Danielle Peretti; Ana Luiza Gomes Bezerra; José Luis da Costa Novaes; Rodrigo
Silva da Costa

842

ANÁLISE BIOQUÍMICA DO PLASMA DE RATOS TRATADOS COM GLUTAMATO
MONOSSÓDICO E AS ASSOCIAÇÕES COM O DIABETES TIPO II - Thiago Fernandes Martins;
Bruna Kaline Gorgônio de Azevedo; João Xavier da Silva Neto; José Hélio de Araújo Filho;
Francisco Barros Barbosa

850

ANÁLISE PROTEÔMICA DIFERENCIAL DE PROTEÍNAS DE FÍGADO DE RATOS COM
OBESIDADE EXPERIMENTAL E AS ASSOCIAÇÕES COM O DIABETES TIPO II - Bruna Kaline
Gorgônio de Azevedo; Francisco Barros Barbosa; José Hélio de Araújo Filho; Thiago
Fernandes Martins; João Xavier da Silva Neto

855

ANÁLISE QUALITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS ASSOCIADOS AO
SEDIMENTO EM UM TRECHO URBANO DO RIO APODI-MOSSORÓ, MUNICÍPIO DE
MOSSSORÓ-RN, NORDESTE, BRASIL - Pedro Gomes da Silveira Neto; Iron Macêdo Dantas;
Janay Clésia Menezes Mota; Wesley Alves Rodrigues; Atarissis Morais Dias

863

ANÁLISE QUANTITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS ASSOCIADOS AO
SEDIMENTO EM UM TRECHO URBANO DO RIO APODI- MOSSORÓ, MUNICIPÍO DE
MOSSORÓ, RN, NORDESTE, BRASIL - Janay Clésia Menezes Mota; Iron Macêdo Dantas;
Wesley Alves Rodrigue; Ana Paula Monteiro da Silva; Atarissis Morais Dias

868

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DOS PACIENTES COM ÚLCERAS
VENOSAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA LESTE DO MUNICÍPIO
DE MOSSORÓ - Érica Larissa Ferreira Barreto; Francisca Patrícia Barreto de Carvalho;
Amélia Caroline Lopes Fernandes

874

CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE PAREDE CELULAR DE TOMATES TRATADOS COM 1METILCICLOPROPENO (1-MCP) - Aline Kelly de Aquino Lima Cipriano; Francisca Marta
Machado Casado de Araújo; Isabel Cristina da Costa Souza; Antonio Vitor Machado

879

COLONIZAÇÃO POR MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS EM SUBSTRATO ARTIFICIAL
EM UM TRECHO URBANO DO RIO APODI-MOSSORÓ, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN Wesley Alves Rodrigues; Iron Macêdo Dantas; Janay Clesia Menezes Mota; Pedro Gomes da
Silveira; Ana Paula Monteiro da Silva

884

COMPETÊNCIA TEÓRICA DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A
PORTADORES DE FERIDAS - Isabelle Campos de Azevedo; Roberta Kaliny de Souza Costa;
Cristyanne Samara Miranda de Holanda

890

CONHECIMENTOS E ATITUDES DOS MOTOTAXISTAS DA CIDADE DE CAICÓ-RN ACERCA DA
QUEILITE ACTÍNICA - Ligia Oliveira Pinto; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira; Gilmara Celli
Maia de Almeida

898

CUIDAR DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: AS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS
REALIZADAS NO CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MOSSORÓ - Cintia Mikaelle
Cunha de Santiago; Daniela Godeiro Carlos; Fátima Raquel Rosado
Morais

904

DESCOBRINDO O CÂNCER: VIVÊNCIAS DE MÃES DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO
ONCOLÓGICO AMBULATORIAL - Lívia Nornyan Medeiros Silva; Fátima Raquel Rosado
Morais; Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes

911

DIAGNÓSTICO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES DA ESCOLA ESTADUAL
TERTULIANO AYRES DIAS, MOSSORÓ/RN - Joilson Marques Ferreira Filho; Ramiro Gustavo
Valera Camacho; Izilmara Cristina Lopes de Medeiros

919

DIFERENTES MEIOS DE QUEBRA DE DORMÊNCIA E REGENERAÇÃO IN VITRO DE
Schinopsis brasiliensis ENGL - Ricardo Gonçalves Santos; Kathia Maria Barbosa e Silva;
Sara Caroline Pinto de Almeida; Maria Valdiglêzia de Mesquita; Cynthia Cavalcanti de
Albuquerque

926

DIFERENTES MÉTODOS ANTI-MICROBIANO NA MICROPROPAGAÇÃO DE Jatropha curcas
L - Maria Valdiglêzia de Mesquita; Kathia Maria Barbosa e Silva; Sara Caroline Pinto de
Almeida; Ricardo Gonçalves Santos; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque

936

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA SE ALCANÇAR A RESOLUTIVIDADE NO
TRATAMENTO DA HANSENÍASE - Mara Léia Távora Vieira; Caionara Angélica da Silva;
Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes; Fátima Raquel Rosado Morais

943

EFEITOS DA DESNUTRIÇÃO PRECOCE EM RATOS WISTAR ADULTOS NO CURSO DA
INFECÇÃO POR Plasmodium berghei - Pablo Derruan Gurgel de Andrade; Fernanda Emilly
Bezerra Vieira; Francisco Barros Barbosa; Valter Ferreira de Andrade Neto; Luciana Alves
Bezerra Dantas Itto

951

EFEITO DO GLUTAMATO MONOSSÓDICO (MSG) NA INDUÇÃO EXPERIMENTAL DA
OBESIDADE E DIABETES TIPO II - João Xavier da Silva Neto; Francisco Barros Barbosa;
José hélio de Araújo Filho; Bruna Kaline Gorgônio de Azevedo; Thiago Fernandes Martins

956

EFEITOS DO 1-METILCICLIOPROPENO NA QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE TOMATES Isabel Cristina da Costa Souza; Francisca Marta Machado Casado de Araújo;Aline Kelly de
Aquino Lima Cipriano; Antônio Vitor Machado

962

ESTUDO DA PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Arrabidaea pulchra (CHAM.) Sandwith
(BIGNONIACEAE) - Mara Líbia Costa de Oliveira; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque;
Eleneide Pinto Gurgel; Fabiana Gomes Rodrigues da Silva; Kathia Maria Barbosa e Silva

967

ESTUDO ETNOBOTÂNICO EM UM TRECHO DE CAATINGA (FLORESTA NACIONAL DE ASSÚ),
ASSÚ – RN - Lamarck do Nascimento Galdino da Rocha; Ana Thalysse da Silva Viana;
Ramiro Gustavo Valera Camacho; José Iranildo Mirada de Melo

973

ESTUDO REPRODUTIVO in vitro DE Arrabidaea pulchra (Cham.) Sandwith (Bignoniaceae)
- Eleneide Pinto Gurgel; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque; Mara Líbia Costa de Oliveira;
Fabiana Gomes Rodrigues da Silva; Kathia Maria Barbosa e Silva

983

ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA PROPORÇÃO ÁUREA NO PADRÃO DE LARGURA DOS 6
DENTES ANTERIORES SUPERIORES NA POPULAÇÃO DE CAICÓ- RN - Wanderlucia Garcia
Costa; Vicente Cleiton Ferreira Lucena; Thiago Fernando de Araújo Silva; Isabela Pinheiro
Cavalcanti Lima; Eduardo José Guerra Seabra

990

INFECÇÕES POR STAPHYLOCOCCUS EM CAICÓ-RN: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE
DIFERENTES FONTES SECUNDÁRIAS DE INFORMAÇÃO - Nara Grazieli Martins Lima;
Gilmara Celli Maia de Almeida; Daniela Mendes da Veiga Pessoa

998

MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS ASSOCIADOS Á MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM UM
TRECHO DO RIO MOSSORÓ. MOSSORÓ-RN - Atarissis Morais Dias; Iron Macêdo. Dantas;
Janay Clésia Menezes Mota; Pedro G. Silveira Neto; Wesley Alves Rodrigues

1006

OPORTUNIDADES MOTORAS (AFFORDANCES) PRESENTES EM DIFERENTES AMBIENTES
FAMILIARES DE CRIANÇAS ASSISTIDAS EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA - Marcília Ingrid Lima
Barroso; Humberto Jefferson de Medeiros; Adalberto Veronese da Costa

1011

PERFIL DA AUTOMEDICAÇÃO EM DOIS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RIO
GRANDE DO NORTE - Bianca Norrara Costa Gomesda Silva; Anne Carolline Lopes Magalhães
Nobre de Medeiros; Antônio Carlos de Medeiros; Maria Jocileide de Medeiros Marinho;
Wogelsanger Oliveira Pereira

1019

PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS: SABERES E PRÁTICAS PROFISSIONAIS NA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAICÓ-RN - Danielle Souza Silva; Dulcian Medeiros de
Azevedo

1026

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À AUTOMEDICAÇÃO EM DOIS BAIRROS DO
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE - Anne Carolline Lopes Magalhães
Nobre de Medeiros; Bianca Norrara Costa Gomes da Silva; Antônio Carlos de Medeiros;
Wogelsanger Oliveira Pereira

1034

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E ESTILO DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MOSSORÓ - Kesley Pablo Morais de
Azevedo; Naiara Maely Araújo Cardoso; Adalberto Veronese da Costa

1042

RESPOSTA DO CORTISOL EM MACHOS DO SAGUI-COMUM, Callithrix jacchus,
DECORRENTE DE VARIAÇÕES ESPACIAIS EM AMBIENTE DE CATIVEIRO - Joselena
Mendonça Ferreira; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque; Nicole Leite Galvão Coelho;
Maisie Mitchele Barbosa; Ana Cecília de Menezes Galvão

1051

RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS DE MACHOS DE SAGUI COMUM, Callithrix jacchus, EM
DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÕES AMBIENTAIS ESPACIAIS - Joselena Mendonça Ferreira;
Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque; Kamila Barbosa dos Santos; Nicole Leite Galvão
Coelho; Ana Cecília de Menezes Galvão

1057

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CULTIVO DA CARAPEBA Eugerres brasilianus
(CUVIER, 1830): CARACTERIZAÇÃO MACRO-MICROSCÓPICA DA EVOLUÇÃO GONADAL
DOS ESTÁGIOS REPRODUTIVOS DA ESPÉCIE - Jônnata Fernandes de Oliveira; Maisa Clari
Farias Barbalho de Mendonça; Valdir Alves de Mendonça; Giseli L.C. Cavalcanti; Carolina
M. Torres-Silva

1063

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CULTIVO DA CARAPEBA Eugerres brasilianus
(CUVIER, 1830): AVALIAÇÃO DA BIOLOGIA POPULACIONAL E REPRODUTIVA DA
CARAPEBA CAPTURADA NO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO - Acácia Maria Pinto;
Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça; Valdir Alves de Mendonça; Giseli L.C.
Cavalcanti; Carolina M. Torres-Silva

1071

VIVÊNCIAS SOBRE A PÓS-MENOPAUSA: RELATOS DE MULHERES INSTITUCIONALIZADAS
EM UM ABRIGO PARA IDOSOS - Viviane Marie Silva Nobre; Líbne Lidianne da Rocha e
Nóbrega

1078

LINGUISTICA LETRAS E ARTES

1087

A COESÃO E A COERÊNCIA EM ENTREVISTAS DA COLUNA “O PRESIDENTE RESPONDE” DO
JORNAL DE FATO - Adriana de Jesus Silva; Verônica Palmira Salme de Aragão

1089

A FIGURAÇÃO DO NARRADOR EM TERRA SONÂMBULA. - Daysa Rêgo de Lima; Sebastião
Marques Cardoso

1095

A IDENTIDADE FEMININA NA LITERATURA POTIGUAR: UM ESTUDO NAS OBRAS DE NÍSIA
FLORESTA E ZILA MAMEDE - Sebastião Francisco de Mesquita; Maria Edileuza da Costa

1101

A REFERÊNCIA AO DISCURSO DO OUTRO NA ESCRITA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DE
ESPECIALISTASAnanias Agostinho da Silva; José Cezinaldo Rocha Bessa; Rosângela Alves
dos Santos Bernardino

1110

ASPECTOS DA MALANDRAGEM NO CONTO MENINÃO DO CAIXOTE - Auriclécia de Souza
Ferreira; Manoel Freire Rodrigues

1118

CONSTRUÇÕES COM “SE” NA LÍNGUA FALADA E ESCRITA EM NATAL: O CASO DAS
MEDIAIS - Antonia Clayse-Anne de Medeiros Vieira; Nádia Maria Silveira Costa de Melo

1125

CRENÇAS PUBLICIZADAS: ANÁLISE CRÍTICA DA RECONTEXTUALIZAÇÃO DO DISCURSO
RELIGIOSO - Ivandilson Costa; Weslley Mayron Cunha Pacheco

1132

ESCOLA, NEGRITUDE E PRÁTICAS DISCURSIVAS: UMA ANÁLISE SOBRE AS RELAÇÕES
ETNICORRACIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR - Francisco Allyson Rocha da Silva; Francisca
Maria de Souza Ramos Lopes

1140

ESTUDOS SOBRE A GRAMATICALIZAÇÃO DAS CONJUNÇÕES NO PORTUGUÊS DO BRASIL CarlaDanieleSaraivaBertuleza; João Bosco Figueiredo-Gomes

1148
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1155
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1163

O CHAMADO DE CTHULHU: O GÓTICO DE H. P. LOVECRAFT TRANSMUTADO PARA O
CINEMA - Ana Karulyne Lopes de Oliveira; Emílio Soares Ribeiro

1171

O DETETIVE METAFÍSICO NO ROMANCE POLICIAL PÓS-MODERNO: SHERLOCK HOLMES
EM MICHAEL HARDWICK - WigsonLionDuartedaCosta;Evaldo Gondim dos Santos
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SOBRE INNSMOUTH - Elizaíra Libânio da Silva

1193

O MITO DO DUPLO EM “A HORA E VEZ DE AUGUSTO MATRAGA” E “O ESPELHO”, CONTOS
DE JOÃO GUIMARÃES ROSA - Francisco Ronaldo da Silva Santos; Antônia Marly Moura da
Silva
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O OBJETO DE ENSINO DA MELP EM CURSOS DE LETRAS-PORTUGUÊS EM IES BRASILEIRAS
- Elvis Alves da Costa; Gilton Sampaio de Souza; Crígina Cibelle Pereira

1209

O ENSINO DE GRAMÁTICA EM CURSOS DE LETRAS DE IES BRASILEIRAS - Rosângela Maria
Bessa Vidal; Telma Patricia Nunes Chagas Almeida

1217

OS DISCURSOS QUE CONSTITUEM O CAMEAM/UERN: DAS VOZES DE GESTORES ÀS
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ANÁLISE, CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS
DESTINADOS À QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN).
Sarah Martins dos Reis1; Bergson da Cunha Rodrigues2; Carlos Henrique Catunda
Pinto3.
RESUMO: Alguns nutrientes são necessários aos seres vivos, desde que, os mesmos estejam dentro de
limites estabelecidos por normas. Dessa forma, despertou-se o interesse pelo monitoramento desses
índices de íons nitrato e nitrito, sendo que o monitoramento ambiental pode ser definido como um
processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis, visando
identificar e avaliar quantitativa e qualitativamente as condições dos recursos naturais, assim como as
tendências ao longo do tempo (WANG, 1998). A presença de íons nitrato e nitrito em água são
indicativos de contaminação devido a uma variedade de atividades humanas. Esta pesquisa teve por
objetivo determinar as concentrações de nitrato e nitrito na UERN. Foram realizadas 12 campanhas de
amostragem (Agosto/2010 à Julho/2011). A metodologia proposta foi Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater. A Organização Internacional de Padronização (ISO), através das
ISO 2019 e ISO 3001, de 1975, e dos Métodos Oficiais de Análises, de 1980, recomendam o método
analítico clássico utilizado é à espectrofotometria na região do UV-Visível, pois este método permite a
automação de técnicas de determinação viáveis para análises de grandes quantidades de amostras. Sendo
que, com as leituras realizadas as amostras do Epílogo possuem uma maior concentração de nitrato.
Supostamente esse problema é decorrente da falta de esgotamento sanitário, na região de maior
concentração urbana. Diante dos registros, é necessário destacar a necessidade da continuidade do
monitoramento nas suas diferentes dimensões, principalmente da potabilidade da água para consumo nas
propriedades e dos indicadores ambientais, em maior espaço de tempo.
PALAVRAS-CHAVE: Água; Contaminação ambiental; Nitrato e Nitrito.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento industrial trouxe vários benefícios para a humanidade,
tais como o aumento da expectativa de vida, maior conforto, desenvolvimento
tecnológico, entre outros. Contudo, junto com esses benefícios, surgiram também vários
problemas, como os altos índices de poluição, degradação dos ecossistemas,
esgotamento ou consumo desordenado dos recursos naturais, entre outros. A poluição
hídrica gerada tem recebido uma especial atenção em função dos efeitos causados pela
sua toxicidade (ANDRADE, 2003).
Devido ao crescimento da população mundial nas últimas décadas e a sua
rápida industrialização, tem-se observado um aumento dos níveis de poluição
ambiental. O termo poluição vem da palavra “polluere” que significa corromper, sujar,
profanar; tem sido definido no seu sentido mais amplo como qualquer modificação de
um ambiente de modo a torná-lo impróprio às formas de vida que ele normalmente
abriga (BELGRANO, 2003). De forma mais restrita, a modificação do ambiente, para
ser considerada poluição deve afetar, de maneira nociva, direta ou indiretamente, a vida
e o bem estar do homem.
___________________________________
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Diversos ecossistemas aquáticos são comumente contaminados por
efluentes contendo elevada concentração de substâncias, dentre estas os íons NO3(Nitrato) e NO2-(Nitrito). Nitrato é a forma mais completamente oxidada do nitrogênio.
Ele é formado durante os estágios finais da decomposição biológica, tanto em estações
de tratamento de água como em mananciais de água natural (BURAKHAM, 2004). Sua
presença não é estranha, principalmente em águas armazenadas em cisternas em
comunidades rurais. Nitratos inorgânicos, assim como o nitrato de amônia, são
largamente utilizados como fertilizantes. Baixas concentrações de nitrato podem estar
presentes em águas naturais. No entanto, um máximo de 10,0 ppm de nitrato
(nitrogênio) é permissível em água potável, enquanto o nitrito é um estado intermediário
do ciclo do nitrogênio, sendo o máximo de 1,00 ppm de nitrito (nitrogênio). Esses
processos ocorrem em instalações de tratamento de água, sistemas de distribuição de
água e águas naturais. Em águas superficiais a presença de nitritos pode indicar a
decomposição parcial de matéria orgânica, descarga excessiva oriunda de estação de
tratamento de água ou poluição industrial (YUE, 2004). Em águas poluídas a presença
de nitrito pode indicar a presença de bactérias redutoras de nitrato quando as condições
presentes são anaeróbias. Concentrações até 0,10 ppm de nitrito (nitrogênio) são
inofensivas, já em concentrações entre 0,10 ppm e 0,50 ppm podem provocar danos à
saúde (BURAKHAM, 2004)
O lançamento também de esgoto sanitário sem tratamento diretamente na
terra ou em locais de fácil infiltração vem ocasionando problemas relacionados à
contaminação de águas subterrâneas com íons nitrato e nitrito. A atividade industrial,
agrícola e atividade doméstica têm contribuído muito para um aumento significativo nas
concentrações desses íons em águas, representando uma importante fonte de
contaminação dos corpos aquáticos. Por ser bastante solúvel, o nitrato é dissolvido e
transportado aos lençóis freáticos por ação da água da chuva (MACIEL, 200). Essa
situação é bastante comum em regiões que utilizam águas subterrâneas para
abastecimento. O nitrito (NO2-) e o nitrato (NO3-) têm sido considerados contaminantes
ambientais de larga expansão para corpos d´água, tanto subterrâneos como superficiais,
em todo o mundo. O conhecimento dos teores dos íons NO3- e NO2- tem despertado
grande interesse na sociedade, uma vez que a grande concentração tem causado
problemas ao meio ambiente e a saúde humana.
Dessa forma, despertou-se o interesse pelo monitoramento desses índices de
íons nitrato e nitrito, sendo que o monitoramento ambiental pode ser definido como um
processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático das
variáveis, visando identificar e avaliar quantitativa e qualitativamente as condições dos
recursos naturais, assim como as tendências ao longo do tempo (WANG, 1998). As
variáveis sociais, econômicas e institucionais também são incluídas, por exercer
influências sobre o meio ambiente. Este oferece conhecimento e informações básicas
para avaliar a presença de contaminantes, para compreender os sistemas ambientais e
para dar suporte às políticas ambientais. A fim de controlar os efeitos desses íons o
Brasil estabeleceu limites máximos de concentração nas águas de consumo humano.
Esses limites estão definidos pela Resolução No 357, de 17 de Março de 2005 do
CONAMA (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) e pela Portaria do
Ministério da Saúde No 518/2004; Os valores máximos dos íons nitrato (NO3-) é de 10,0
mg/L ou ppm de N (Nitrato) e dos íons nitrito (NO2-) é de 1,00 mg/L ou ppm de N
(Nitrito).
Quando presente no corpo humano, o NO3- pode ser reduzido a NO2- através
de mecanismos diversos, para, então, causar problemas à saúde humana. Além disso, o
NO2- pode, ainda, reagir com o ferro (II) da hemoglobina e gerar uma doença conhecida

ISBN: 978-85-7621-031-3

22

Anais do VII SIC

como methemoglobinemia (BURAKHAM et al., 2004) que, quando em bebês, é
conhecida como “blue baby syndrome” (BISWAS; CHOWDHURY; RAY, 2004) em
razão da mucosa do bebê doente apresentar-se com uma coloração azul e ainda a
formação potencial de nitrosaminas carcinogênicas .
O objetivo desse trabalho foi monitorar e quantificar de maneira eficiente à
concentração desses íons presentes na água de abastecimento público. Considerando a
importância do conhecimento da concentração desses íons para a saúde pública,
tecnologias mais limpas podem ser usadas para diminuir de maneira significativa essas
substâncias de modo a garantir a qualidade de vida da população.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizadas 12 (Doze) campanhas de amostragem, durante o período
de Agosto/2010 a Julho/2011 em 18 pontos do Epílogo Campus e 11 pontos no Campus
Central da UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte). As amostras
foram coletadas em frascos de polietileno devidamente lavados com água deionizada e
no procedimento da amostragem as amostras de água nas torneiras e bebedouros foram
coletadas após deixar a água escorrer por três minutos e em seguida, armazenadas nos
devidos frascos. A sistemática de coleta e de preservação das amostras seguiu a
metodologia proposta no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. Para prevenir o máximo de redução do nitrato a nitrito pela ação de
microorganismos usou-se o procedimento cinético de abaixamento de temperatura póscoleta.
A Organização Internacional de Padronização (ISO), através das ISO 2019 e
ISO 3001, de 1975, e dos Métodos Oficiais de Análises, de 1980, recomendam o
método analítico clássico utilizado é à espectrofotometria na região do UV-Visível, pois
este método permite a automação de técnicas de determinação viáveis para análises de
grandes quantidades de amostras. Este espectrofotômetro é um instrumento capaz de
registrar dados de absorbância ou transmitância em função do comprimento de onda,
sabendo que os comprimentos de onda utilizados foram de 220 nm (NO3-) e 530 nm
(NO2-). Foram usados como recipientes cubetas de quartzo (1cm), sendo considerada
ideal para simplificação dos cálculos da expressão da Lei de Lambert-Beer (SKOOG,
1992). Um dos objetivos do método espectrofotométrico é avaliar quantitativamente,
sendo que para a realização das leituras visando obter resultados rigorosos é necessário
efetuar uma rigorosa calibração. Alguns aspectos foram levados em consideração para
as construções das curvas de calibração: solução padrão, escolha do branco adequado e
seleção da área espectral. Preparou-se uma série de padrões exatos cobrindo a faixa de
trabalho, efetuaram-se as leituras usando o branco apropriado para acertar o zero, além
do comprimento de onda recomendado pela literatura. Obtiveram-se os resultados da
absorbância e em seguida, plotou-se os resultados relacionando a absorbância com as
concentrações, obtendo-se a curva de calibração.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as figuras 1(Um) e 2(Dois) obtidas, observa-se que as
concentrações de NO3- e NO2- estão dentro do permitido pela Resolução CONAMA 357
(2005) e pela Portaria do Ministério da Saúde No 518/2004.
A maior média detectada na figura 1 foi de 3,20 mg/L (NO3-) do mês de
Março/11 no Epílogo de Campus-UERN e de 0,30 mg/L (NO3-) do mês de Abril/11 no
Campus Central-UERN.
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Na figura 2, as concentrações das amostras apresentaram valores
caracterizados como zero devido apresentarem valores muito baixos, gerando em alguns
casos até valores “negativos” e na leitura do equipamento há a existência da relação
sinal-ruído, fazendo com que a sua média seja designado um valor zero. Sendo que,
para a realização da média dos valores das concentrações, levaram-se em conta os testes
estatísticos e a média aritmética.
As amostras coletadas no Epílogo de Campus - UERN possuem uma maior
concentração tanto de nitrato quanto de nitrito em relação ao Campus Central -UERN.
Supostamente esse problema é decorrente da falta da rede de coleta de esgotamento
sanitário, na região de maior concentração urbana, onde se insere o prédio do Epílogo
de Campus - UERN. Diante dos registros, é necessário e importante destacar a
necessidade da continuidade do monitoramento nas suas diferentes dimensões,
principalmente da potabilidade da água para consumo nas propriedades e dos
indicadores ambientais, em maior espaço de tempo.

Figura 1-Gráfico referente à concentração de íons Nitrato-UERN.
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Figura 2-Gráfico referente à concentração de íons Nitrito-UERN.

CONCLUSÃO
Verificou-se que a espectrofotometria de absorção molecular através da
ferramenta analítica do método dos padrões, possibilitou fazer determinações de nitrato
e nitrito em amostras, com precisão analítica e facilidade de operação, podendo ser uma
alternativa no controle desses íons em amostras ambientais.
Considerando ainda, que as áreas estudadas localizavam-se em pontos
opostos da cidade, a uma distância considerável, os parâmetros analisados, como o
nitrato, por exemplo, podem estar indicando contaminação de maior amplitude. Assim,
faz-se necessário avaliar a qualidade do manancial subterrâneo em outras áreas do
município de Mossoró-RN, principalmente em função do lançamento dos esgotos
sanitários urbano no subsolo.
Em contrapartida, o crescimento urbano acelerado do município de
Mossoró-RN, associado com a falta de esgotamento sanitário e drenagem adequada,
resulta no aporte de carga contaminante originária, principalmente, de fossas e
sumidouros domésticos em direção às águas do aqüífero.
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ANÁLISE DAS ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ (RN)
Nedson Danildo da Fonseca1; Alfredo Marcelo Grígio2

RESUMO: A apropriação e uso dos recursos naturais sempre foram inerentes ao homem que passou a dominá-los mais
drasticamente a partir do momento que começa a desenvolver ainda no paleolítico suas primeiras técnicas. É bem
verdade que o contexto histórico em que dada sociedade se insere condiciona a relação desta com os recursos que a
natureza dispõe. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivos caracterizar, mapear e interpretar os aspectos
geológicos, geomorfológicos e pedológicos do município de Mossoró RN. Para tanto se fez uso de pesquisa
bibliográfica acompanhado de levantamento de dados, através de documentos como o Plano Diretor de
Desenvolvimento do Município de Mossoró e Projeto RADANBRASIL. Em seguida estes dados foram analisados e
passaram a alimentar um banco de dados no software Arcview® GIS 3.2, para a elaboração e descrição das
características que compõem os mapas temáticos simplificados de geologia, geomorfologia e solo/associação de solos
do município. Verificou-se que a geologia de Mossoró é constituída predominantemente por formações de origem
sedimentar. Quanto à forma não é possível perceber uma geomorfologia muito aguçada, pois o município já se encontra
no baixo curso do Rio Apodi Mossoró, sendo que em algumas partes já sofre influência direta das marés. Portanto, tanto
o rio como as marés podem ser considerados importantes agentes modeladores desse ambiente formado pela Planície
Fluvial, Planície Fluvio-marinha e Superfície Pediplanada. Já a pedologia apresenta uma grande variedade de solos,
nove no total, além de apresentar a associação de 12 tipos de solos.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Informações Geográficas; Riscos Ambientais; Recursos Naturais.

INTRODUÇÃO
A apropriação e uso dos recursos naturais sempre foram inerentes ao homem, este
passou a dominá-los mais drasticamente á partir do momento que começa a desenvolver suas
primeiras técnicas ainda no paleolítico. É bem verdade que o contexto histórico em que dada
sociedade se insere condiciona a relação desta com os recursos que a natureza dispõe.
Portanto, podemos afirmar que após a revolução industrial a pressão humana sobre estes
irá fazer surgir os primeiros graves problemas socioambientais, pois esse momento marca uma
relação de mudanças, na qual resultaram na reorganização da reprodução e reestruturação dos
processos produtivos, criando assim novas relações sociais impulsionadas pelas novas descobertas
científicas e conseqüente avanço tecnológico (Limonad, 2002).
A partir de então a grande indústria começa a ditar os novos fluxos migratórios e
interferir diretamente na relação do homem com a natureza, transformando-a em máquina geradora
de recursos que proporcionam riquezas monetárias, alterando significativamente o modo de vida
das pessoas, contribuindo para a acumulação de capital e aumentando a iniquidade social. Cabe
ressaltar que mesmo o Brasil não vivendo diretamente essa fase da revolução industrial, sofre
reflexos assim como os diversos países do mundo, pois adota o mesmo sistema econômico, que por
muito tempo excluiu do debate tanto as questões ambientais quanto sociais fazendo com que
passássemos a conviver com sérios problemas dessa ordem.
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Vários agravantes propiciam o crescimento dos problemas socioambientais no Brasil, a
começar pela legislação espaça e a ineficiência dos instrumentos de controle e aplicação destas. No
âmbito local a questão socioambiental esta subordinada aos governos municipais que em sua
maioria apresentam legislação fraca e políticas públicas pouco aplicáveis, fazendo com que a gestão
ambiental não se efetive, tornando as populações mais vulneráveis aos riscos acima dos níveis
toleráveis e ao comprometimento da qualidade de ambiental.
Esta problemática torna-se ainda mais relevante quando temos em uma mesma região a
interação entre elementos de diversos setores econômicos e sociais: indústria petrolífera e salineira,
carnicicultura, agricultura em larga escala, extração mineral da argila e calcário, além da forte
pressão sobre o meio ambienta exercida por uma urbanização sem planejamento.
Nesta acepção sinalizamos a relevância desse estudo uma vez que Mossoró-RN passa
por um momento de constante transformação de sua paisagem, tendo em vista sua pujante dinâmica
econômica e seus conseqüentes impactos sob o meio físico e biótico, por se tratar de uma área de
equilíbrio ecossistêmico bastante frágil, o semiárido nordestino. Assim, podendo ser um importante
instrumento capaz de subsidiar a formulação de políticas públicas mais expressivas fortalecendo
desse modo, a gestão ambiental do município.
Uma vez que as análises dos riscos ambientais devem levar em consideração a dinâmica
entre as relações dos sistemas naturais, estrutura produtiva da área em análise e as condições sociais
da reprodução humana, esta pesquisa tem como objetivos caracterizar, mapear e interpretar os
aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos do município citado, tendo como base o uso do
Sistema de Informação Geográfica.
MATÉRIAL E MÉTODOS
O município de Mossoró abrange uma área de 2.110, 21 Km², o que equivale a 3,96%
da superfície do RN, situado a cerca de 290 km de Natal, capital do estado. Tem como coordenadas
geográficas a Latitude 5° 11’ 13” Sul e Longitude 37° 20’ 39” Oeste (IDEMA, 2005).
Esta unidade territorial soma um total de 259.815 habitantes, dos quais 237.241
habitantes residem na zona urbana, enquanto a população rural soma apenas, 22. 574 habitantes
(IBGE, 2010). Assim sendo um município eminentemente urbano, fato que acompanha a tendência
das cidades médias do Brasil.
Esta pesquisa possui um caráter quali-quantitativo, onde esta fase de pesquisa se
fundamenta principalmente numa análise ambiental dos aspectos físicos (geologia, geomorfologia e
pedologia) da área de estudo, servindo como base para futuro cruzamento com dados bióticos e
antrópicos. Este se dará em um projeto seguinte cuja titulação é, Mapa Social: Territórios e
Desigualdades – fase II Subprojeto: Descrição, Mapeamento e Análise Socioambiental do
Município de Mossoró (RN): Cruzamento dos Indicadores Ambientais do Município de Mossoró.

Portanto a primeira etapa consistiu uso de uma análise bibliográfica
acompanhada dos primeiros levantamentos de dados, através de documentos como o Plano Diretor

de Desenvolvimento do Município de Mossoró, além dos dados referentes ao Projeto
RADANBRASIL. Estes se referem principalmente aos aspectos físicos ou geoambientais, como
citado anteriormente.
Superada essa fase os dados foram analisados e passaram a alimentar um banco de
dados no Software Arcview® GIS 3.2, que por sua vez foram transportados para o formato “shape
file”, sendo assim possível a elaboração e descrição das características que compõem os mapas
temáticos simplificados de geologia, geomorfologia e solo/associação de solos do município de
Mossoró- RN.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GEOAMBIENTES DO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ/RN

1 - Geologia
De acordo com o mapa simplificado de geologia apresentado pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento de Mossoró com base o Projeto RADAMBRASIL, o município está dividido em
cinco unidades geológicas: Formação Jandaíra, Formação Barreiras, Paleocascalheiras, Depósitos
de Planícies e Canais de Maré e os Depósitos Aluvionares (figura 1).

Figura 1: Mapa das Unidades Geológicas município de Mossoró - RN.

Datada do Cretáceo e sobreposta aos arenitos da Formação Açu a Formação Jandaíra
pertence às rochas do Grupo Apodi. Esta unidade é composta principalmente por calcários cinzas e
cremes, margas e folhelhos, argilitos, dolomitos, calcarenitos bioclásticos e foraminíferos
bentônicos, sendo esta a maior unidade geológica do município (MINORA, 2011). Além de outras
sedimentações mais recentes seu andamento sedimentar é discordantemente recoberto por rochas
sedimentares cenozoicas como a Formação Barreiras.
Já a Formação Barreiras data do período Tércio-quaternário e encontra-se distribuída
em várias áreas do município de Mossoró, destacando-se a porção norte que se encontra mais
próxima do litoral.
Essa unidade geológica se caracteriza por apresentar sedimentos de areia, silte, argila,
conglomerados e seixos arredondados de quartzo e limonita, granulometricamente mal selecionados
com certo grau de compactação e oxidação que tendem a aumentar nas proximidades do litoral,
formando blocos de lateritas ferruginosas (NUNES, 2006).
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São sedimentos provenientes de ambientes continentais fluviais e deltaicos intercalados
com registros de correntes de lama, areia e de flutuações climáticas (SOUZA NETO, 2009). Sua
formação se deu em decorrência do retrabalhamento de extensas capas lateríticas tropicais, onde seu
desenvolvimento se deu em sucessivos ciclos de estabilidade tectônica e climática.
Outra unidade geológica encontrada em Mossoró são os depósitos de paleocascalheiras
tendo origem coluvial e aluvial, estes apresentam superfície de pediplanação mais atual que a
Formação Barreiras. Constituídas por sedimentos arenosos e arenoargilosos esbranquiçados e
avermelhados, por vezes constituindo depósitos conglomeráticos com seixos de quartzos
provenientes do retrabalhamento de sedimentos. Esse material é formado de origens diferentes.
Alguns são testemunhas da Formação Barreiras que, submetidos à intensa erosão e lixiviação,
proporcionam uma pequena espessura, constituída quase que exepcionalmente por solos arenosos.
Também se observa no município os Depósitos Aluvionares que constituem os terraços
fluviais da bacia hidrográfica, datam do cenozóico e apresentam sedimentos recentes e
incosolidados que se forma ao logo das margens do Rio Apodí-Mossoró e nas proximidades de sua
desembocadura.
São constituídas, geralmente de intercalações de camadas e lentes de diversas
granulometrias, indo da fração argilosa à fração conglomerática, além de apresentar grande
concentração de matéria orgânica em estado de decomposição. Por fim, observa-se no município a
presença de depósitos de planícies e canais de Maré que ocorrem nas áreas de ação direta e indireta
das marés. São característicos de ambientes estuarinos, onde a salinidade elevada do solo e o
substrato lamoso plástico resultam da sedimentação flúvio-marinha, contendo restos de vegetais em
decomposição, recobertos por vegetação arbustivos característica desse tipo de ambiente.
Apresentam também minerais como turfa (utilizado para fins energéticos), diatomito (indústria de
tintas) e argila (artesanato).
2 – Geomorfologia
De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento de Mossoró e com base no Projeto
RADAMBRASIL, são encontradas três classes geomorfológicas descritas a seguir (figura 2). A
Planície Fluvial corresponde aos depósitos aluviais recentes e os correlativos que compõe os
terraços e os salões da planície do rio Apodí-Mossoró e seu principal afluente o rio Angicos
(Carmo), sendo sujeito a inundações periódicas em épocas de cheias (ROCHA et al, 2009).
Localizada em todo o percurso do Apodí-Mossoró e Angicos.
Já a Planície Flúvio-Marinha aparece na porção norte do município, mais próximo da
desembocadura do rio Apodí-Mossoró, consequentemente em uma área que apresenta grande
interação com as marés. Suas altitudes são baixas, apresentando uma morfologia extremamente
plana. A vegetação nessa área é quase inexistente, exceto espécies muito bem adaptadas como os
manguezais e plantas halófitas.
Por fim, aparece a Superfície Pediplana abrangendo quase todo o território
mossoroense. É uma unidade pertencente à formação geomorfológica do Tabuleiro Costeiro,
coberto por depósitos aluvionares ao longo de drenagens sobre relevo plano a suavemente
ondulado. Esta unidade está relacionada à justaposição de seqüências sedimentares do Terciário ao
Quaternário. O relevo é sustentado por crosta laterítica, frequentemente interrompido por drenagens
e ravinamentos (MINORA, 2011).
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Figura 2: Mapa da Unidades Geomorfológicas município de Mossoró - RN.

3 - Solos/Associações de Solos
O mapeamento do município de Mossoró conta com a composição de nove tipos de
solos (figura 3), sendo que a área de estudo apresenta a associação de 12 solos, conforme é
apresentado no Plano Diretor de Desenvolvimento de Mossoró baseado no projeto
RADANBRASIL e no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos desenvolvido pela EMBRAPA
(2006), podendo ser observado:
Os Cambissolos são originários do Calcário Jandaíra do período Cretáceo, apresentam
fragmentos da rocha matriz ainda em processo de intemperização. Por sua vez sua coloração varia
entre amarelados, bruno - escuro, avermelhados e acinzentados. Sua textura varia entre arenosa e
argilosa em relevo plano ou ondulado, apresentam ainda variações quanto à profundidade que vão
de rasos, pouco profundos até profundos (NUNES, 2006). Quando irrigados podem tornar-se
produtivos, principalmente a fruticultura como melão e melancia e sua susceptibilidade a erosão
varia de acordo com sua profundidade, sendo os rasos mais susceptíveis.
Já os Gleissolos são hidromórficos pouco desenvolvidos de coloração preta, sua
constituição se dá essencialmente de matéria orgânica, principalmente restos de vegetais, podendo
se formar em áreas de relevo plano e se acumulam em áreas próximas a cursos d’água (SOUZA
NETO, 2009). Apresentam ainda acidez bastante elevada, e sua drenagem varia entre mal drenado e
muito mal drenado.
Em seguida, temos os Argissolos Vermelho-Amarelo originários de rochas sedimentares
da Formação Barreiras ou associados a rochas cristalinas metamórficas em áreas que variam de
relevo plano a ondulado. Compreendem solos que vão de medianamente profundos a profundos,
além de fortemente a moderadamente drenados (NUNES, 2006). Sua textura apresenta granulação
de arenosa a argilosa, dificultando a infiltração da água ao longo do perfil, fato que propicia um
maior escoamento superficial. Outra característica importante é a acidez, tendo seu pH variando
entre 5,0 e 6,5.
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Figura 3: Mapa de Solos/Associações de Solo do município de Mossoró - RN.

Ademais observamos os Chernossolos, cuja formação deriva do calcário da formação
Jandaíra (Grupo Apodí), sendo encontrado em áreas de relevo plano e apresentam alta fertilidade
natural (NUNES, 2006). Além disso, são solos de textura argilosa e normalmente cascalhentos, são
moderadamente rasos e mal drenados, quando molhados estes apresentam consistência muito
plástica e pegajosa.
O território de Mossoró apresenta ainda os Latossolos vermelho-amarelo, cuja origem
se dá a partir de rochas sedimentares da Formação Serra de Martins e apresentam um avançado
estágio de intemperização com cores amareladas, avermelhadas e brunadas. São bem desenvolvidos
e profundos, apresentam boa agregação entre as partículas com alta porosidade e permeabilidade, a
textura varia de média a argilosa (NUNES, 2006). O baixo teor de matéria orgânica de cálcio,
magnésio e potássio, além do pH ácido fazem deste um solo quimicamente pobres.
Depois, vêm os Vertissolos, característicos de regiões semiáridas, presente nas várzeas
do rio Apodí-Mossoró e Angicos (do Carmo). Sua coloração varia de cinza a preta, com alta
pegajosidade quando úmido e dureza quando exposto a períodos secos, apresenta ainda alto teor de
argila, fato que contribui para o aparecimento de gretas de contração quando seco e expansão nos
períodos chuvosos (NUNES, 2006). Variam de rasos a profundos, moderado ou imperfeitamente
drenado devido à alta concentração de argila. O uso agrícola desse solo é bastante limitado pelo fato
de apresentar variações físicas com as mudanças de ambiente, porém apresenta grande quantidade
de nutrientes.
Por fim, os Neossolos que são pouco desenvolvidos decorrentes de deposições fluviais,
encontrados nos vales dos rios (várzeas). Apresenta alta fertilidade natural, são medianamente
profundos, moderadamente drenados. São provenientes de sedimentos não consolidados (material
argiloso, siltoso e arenoso) formando camadas estratificadas. É bastante utilizado na agricultura,
principalmente o plantio de fruticultura, não apresentam grandes riscos a erosão, mas estão
vulneráveis a inundações periódicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos com a elaboração e descrição dos mapas temáticos de geologia.
Geomorfologia e pedologia são de fundamental importância para cruzamento e elaboração de
diversos outros mapas temáticos, como vegetação, uso e ocupação do solo, vulnerabilidade, além do
próprio mapa de risco ambiental. Portanto, será imprescindível para a segunda fase da pesquisa
Social: Territórios e Desigualdades – fase II Subprojeto: Descrição, Mapeamento e Análise
Socioambiental do Município de Mossoró (RN): Cruzamento dos Indicadores Ambientais do
Município de Mossoró.
A geologia de Mossoró é constituída predominantemente por formações de origem
sedimentar, sendo bastante recentes com períodos que datam do cretáceo e até mais recentes como o
terciário. Esse mosaico geológico constitui-se então pela Formação Jandaíra, Grupo Barreiras,
Paleocascalheiras, Depósitos Aluvionares, Depósitos de Planícies e Canais de Maré.
Quanto a forma não é possível perceber uma geomorfologia muito aguçada, pois o
município já se encontra no baixo curso do Rio Apodi Mossoró, sendo que em algumas partes já
sofre influência direta das marés. Portanto, tanto o rio como as marés podem ser considerados
importantes agentes modeladores desse ambiente formado pela Planície Fluvial, Planície FlúvioMarinha e Superfície Pediplanada.
Já a pedologia apresenta uma grande variedade de solos, nove no total, além de
apresentar a associação de 12 tipos de solos. Isto ressalta ainda mais a importância do estudo de
cada um deles para analisar suas aptidões com o objetivo de diminuir futuros problemas como seu
uso.
Portanto, consideramos que a aplicação de pesquisas que contemplem esses elementos é
de suma importância para a gestão e planejamento do território, sendo base para a formulação de
políticas públicas mais eficazes. Além disse, compreendem importantes auxílios na gestão
sustentável dos recursos.
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ANÁLISE E COMPARTIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS AMBIENTAIS DA BACIA DO
RIO APODI /MOSSORÓ - RN

Samylle Ruana Marinho de Medeiros1; Rodrigo Guimarães de Carvalho2

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi analisar os componentes ambientais físicos e biológicos, dispostos na bacia
hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, sob o prisma da abordagem sistêmica. Assim sendo, procedeu-se a análise dos
mapas temáticos (geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos) nos quais estão evidenciados os elementos
geoambientais, e da imagem do satélite LANDSAT 7 TM+ (ano 2005). As técnicas utilizadas para o reconhecimento e
interpretação do material geocartográfico foram a interpretação visual, a análise automatizada e o overlay. Os sistemas
ambientais representativos da bacia do rio Apodi-Mossoró, para a escala de mapeamento adotada neste estudo (1:
250.000), foram vetorizados em ambiente computacional com o uso do software Arcview 3.2. Desse modo, a partir do
conhecimento sobre como estão dispostas as estruturas das paisagens e como se inter-relacionam os diversos
componentes do meio, foi possível elaborar uma compartimentação dos sistemas ambientais. Nessa direção, também
foram avaliados os sentidos da dinâmica ambiental por meio dos princípios gerais da ecodinâmica, sendo produzido um
mapa de capacidade de suporte dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró.
PALAVRAS CHAVES: Análise ambiental sistêmica; Ecodinâmica; Planejamento ambiental; Bacia do rio
Apodi/Mossoró.

INTRODUÇÃO
A problemática ambiental vivenciada pela sociedade mundial hodierna está ligada
essencialmente a existência de uma racionalidade econômica, capaz de direcionar a ação humana
para a exploração desmedida dos recursos naturais. Com a eclosão nas últimas décadas do século
XX, do que se convencionou chamar de “Crise Ambiental” (LEFF, 2006, p. 16), novos rumos
começaram a ascender, com destaque para o papel do planejamento ambiental na gestão do
território. Destaca-se, ainda, que esse planejamento deve ser subsidiado por estudos ambientais,
tendo como fio condutor os princípios atrelados ao conceito de desenvolvimento sustentável.
No Nordeste do Brasil existem inúmeras bacias hidrográficas vinculadas a uma
situação climática preponderantemente semiárida e submetidas a processos de uso e ocupação que,
historicamente, tem conduzido a processos de degradação ambiental. Entre esses processos destacase a exaustão dos solos, a supressão desmedida da vegetação, destruição das matas ciliares e
diversos tipos de contaminação e poluição dos solos, das águas e do ar. Todos esses processos, de
forma conjunta e sinérgica, têm promovido uma perda crescente da biodiversidade e da capacidade
produtiva dos sistemas ambientais dessa região.
A bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró (BHRAM) é a segunda maior bacia
hidrográfica do estado do Rio Grande do Norte. Apresenta uma grande importância econômica
liderada pelas atividades de extração do petróleo, produção de sal marinho, utilização dos solos para
agricultura e fruticultura irrigada com grande expressão no médio e baixo curso, pecuária extensiva
e mineração de calcário.
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O objetivo principal da presente pesquisa foi analisar os sistemas ambientais da bacia
hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, como forma de subsidiar o ordenamento do espaço geográfico
observando o princípio da sustentabilidade. Os objetivos específicos foram:
 avaliar os diversos componentes do meio, quais sejam: geologia, geomorfologia, clima,
recursos hídricos, solos e vegetação;
 delimitar os sistemas ambientais, com base em critérios geomorfológicos, na escala de 1:
250.000;
 interpretar, considerando os princípios da ecodinâmica, a direção da dinâmica ambiental e a
capacidade de suporte dos sistemas ambientais.
MATERIAL E MÉTODOS

pesquisa:










Foram utilizados os seguintes equipamentos e materiais na elaboração da presente

Computador de mesa: PC, Pentium IV, 2.000 MH, HD de 80 GB e 2 GB de Memória RAM;
Software de entrada e manipulação de dados: Arcview GIS 3.2;
Software de entrada de dados e vetorização: Autodesk Map, 2004;
Verificação de imagens de satélite: Google Earth Pro;
Impressora Modelo HP Deskjet F4280;
Aparelho GPSMAP 76CSx;
Máquina fotográfica digital: SONY DSC, Resolução 8 Mega Pixels;
Imagem de satélite: LANDSAT 7 ETM+, ano de 2005;
Arquivos cartográficos digitais:
o
o
o
o
o
o

Tipologia do relevo, Declividade e Hipsometria (SEMARH – RN);
Geologia e derivados (CPRM);
Tipologia dos solos (EMBRAPA);
Rede Hidrográfica (SEMARH – RN);
Poligonais dos municípios e mesoregiões (IBGE);
Desmatamento (MMA).

A base metodológica se constitui na análise ambiental sistêmica, baseado na obra de
autores como Sochava (1976), Bertrand (1969), Tricart (1977), Christofoletti (1979; 1999),
Rodriguez e Silva (2002), Rodriguez; Silva e Cavalcanti (2004), Rodriguez e Silva (2007),
Rodriguez et al. (2010) e Bertrand e Bertrand (2007).
Com a análise das cartas temáticas, nas quais estão evidenciados os elementos
geoambientais componentes do meio ambiente (geologia, geomorfologia, clima, recursos hídricos,
solos e vegetação), assim como da imagem de satélite citada anteriormente, foram vetorizados em
ambiente computacional, com o uso do software Arcview 3.2, os sistemas ambientais
representativos da bacia do rio Apodi-Mossoró para a escala de mapeamento adotada nesse estudo
(1: 250.000). As técnicas utilizadas para o reconhecimento e análise do material geocartográfico
foram a interpretação visual, a análise automatizada e o overlay.
Para a compartimentação dos sistemas ambientais deu-se ênfase à percepção de
conjunto e as interações dos diversos componentes ambientais. Considerou-se a geomorfologia
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como atributo principal na delimitação dos sistemas ambientais, uma vez que o relevo sintetiza a
organização ambiental da BHRAM.
A definição da capacidade de suporte foi construída a partir da análise das condições
ambientais referentes às unidades sistêmicas da BHRAM. Buscou-se inicialmente, por meio de
análise de imagem de satélite LANDSAT 7 TM+ de 2005 e de trabalhos de campo, verificar uma
correlação entre os sistemas ambientais e as categorias empregadas por Tricart (1977) para
avaliação do grau de estabilidade empregando-se os princípios da ecodinâmica.
A ecodinâmica busca estudar a organização do espaço para determinar como uma ação
humana se insere na dinâmica natural com a finalidade de corrigir certos aspectos desfavoráveis e
para facilitar a explotação sustentável dos recursos naturais que o meio oferece. Tricart (op. cit.)
desenvolveu uma tipologia de meios morfodinâmicos em função da intensidade dos processos que
atuam sobre o meio natural, quais sejam: meios estáveis, meios intergrades (transição) e meios
fortemente instáveis (Quadro 1).
CLASSIFICAÇÃO ECODINÂMICA DOS SISTEMAS AMBIENTAIS
MEIOS FORTEMENTE
MEIOS ESTÁVEIS
MEIOS DE TRANSIÇÃO
INSTÁVEIS
Atividade morfogenética fraca
Transição entre os meios estáveis
Morfogênese muito ativa
ou nula. Equilíbrio entre os
e fortemente instáveis, podendo
comandando a evolução do
componentes bióticos e
tender tanto a um quanto a outro.
ambiente. Cobertura vegetal
abióticos. Cobertura vegetal
ausente ou muito aberta, relevos
densa. Predominância da
dissecados, solos rasos,
pedogênese frente à
condições bioclimáticas muito
morfogênese. Dissecação
agressivas.
moderada do relevo.
Quadro 1 – Esboço descritivo dos meios ecodinâmicos segundo Tricart.
Fonte: TRICART (1977).

Dessa forma, os sistemas ambientais da BHRAM foram classificados como ambientes
estáveis, de transição e fortemente instáveis em função da relação morfogênese/pedogênese. A
capacidade de suporte dos sistemas ambientais é diretamente proporcional a sua capacidade de
resistência e resiliência frente às intervenções de origem antrópica. Assim, por intermédio da
avaliação das características gerais de cada um dos meios ecodinâmicos, convencionou-se neste
estudo que os meios fortemente instáveis são detentores de uma capacidade de suporte baixa ao uso
e ocupação antrópicos. Isso se deve ao fato de que esse tipo de ambiente apresenta uma dinâmica
ambiental muito intensa e muito sensível ao desmatamento. Os meios de transição são detentores de
uma capacidade de suporte moderada à baixa dependendo fundamentalmente das condições
limitativas do relevo. Já os meios estáveis são detentores de capacidade de suporte alta, na qual a
exploração antrópica pode desenvolver certo nível de exploração direta do meio, em consonância
com a manutenção da base de sustentação dos recursos naturais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo como base principal a compartimentação geomorfológica (Figura 1), delimitouse os domínios de paisagem que subscrevem os sistemas ambientais físicos na bacia do rio ApodiMossoró. Cabe ressaltar o caráter genérico dessa delimitação em função da escala de mapeamento
adotada. As feições geomorfológicas de menor dimensão territorial foram incorporadas aos sistemas
geomorfológicos aos quais estavam inscritas. Foi o caso dos platôs que foram acoplados aos
maciços residuais e dos inselbergs e pães de açúcar que foram incorporados a depressão sertaneja.
Essas mudanças têm como objetivo ajustar os sistemas ambientais à escala pretendida de análise e
planejamento.
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Figura 1 – Compartimentação geomorfológica da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró.
Fonte: Elaborado por Rodrigo Guimarães de Carvalho.

Os sistemas ambientais da BHRAM (Figura 2) têm na chapada do Apodi e na depressão
sertaneja as maiores áreas territoriais. Juntas, essas unidades representam 67% da área total. A
depressão periférica (9%), os maciços residuais (9%) e o tabuleiro costeiro (10%) representam
juntos 28% da área. Já a planície litorânea, a planície fluvial e a planície flúvio-marinha,
respectivamente, com 0,2%, 3% e 1,8%, são as unidades de menor dimensão territorial (Tabela 1).
Tabela 1 – Valores absolutos aproximados e percentuais das áreas territoriais dos sistemas ambientais na
bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró.
Sistema Ambiental
Área Km2
%
Planície Litorânea
Planície Flúvio-Marinha
Planície Fluvial
Tabuleiro Costeiro
Chapada do Apodi
Depressão Periférica
Depressão Sertaneja
Maciços Residuais
Total

Fonte: Elaborado por Rodrigo G. de Carvalho.

69
262
455
1484
4447
1349
5911
1476
15.453
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Figura 2 – Compartimentação dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró.
Fonte: Elaborado por Rodrigo Guimarães de Carvalho.

Às condições geológica/geomorfológicas, climato-hidrológicas e fito-ecológicas são
sumarizadas como forma de subsidiar a compreensão sobre os elementos de análise para a definição
da ecodinâmica dos sistemas ambientais. O principal critério de análise reside na avaliação das
condições entre o balanço morfogênese/pedogênese. Desse modo, é fundamental a apreciação sobre
a idade do ambiente, a maturidade dos solos, as influências do relevo para potencializar a erosão
dos solos, a capacidade protetora/estabilizadora da cobertura vegetal e as condições climáticas,
principalmente a pluviometria. Quanto maior a instabilidade dos sistemas ambientais, menor será a
capacidade de suporte, o que significa que o poder público deve impor normas mais restritivas
quanto ao uso e ocupação do solo para atividades socioeconômicas de médio a alto impacto
ambiental (Quadro 2).
SISTEMAS
AMBIENTAIS
PLANÍCIE
LITORÂNEA

GEOLOGIA/
GEOMORFOLOGIA
Depósitos arenosos
inconsolidados de idade
quaternária. Amplas faixas de
praia, terraços marinhos,
morfologias dunares de gerações
variadas.

CLIMA/
RECURSOS HÍDRICOS
Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Ocorre a
infiltração quase que
completa da água,
alimentando o aqüífero
dunar, por vezes aflorando
na forma de lagoas
interdunares.

SOLOS/
VEGETAÇÃO
Neossolos quartzarênicos
e quartzarênicos
marinhos. Vegetação do
complexo litorâneo,
predominando a
vegetação pioneira
psamófila e a vegetação
subperenifólia de dunas.
Associações de espécies
da caatinga.

ECODINÂMICA E CAPACIDADE
DE SUPORTE
Ecodinâmica de ambientes fortemente
instáveis. A dinâmica ambiental é
comandada por processos marinhos e
eólicos. Os sedimentos inconsolidados
são constantemente mobilizados
dificultando a edafização. A
capacidade de suporte é baixa.

PLANÍCIE
FLÚVIO-MARINHA

Depósitos recentes com
predominância de material
argiloso, silte, areia fina e detritos
orgânicos. Ampla planície de
acumulação de sedimentos
flúvio-marinhos.

Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Ambiente
submetido a hidrodinâmica
do rio Apodi-Mossoró e
fluxo marinho. Solos
encharcados e salinos.

Gleissolos. Predomínio de
vegetação de mangue.

PLANÍCIE
FLUVIAL

Depósitos constituídos por
materiais de diversos calibres.

Pluviometria variada devido
ao caráter alongado da área.
Superfície sujeita a
inundações periódicas com
boa potencialidade de águas
subterrâneas.

Neossolos flúvicos
revestidos por mata de
galeria. Destaque para as
florestas de carnaúba, que
já se encontram bastante
degradadas.

Ecodinâmica de ambientes fortemente
instáveis. Os solos estão submetidos a
intenso processo de transporte
condicionado pelos fluxos fluviais e
marinhos, ocorrendo períodos de
sedimentação/erosão. Capacidade de
suporte baixa.
Ecodinâmica de ambientes fortemente
instáveis. Os solos estão sujeitos
continuamente a processos de
deposição / erosão em função das
constantes inundações laterais.
Capacidade de suporte baixa.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

41

TABULEIRO
COSTEIRO

Sedimentos terciários diversos da
Formação Barreiras. Relevos
ralativamente baixos (máximo de
100m) e planos a suavemente
ondulados.

Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Drenagem
superficial mais adensada,
presença de lagoas naturais e
recarga do aqüífero
barreiras.

Neossolo quartzarênico e
Latossolos. Vegetação
subcaducifólia de
tabuleiros associada a
espécies da caatinga.

CHAPADA DO
APODI

Sedimentos mesozóicos da
Formação Jandaíra, calcarenitos e
calcilutitos bioclásticos. Relevo
plano, com suave inclinação na
direção do litoral (1o a 3o).

Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Drenagem
superficial escassa. Aquífero
com boa capacidade, em
profundidades variadas, de
100 a 1500m.

Cambissolos e
Chernossolos. Vegetação
de caatinga, caducifólia.

DEPRESSÃO
PERIFÉRICA

Arenito de origem continental e
idade mesozóica da Formação
Açu. Faixa estreita de terra,
alongada de leste para oeste.
Relevo ondulado.

Pluviometria variando entre
600 e 800mm. Recursos
hídricos superficiais
adensados, com direções
variadas. Relevo
medianamente dissecado.

Argissolos, Latossolos e
Planossolos. Vegetação
caducifólia de caatinga.

DEPRESSÃO
SERTANEJA

Rochas cristalinas précambrianas, como o granito,
migmatitos e gnaisse. Relevo
composto por superfícies de
pediplanação e distribuição
esparsa de inselbergs.

Argissolos, Neossolos
Regolíticos e Litólicos,
Luvissolos. Vegetação
caducifólia de caatinga.

MACIÇOS
RESIDUAIS

Rochas cristalinas com
características de maior
resistência aos processos
erosivos. Apresentam
declividades diversificadas,
variando entre 10o e 40o de
inclinação das vertentes.

Pluviometria variando entre
800 e 900mm. Recursos
hídricos superficiais
adensados, com padrão de
drenagem dentrítico. Relevo
medianamente dissecado nos
pediplanos e com fortes
inclinações em inselbergs
distribuídos na área.
Pluviometria variando entre
800 e 1200mm. Recursos
hídricos superficiais
submetidos a fortes
inclinações, entre 15 e 45o.
Presença de nascentes e
cachoeiras, acumulações
superficiais e subterrâneas
mais pronunciadas nas áreas
de platô.

Argissolos, Neossolos
Litólicos. Vegetação
subcaducifólia, arbustiva
e arbórea. Associação de
espécies da caatinga.

Ecodinâmica de ambientes estáveis. O
relevo plano, consorciado com a boa
permeabilidade do terreno possibilitou
a evolução pedogenética e a fixação da
vegetação de porte arbustivo-arbóreo
com boa capacidade protetora dos
solos. Capacidade de suporte alta.
Ecodinâmica de ambientes estáveis.
Apesar da pouca capacidade protetora
da vegetação, as condições do relevo e
a permo-porosidade não favorecem a
erosão linear, permitindo a evolução
pedogenética. Capacidade de suporte
alta.
Ecodinâmica de ambientes de
transição. O relevo levemente
movimentado impõe a necessidade da
cobertura vegetal para a proteção do
solo à erosão. A pedogênese atua, mas
o desmatamento pode acentuar os
processos de transporte. Capacidade
de suporte moderada.
Ecodinâmica de ambientes de
transição. O relevo levemente
movimentado e a densidade da
drenagem impõe a necessidade da
cobertura vegetal para a proteção do
solo à erosão. A pedogênese atua, mas
o desmatamento pode acentuar os
processos de transporte. Capacidade
de suporte moderada.
Ecodinâmica de ambientes de
transição tendendo a fortemente
instáveis a partir do desmatamento.
Apesar da grande capacidade protetora
da vegetação e evolução pedogenética,
o relevo pode facilmente acionar
processos morfogenéticos
concentrados, como escorregamentos,
deslizamentos ou solifluxão. A
manutenção da vegetação é fator
crucial para a estabilidade ecológica.
Capacidade de suporte baixa.

Quadro 2 – Sistemas ambientais, características geoambientais, ecodinâmica e capacidade de suporte.
Fontes: EMPARN [200-?a]; EMPARN [200-?b]; Nunes (2006).

Nessa perspectiva, a capacidade de suporte dos sistemas ambientais da bacia
hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, relacionada ao quadro ecodinâmico, está esboçada na Figura 3.
A capacidade de suporte baixa está associada a sistemas ambientais sensíveis a
atividades econômicas de alto impacto ambiental, a saber: a planície litorânea, a planície flúviomarinha no baixo curso, a planície fluvial no médio curso e os maciços residuais distribuídos no
médio e alto curso da bacia. No caso dos maciços, o principal fator que limita a exploração
socioeconômica se refere ao relevo fortemente acidentado.
As áreas com capacidade de suporte alta apresentam um relevo plano, com baixa
densidade de drenagem superficial, sendo associadas aos sistemas ambientais com baixa
vulnerabilidade às atividades socioeconômicas. Contudo, em razão do regime climático semiárido,
devem ser exercidas atividades permanentes de manejo do solo, da água e da vegetação.
As áreas com capacidade de suporte moderada requerem, para o uso intensivo, um
manejo ainda mais elaborado do que as áreas com capacidade de suporte alta, considerando a maior
intensidade da erosão linear que é favorecida pelo adensamento da drenagem superficial e ligeira
dissecação do relevo nos pediplanos sertanejos.
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Figura 2 – Capacidade de suporte dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró.
Fonte: Elaborado por Rodrigo Guimarães de Carvalho.

CONCLUSÃO
A aplicação da análise ambiental sistêmica na interpretação das paisagens e no auxílio a
processos de planejamento ambiental e territorial pode contribuir para o alcance dos objetivos
gerais que permeiam o conceito de desenvolvimento sustentável. Quando aplicada a bacias
hidrográficas, essa metodologia deve ser particularizada conforme a dimensão da bacia, a
complexidade socioeconômica, a heterogeneidade de paisagens, entre outros fatores.
A avaliação dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró
mostrou uma heterogeneidade interna de paisagens. O planejamento e a gestão integrada devem
priorizar uma intensificação no uso e ocupação do território em sistemas ambientais que detenham
uma maior capacidade de suporte. Entre eles, a chapada do Apodi e os tabuleiros costeiros,
apresentam um maior potencial para a exploração socioeconômica sustentável. Malgrado essa
virtude, a exploração deve ser realizada de forma comedida, principalmente quando se trata do
desmatamento desenfreado que coloca o município de Mossoró entre os 20 municípios que mais
desmataram entre 2002 e 2008 no bioma caatinga (MMA, 2010).
Os sistemas ambientais que possuem uma capacidade de suporte baixa devem ter seu
uso e ocupação controlados e privilegiando atividades que visem o uso indireto dos recursos
ambientais. Torna-se fundamental a manutenção das áreas protegidas como as Áreas de Preservação
Permanente e as Reservas Legais, assim como, a criação de Unidades de Conservação segundo o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
Nas áreas de transição, com capacidade de suporte moderada, o uso deve ser controlado.
O manejo do solo, da água e da vegetação, pode contribuir para que haja uma exploração
sustentável dos recursos ambientais. Contudo, qualquer tipo de intervenção no meio natural deve
ser realizada com base em estudos que indiquem o limite de carga para cada ambiente.
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ANÁLISE FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLÓGICA DA VEGETAÇÃO EM FRAGMENTOS
DE CAATINGA NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO CAJAZEIRAS, RN.
Guilherme Fernandes de Souza1; Jacimária Fonseca de Medeiros2
RESUMO: Esta pesquisa se configurou em uma análise florística e fitossociológica de vegetação em fragmentos de
caatinga na microbacia hidrográfica do Riacho Cajazeiras,RN. Foi analisada a vegetação em dois ambientes um
antropizado e um mais conservado, pautando-se em uma visualização da composição florística e evidenciando os
parâmetros fitossociológicos. Foi utilizado o método das parcelas múltiplas, sendo demarcadas 10 parcelas, 5 em cada
área estudada em sistemas de delimitação de 10m x 10m. Dentro de parcela foram medidas a altura total e o DAB,
diâmetro ao nível da base, de cada indivíduo. Para a coleta dos desses dados foram utilizados como subsídios trenas,
fitas métricas e fichas de campo.A composição florística mostrou a presença de 385 indivíduos distribuídos em 6
famílias e 13 espécies. As espécies que se destacaram em números de indivíduos nas duas áreas foram Croton
Sonderianus (52,20%), Caesalpinia Pyramidalis (18,18%), Combretum Leprosum (5,97%). Na classificação por área
pode-se perceber a diferenciação entre o os requisitos citados anteriormente, a área antropizada é dotada de 184
indivíduos situados em 5 famílias e 7 espécies, já na área mais conservada foram constatadas 201 indivíduos
distribuídos em 6 famílias e 13 espécies. Nas duas áreas foram determinados os Parâmetros Fitossociológicos de
Densidade, Freqüência, Dominância e Índice de Valor de Importância. Foi analisado que a espécie Croton sonderianus
detém os maiores valores de Densidade Relativa e Frequência Relativa nas duas áreas, opondo-se os resultados
apresentados pela Caesalpinia pyramidalis que a segunda espécie em relação Densidade Relativa na área antropizada
em comparação com o ambiente conservado, sendo que a representada nesta ótica é a Myracrodruon Urudeuva.
Palavras Chaves: Análise florística, Caatinga, Fitossociologia, Microbacia.
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INTRODUÇÃO
O ecossistema caatinga tem sua ocorrência em quase todos os estados do Nordeste e
norte de Minas Gerais, apresentando-se como principal cobertura vegetal da região, com
características diferenciadas em relação às mudanças de estações, as plantas se evidenciam por
formações xerófilas e variadas. Segundo Ross (2008), a caatinga é considerada uma mata seca que
desenvolve um mecanismo de perda de folhas durante o período de secas, além disso, as plantas
estão adaptadas às condições variadas do clima.
O bioma adaptado às condições do clima semiárido abarca uma vasta área do território
Potiguar em quase todas as cidades do estado. A caatinga localiza-se em relevos variados e
condições de solo diversas a qual influência em seus aspectos florísticos e características das
plantas, as quais se adaptam e promovem diferenciações entre as plantas de áreas planas e áreas de
relevo mais elevado. A cobertura vegetal predomina os dobramentos do cinturão orogênico do ciclo
brasiliano, as estruturas de relevo são predominantemente planas de baixas altitudes, que variam
entre 50 m e 300 m, com a presença de morros residuais, Ross (2006). O clima semiárido
condiciona o tipo de formação vegetal, evidenciado popularmente por conter apenas duas estações
uma chuvosa e uma seca chamada de verão, as chuvas do Nordeste são mal distribuídas, e com
baixa pluviosidade ao longo do ano.
Assim como outras formações vegetais, a caatinga perpassou por constantes
descaracterizações ao longo do tempo, tendo com precursores a exploração de madeira e
agropecuária, apontando-se com área de preocupação no que diz respeito à conservação das
espécies vegetais e manutenção do bioma.
As análises florística e fitossociológica proporcionam o conhecimento das áreas de
formações vegetais, apontando ações de conhecimento e conservação de complexos vegetacionais.
Na composição florística são identificados às espécies e famílias encontradas em determinadas
áreas, promovendo a conscientização das características que refletem a presença de determinadas
plantas em um ambiente. Quanto aos estudos de bacia hidrográfica em relação às caracterizações
vegetacionais em fragmentos de caatinga proporcionam a identificação dos elementos que a compõe
concebendo a importância da mesma para formação vegetal. Para Medeiros (2010) apud Souza
(2009) os diagnósticos em bacia hidrográfica são importantes, aonde vem possibilitar uma
caracterização dos elementos que estão inseridos, a qual promove a visualização da qualidade da
água.
Dessa forma este trabalho teve como objetivos desenvolver estudos em fragmentos de
caatinga, localizados na Microbacia do Riacho Cajazeiras. As análises se constituíram de
composição florística e fitossociológica em duas áreas com ações antrópicas diferenciadas, com a
perspectiva de promover ações de conservação na área de estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
Os estudos de vegetação em caatinga embutido em análises Florísticas e
Fitossociológicas desenvolvidos, se detiveram inicialmente ao levantamento bibliográfico sobre
trabalhos desenvolvidos anteriormente, a fim de adquirir subsídios e metodologias cabíveis para o
desenvolvimento das atividades propostas na área em apreço.
A partir das leituras realizadas e dos dados prévios sobre a área procedeu-se e
delimitação da Microbacia Hidrográfica do Riacho Cajazeiras. Para tal foram utilizados os
Softwares Google Earth, proporcionando a identificação da microbacia e visualização dos seus
limites, que vão desde a nascente no Município de Água Nova – RN até o açude 25 de Março
localizado na cidade de Pau dos Ferros – RN.
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Após as atividades citadas, realizou-se um Mosaico, com as imagens de satélite obtidas
com softwares Google Earth. Para a confecção do mosaico utilizou-se também o programa Corel
Draw, para recorte e montagem da imagem. Diante da identificação e análise da imagem
microbacia, foi possível constatar as áreas para efetuação dos estudos, ver figura 1.
Figura 1: Localização da área em estudo.

Fonte: imagem de satélite retirada do software Google Earth

As atividades de campo se realizaram na Serra do Bom Será no Município de Água
Nova-RN, se localizando em ambientes com grau de conservação e altitudes diferenciadas. Para o
desenvolvimento dos estudos foi utilizado sistema de delimitação de parcelas de 10m x 10m,
perfazendo 100m², sendo 5 em cada área estudada. Dentro de cada parcela foi medido o Perímetro
Basal e Altura de cada individuo utilizando-se fitas métricas e trenas. Nesta etapa seguiu-se o
critério de inclusão adotado pela Rede de Manejo Florestal, sendo 10 centímetros de perímetro
basal e 1 metro para a altura. Caba salientar a importância de uma equipe para realização das
atividades, pois demanda de uma quantidade de tempo considerável para a realização do trabalho.
Os dados obtidos em campo foram tabulados utilizando-se do software Microsoft Excel,
calculando-se a área basal das espécies, e os parâmetros fitossociológicos Densidade Absoluta e
Relativa, Frequência Absoluta e Relativa, Dominância Absoluta e Relativa e Valor de Importância.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise florística foram identificados 385 indivíduos, localizados em 6 famílias e
13 espécies. As famílias estão caracterizadas em Anarcardiaceae, Apocynaceae, Combretaceae,
Euphobaceae, Fabaceae e Rhamnaceae, distribuídas nas espécies Amburana Cearensis,
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Anandenanthera columbrina, Aspidosperma, Pyrifolium, Bauhinia Cheilanta, Croton Sonderianus,
Caesalpinia Férrea, Cobretum Leprosum, Jatropha Poliana, Myracrodruom Urudueva Allemão,
Piptadenia Stipucacea, Tipuana Auriculata, Ziziphus Joazeiro. Verificou-se que na área
antropizada foram encontradas 184 indivíduos situados 5 famílias e 7 espécies, já na área mais
conservada foram constatadas 201 indivíduos distribuídos em 6 famílias e 13 espécies. (Na Tabela
1 e 2 é possível à visualização da classificação de famílias e espécies em cada área).
Torna-se evidente a diferenciação nos dois ambientes, pois, a área antropizada abarca
menos indivíduos como também uma menor diversidade de famílias e espécies, podendo-se
perceber uma descaracterização do complexo vegetacional nas áreas mais aplanadas, consequência
da prática de extração de madeira e agropecuária. Todavia, no ambiente mais conservado foi
possível concluir a existência de uma considerável diversidade de espécies em virtude de sua
localização e condições irregulares do solo, a qual dificulta a execução das práticas citadas
anteriormente.
As espécies com o maior número de indivíduos nas duas áreas foram Croton Sonderianus
(52,20%), Caesalpinia Pyramidalis (18,18%), Combretum Leprosum (5,97%). Quando partimos
para as diferenças em valores percentuais na distribuição de indivíduos em cada área, os estudos
correspondem da seguinte forma, na área mais antropizada, destacam-se Croton Sonderianus
(50,54%), Caesalpinia Pyramidalis (29,89%), Combretum Leprosum (8,69%). Assim como na área
antropizada, o Croton Sonderianus (53,71%) é a espécie que apresenta o maior número de
indivíduos no ambiente mais conservado, seguido de Myracrodruom Urudueva Allemão (7,96%) e
Caesalpinia Pyramidalis (7,46%). Conforme evidenciado nos dados, a espécies Croton
Sonderianus vulgarmente chamada de Marmeleiro, ocupa uma considerável área destacando-se em
quantidades de indivíduos nos ambientes, percentualmente mais de 50% dos indivíduos amostrados
são desta espécie. A Caesalpinia Pyramidalis, a Catingueira também foi vislumbrada nos dois
ambientes, entretanto com um valor percentual inferior no mais conservado, diferentemente do que
ocorreu com as espécies Combretum Leprosum e Myracrodruom Urudueva Allemão ocupando
diferenças em valores percentuais nas áreas destacadas.
Tabela 1- Famílias e espécies encontradas em área antropisada, na Microbacia do Riacho
Cajazeiras.
Família/ Espécie
Nome Vulgar
APOCYNACEAE
Aspidosperma, Pyrifolium
Pereiro
COMBRETACEAE
Combretum cf. leprosum mart.
Mofumbo
EUPHORBIACEAE
Croton sonderianus müll. Arg.
Jatropha Poliana
FABACEAE - CAESALPINIOIDEAE
Caesalpinia pyramidalis Tul.
FABACEAE – MIMOSOIDEAE
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Anadenanthera colubrina

Marmeleiro
Pinhão
Catingueira
Jurema Branca
Angico

Tabela 2 - Famílias e espécies encontradas em área mais conservada, na Microbacia do Riacho
Cajazeiras.
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Nome Vulgar

ANARCARDIACEAE
Myracrodruon urudeuva Allemão

Aroeira

APOCYNACEAE
Aspidosperma, Pyrifolium

Pereiro

COMBRETACEAE
Combretum cf. leprosum mart.

Mofumbo

EUPHORBIACEAE
Croton sonderianus müll. Arg.
Jatropha Poliana

Marmeleiro
Pinhão

FABACEAE
Tipuana Auriculata

Pau Mocó

FABACEAE - CAESALPINIOIDEAE
Caesalpinia pyramidalis Tul.
Bauhinia cheilantha
Caesalpina férrea
FABACEAE – FABOIDEAE
Amburana cearensis

Catingueira
Mororó
Jucá
Cumaru

FABACEAE – MIMOSOIDEAE
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Anadenanthera colubrina
RHAMNACEAE
Ziziphus joazeiro

Jurema Branca
Angico
Juazeiro

Quanto à ocorrência de espécies por parcelas nas duas áreas podemos caracterizar a
localização dos indivíduos encontrados da seguinte forma, na área antropizada, com as maiores
ocorrências estão às espécies Croton sonderianus, Combretum Leprosum que ocorre nas cinco
parcelas, e a Caesalpinia pyramidalis, Piptadenia Stipulacea presentes em quatro parcelas. Na área
conservada destacam-se as espécies com maiores ocorrências Croton sonderianus também presente
nas cinco parcelas, Piptadenia Stipulacea em quatro, e as Caesalpinia pyramidalis, Combretum
Leprosum em três parcelas. (A ocorrência das demais espécies por parcelas nas duas áreas podem
ser visualizadas na tabela 3).
Tabela 3: Ocorrências das espécies por área e parcelas na Micro Bacia do Riacho Cajazeiras.
Espécies
Ocorrência
Ocorrência
N°
de Nº total de
de Espécie por parcela Indivíduos
Indivíduos
por Área I/II em Área.
por Área.
Amburana cearensis
II
II/1
II/2
2
Anadenanthera colubrina
I/II
I/2 na II/1
I/3 na II/1
4
Aspidosperma pyrifolium
I/II
I/1 na II/1
I/2 na II/1
3
Bauhinia cheilantha
II
II/4
II/11
11
Caesalpinia pyramidalis
I/II
I/4 na II/3
I/55 na II/15
70
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Caesalpina férrea
Croton sonderianus müll.
Combretum Leprosum
Jatropha poliana
Myracrodruon Urudeuva
Piptadenia Stipulacea
Tipuana Auriculata
Ziziphus joazeiro

II
I/II
I/II
I/II
II
I/II
II
II

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

50

II/14
I/93 na II/108
I/16 na II/7
I/1 na II/7
II/16
I/13 na II/5
II/14
II/1

14
201
23
8
16
18
14
1
385

Dentre os diagnósticos feitos na área antropizada foi possível evidenciar a hegemonia da espécie
Croton sonderianus abarcando os maiores valores de Densidade Relativa (19,255%), Frequência
Relativa (7,042%) e Dominância Relativa (18,864%). Outras espécies descaram-se no ambiente,
como a Caesalpinia pyramidalis com a Densidade Relativa (11,387%), entretanto a segunda espécie
em relação à Frequência Relativa é a Combretum Leprosum com (7,042%) assemelhando-se a
Croton sonderianus, a qual vem ser seguida em Dominância Relativa também pela Combretum
Leprosum (4,486%). (Os demais resultados obtidos na área estão concebidos na tabela 4).
Tabela 4: Parâmetros fitossociólgicos na área antropizada.
Espécies
Nome Dab
D%
Fab
F%
Científico
Anadenanthera colubrina
0,3
0,621
0,2
2,817
Aspidosperma pyrifolium
0,2
0,414
0,1
1,408
Caesalpinia pyramidalis
5,5
11,387
0,4
5,634
Croton sonderianus müll.
9,3
19,255
0,5
7,042
0,5
Combretum Leprosum
1,6
3,313
7,042
0,1
1,408
Jatropha poliana
0,1
0,207
Piptadenia Stipulacea
1,3
2,692
0,4
5,634

Doab

Do%

31,64
0,893
12,341 0,348
123,401 3,483
668,361 18,864
158,932 4,486
3,854
0,109
82,451 2,327

VI
4,331
2,171
20,504
45,161
14,841
1,724
10,652

Na área mais conservada, onde as atividades de degradação no ambiente não atingiram de
forma atenuante o complexo vegetacional, é possível conceber os parâmetros fitossociológicos,
abordando características diferenciadas em relação à outra área estudada, com também semelhanças
em espécies quanto aos aspectos de Densidade Relativa. Dessa forma a espécie que se destaca em
relação aos dois primeiros parâmetros é a Croton sonderianus com a Densidade Relativa
(22,177%), Frequência Relativa (6,944%) e com a Dominância Relativa (14,480%). Em relação às
demais espécies podemos evidenciar a Myracrodruon Urudeuva em Densidade Relativa (3,285%)
seguido da Caesalpinia pyramidalis (3,106%), em Frequência Relativa estão a Bauhinia cheilantha
(5,634), e a Caesalpinia pyramidalis (4,225%), e por fim a Dominância Relativa sobressaindo-se a
Myracrodruon Urudeuva (15,461) sobre a Croton sonderianus (14,480%). (Os demais resultados
obtidos na área estão concebidos na tabela 5).
Tabela 5: Parâmetros fitossociológicos na área mais conservada.
Espécies
Nome Dab
D%
Fab
F%
Científico
Amburana cearensis
0,2
0,411
0,1
1,408
Anadenanthera colubrina
0,2
0,414
0,3
4,225
Aspidosperma pyrifolium
0,1
0,207
0,1
1,408

ISBN: 978-85-7621-031-3

Doab

Do%

233,893
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6,601
0,052
0,040

VI
8,424
4,692
1,655
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Bauhinia cheilantha
Caesalpinia pyramidalis
Caesalpina férrea
Croton sonderianus müll.
Combretum Leprosum
Jatropha poliana
Myracrodruon Urudeuva
Piptadenia Stipulacea
Tipuana Auriculata
Ziziphus joazeiro

1,1
1,5
0,5
10,8
0,7
0,7
1,6
0,2
1,4
0,1

2,227
3,106
1,027
22,177
1,437
1,437
3,285
0,411
2,875
0,205

51

0,4
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2

5,634
4,225
2,778
6,944
4,167
2,778

0,2
0,4
0,2
0,1

2,778
5,556
2,778
1,389

59,939 1,692
196,203 5,538
32,247 0,902
517,545 14,480
109,554 3,065
19,125 0,535
552,603 15,461
14,57
0,408
106,68 2,985
3,3
0,092

9,603
12,869
4,707
43,601
8,669
4,750
21,524
6,374
8,637
1,687

Notificaremos nesta conceituação as disparidades ocorrentes entre as duas áreas a qual o
foco do estudo se deteve, mostrando as relações existentes nos parâmetros fitossociológicos
conceituados na discussão anterior. Foi analisado que a espécie Croton sonderianus detém os
maiores valores de Densidade Relativa, e Frequência Relativa nas duas áreas, opondo-se os
resultados apresentados pela Caesalpinia pyramidalis que a segunda espécie em relação Densidade
Relativa na área antropisada em comparação com o ambiente conservado, sendo que a representada
nesta ótica é a Myracrodruon Urudeuva.
CONCLUSÕES
A espécie com maior incidência nas duas áreas Croton Sonderianus seguida da
Caesalpinia Pyramidalis e Combretum Leprosum. As famílias com maiores representações foram
Euphorbiaceae, Fabaceae. A família Fabaceae – Caesalpinioideae demonstrou o maior número de
espécies, sendo Caesalpinia pyramidalis (Catingueira), Caesalpina férrea (Jucá) Bauhinia
cheilantha (Mororó), a segunda família com duas espécies Fabaceae – Mimosoideae, as
Anadenanthera colubrina (Angico) e Piptadenia stipulacea (Jurema Branca), também com duas
Espécies a Família Euphorbiaceae com as Croton sonderianus müll (Marmeleiro) e Jatropha
Poliana (Pinhão).
Diante de todos os trabalhos executados foi possível constatar uma descaracterização da
área, em virtude de práticas antrópicas de exploração vegetal destacando-se a extração de madeira
como a principal delas, além da agricultura de subsistência altamente relacionada com a pecuária.
Notam-se diferenças relacionadas quanto às duas áreas em relação ao processo de exploração, em
virtude das condições irregulares do relevo e a presença de espécies vegetais características desses
lugares, o ambiente mais conservado torna-se mais exposto à retirada de madeira. Todavia a área
antropizada, em conseqüência das condições de relevo mais propícias às atividades de devastação
apresentam-se, com mais eficácia tonando-se nítidos a devastação vegetal por conta da agricultura e
da pecuária.
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APLICAÇÕES DA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER EM SISTEMAS
MAGNÉTICOS

Serafim do Nascimento Júnior1; Ana Lúcia Dantas2

RESUMO: O objetivo da pesquisa foi realizar um estudo sobre a Transformada de Fourier, visando o entendimento em
sua forma contínua e discreta, para a compreensão do algoritmo que efetua a Transformada Rápida de Fourier (FFT),
direcionado para calcular a dinâmica de sistemas magnéticos nanoestruturados. No período do projeto foi feito um
levantamento bibliográfico sobre o algoritmo da transformada rápida de Fourier aplicado a sistemas magnéticos.
Buscamos os conteúdos didáticos mais relevantes sobre o assunto para elaboração do trabalho e propositalmente
compreensão dos algoritmos, também foi realizado o estudo da linguagem de programação Fortran e de ferramentas
computacionais, como: compiladores (para implementação dos algoritmos) e programas de plotagem gráfica (para gerar
os gráficos dos dados produzidos pelos sistemas). Após o domínio da sub-rotina que calcula a tal transformada sobre as
imagens de uma função, foram implementados os sistemas ou programas para fazer as simulações com a mesma, dando
início a etapa de coleta de dados e geração de resultados. Foram realizadas simulações em sistemas magnéticos
ferromagnéticos e antiferromagnéticos. Identificamos os picos de ressonância gerados pela FFT com o auxílio de um
programa de plotagem gráfica. Resultados conhecidos da literatura foram reproduzidos satisfatoriamente. Os resultados
mostram que a Transformada de Fourier, através do algoritmo FFT é um método viável para o estudo de dinâmicas em
sistemas físicos de ordem nanométrica, sendo com isso, favorável para nossas simulações.

PALAVRAS-CHAVE: FFT; Simulações físicas; Sistemas magnéticos nanoestruturados; Transformada rápida de
Fourier.

INTRODUÇÃO

A diversidade dos métodos computacionais existentes proporciona a obtenção de resultados
experimentais em várias áreas do conhecimento, porém alguns desses métodos possuem alto nível
de complexidade e se inviabilizam para simulações numéricas de determinados sistemas. Esses
métodos tem uma limitação em computadores de médio porte. Para os resultados serem
considerados aceitáveis, em algumas simulações, é necessária uma grande quantidade de
manipulação de dados. Como consequências são necessários computadores com memória suficiente
e/ou processadores de alto desempenho. Daí porque a necessidade de se checar se o algoritmo
reproduz resultados conhecidos. Para calcular a dinâmica de sistemas magnéticos nanoestruturados
é necessário de algoritmos que tenham uma boa complexidade computacional, ou seja, para um
determinado número de entrada ele efetue um número de operações que o computador possa
executar. Nesses tipos de sistemas, algoritmos eficazes são de grande importância e a discretização
otimizada da Transformada de Fourier é capaz de calcular a dinâmica dos mesmos.
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A Transformada de Fourier foi desenvolvida pelo Matemático Francês Jean Baptiste Joseph
Fourier (1768 - 1830), através de seu estudo sobre a Teoria Analítica do Calor, pois percebeu que
qualquer função periódica poderia ser representada como uma soma de senos e/ou cossenos de
diferentes frequências, onde cada uma é multiplicada por um coeficiente diferente (uma função
peso), porém funções não periódicas cuja área sob a curva é finita, podem também ser representadas
como um produto do somatório de senos e/ou cossenos por uma função peso. Além disso, o
processo inverso denominado de Transformada de Fourier inversa, também é válido, mas não foi
relevante no nosso estudo, apesar do algoritmo FFT também calculá-la.
Para exemplificar, apresentamos o gráfico abaixo:

Figura 1 – Representação das funções
delas

f1 x   sin(2 x) , f 2 x   sin(10 x) , f3 x   sin(20 x) e a soma

f x   f1 x   f 2 x   f3 x  .

A Transformada de Fourier através de métodos numéricos computacionais que
aproximem o seu cálculo pode ser aplicada não somente para simulação de sistemas magnéticos
nanoestruturados, mas em inúmeros campos de pesquisa. Logo, para simulação de nossos sistemas é
preciso de algoritmos bem aperfeiçoados que a execute e por isso nesse projeto o objetivo foi
compreender a Transformada rápida de Fourier para aplicação nos mesmos.

MATERIAL E MÉTODOS

O desenvolvimento do projeto foi realizado no período de agosto de 2010 até julho de 2011,
sendo estudadas as transformadas de Fourier na forma contínua e discreta com o intuito de entender
a sua forma rápida para a compreensão do algoritmo FFT, visando sua aplicação em sistemas
magnéticos nanoestruturados. A Transformada Contínua de Fourier é a forma analítica da
Transformada de Fourier, segundo (SCHERER,2005) uma integral expressa da seguinte maneira:
Seja f(t) uma função tal que a integral


g     e it f t dt


exista, chamamos g(  ) de Transformada de Fourier de f(t), em que f(t) é uma função que não
necessariamente precisa estar no domínio de tempo, mas em outros domínios, como por exemplo,
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no de espaço. A função g(  ) é outra forma de representar uma função f(t), mas no domínio de
frequência, em outras palavras, g(  ) é uma função simplificada de f(t) no domínio de frequência.
A função da Transformada de Fourier foi representada acima de forma analítica, mas na
linguagem computacional, para representar uma função matemática é necessário discretizá-la e
como a função envolve uma integral (a integral de Fourier), podemos utilizar um método numérico
que aproxime uma integral, dos quais podem ser a regra do trapézio composta, o método de
Simpson, entre outros. Essa expressão pode simplesmente ser discretizada com qualquer um desses
métodos. Neste estudo, assim como em (SCHERER,2005) ela está discretizada por meio da regra
do trapézio composta, simplificada por meio de um somatório e sendo apresentada a seguir.
A Transformada de Fourier Discreta, do inglês Discrete Fourier Transform (DFT), é uma
ferramenta matemática de grande aplicabilidade na solução de problemas numéricos através do
auxílio de um computador digital, pois quando fazemos a mudança do domínio de tempo de
determinada função para o seu domínio de frequência, facilitamos o seu processamento pelo
computador.
A expressão discretizada da Transformada de Fourier é dada abaixo:
n

g k   t  e
j 1

ik t j

f j , f j  f t j 

onde, computacionalmente g k  será o vetor que armazenará os dados de frequência que serão
gerados; f t j  é o vetor com os dados da função no domínio de tempo que devem estar previamente
armazenados; e t é a variação do tempo no intervalo de integração dado.
A DFT foi utilizada como estudo, pois na análise de dados é usada como uma ferramenta
para reduzir os dados, também utilizada na filtragem de alta frequência de ruídos presentes em
dados experimentais. Na prática, quando queremos trabalhar com uma imagem no domínio de
frequência, simplesmente fazemos a Transformada de Fourier da mesma e depois multiplicamos
pela função de transferência de um filtro (convenientemente de acordo com a aplicação). No
entanto, muitas vezes é mais simples “zerarmos” os coeficientes das componentes de frequência que
queremos filtrar e tomamos, em seguida, em ambos os casos, a transformada inversa obtendo, assim
a imagem filtrada (processada). Quando zeramos os coeficientes da Transformada de Fourier, a
partir de certo valor, temos um filtro passa-baixa, ou até outro valor, um passa-alta, ou entre dois
valores de frequência, um filtro passa-faixa ou rejeita-faixa.
A complexidade computacional do algoritmo DFT, no pior caso é de O(n²), ou seja, para n
dados de entrada o processador do computador realiza n² operações, que se resumem em somas
sucessivas. A complexidade é quadrática, muito alta. O valor de entrada “n” dos algoritmos que
realizam a transformada deve ser obrigatoriamente uma potência de base dois ou função
exponencial de base dois, portanto, n =
, onde
> 0. Para n pequeno, um computador comum
processa bem o método, mas para n alto é inviável aplicá-lo, pois dependendo do processador, os
dados podem ser gerados ou não. Para exemplificar, sendo n =
= 128, o computador realiza
O(
) = 16384 operações, porém quando desejarmos muitos pontos na simulação, por exemplo,
quando n =
= 524288, serão realizadas O(
) = 274877906944 operações, um valor
muito alto, da ordem de bilhões, por isso não é viável utilizar o método para todo tipo de simulação,
nesse caso, um computador comum que tenha um processador não tão avançado começaria os
cálculos, porém não geraria resultados. Mas nem por esse motivo a transformada discreta precisa
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ser desprezada, ela pode ser usada para simulações com poucos pontos e ser otimizada para realizar
operações com um número “n” de pontos maior.
A Transformada rápida de Fourier, do inglês Fast Fourier Transform – FFT é um algoritmo
que otimiza o cálculo da Transformada discreta de Fourier, foi desenvolvida e apresentada em 1965
por J. W. Cooley e J. W. Tukey na revista Mathematics of Computation, podendo ser utilizada em
inúmeras aplicações que envolvam uma grande quantidade de dados de entrada, os n pontos. Em
vários campos de pesquisa, como por exemplo, nas Ciências Exatas e Naturais, ela facilita na
obtenção da solução de equações diferenciais parciais (EDPs) e ordinárias (EDOs), equações
integrais, no processamento digital de sinais (DSP) e imagens (DIP), em pesquisas que trabalham
com problemas que envolvem cálculos inversos, entre outros. Muitas áreas do conhecimento, como:
Redes de Computadores (no que se refere à Transmissão de Dados), Engenharias, além de muitas
outras, trabalham com a FFT, pelo fato de sua aplicabilidade em vários sistemas. Outra aplicação da
FFT é na filtragem de alta frequência em ruídos presentes em dados experimentais, na Transmissão
de Dados, por exemplo.
Esse algoritmo foi o procedimento utilizado na pesquisa, pois ele realiza um método de
dividir para conquistar advindo dos dobramentos sucessivos realizados por ele na conversão dos
dados do domínio de tempo para o domínio de frequência, por isso sua complexidade
computacional no pior caso é logarítmica linear O n log 2 n e comparando com a DFT pura, que
tem complexidade computacional quadrática, o computador realiza menos operações para qualquer
número n de entrada, seja muito alto ou baixo.
Mas, pensando em tudo que foi desenvolvido, percebemos que no mercado já existem
compiladores que associados a algumas bibliotecas realizam esses procedimentos, tanto a DFT
quanto a FFT, por que então estudar ou desenvolver uma sub-rotina para realizá-los, se eles podem
estar à nossa mão após a compra de um pacote de simulação ou com a instalação de um compilador
gratuito com uma biblioteca específica para fazer isso? A resposta é simples, os métodos de
desenvolvimento caixa preta não comportam uma quantidade de dados extremamente alta e se
comportam, a alta filtragem faz com que alguns dados ou imagens importantes sejam perdidos na
simulação. Com um procedimento, função ou sub-rotina em qualquer linguagem de cunho
matemático que realize essas operações, um compilador eficiente e um computador com um
excelente processador, evidentemente ficará mais fácil se ter um controle das simulações que
realizarmos e, contudo teremos mais eficiência na geração dos resultados em nossas análises.
A FFT funciona com um número apropriado de dados de entrada, mas isso depende do
computador e do compilador, pois quando ambos são bem eficientes, mais essa quantidade de dados
apropriada pode aumentar. Apesar de podermos inserir uma quantidade de dados de entrada bem
alta com a FFT, é conveniente que se encontre um valor padrão para que possamos visualizar
corretamente as simulações, assim, por exemplo, dependendo de quais picos de ressonância
queiramos visualizar em uma simulação física, podemos escolher um número n de entrada que
possibilite a visualização dos diversos picos para diferentes campos em vários tipos de materiais.
Percebendo que uma integral assim como um somatório pode ser dividida quantas vezes
quisermos sendo que ligadas de modo que estejam somadas, dividimos a DFT em mais duas
transformadas, com isso ao executar o método estamos dividindo o conjunto dos valores de entrada
em dois subconjuntos (um sendo o conjunto dos elementos que estão nas posições pares e o outro, o
dos que estão nas posições ímpares), assim, ocorrerá à transformada de cada um desses
subconjuntos.
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O procedimento de divisões dos somatórios é conhecido como operação butterfly, que é
crucial na definição da FFT, sendo a primeira divisão, semelhante à (SCHERER,2005),
representada abaixo.
N 1



g k   e 2i / N



fj



fj 

kj

j 0

 e
N 2
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j  par
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Procedendo-se com os dobramentos, o cálculo se torna muito mais rápido. Logo, como esse
método divide o problema em metades a complexidade computacional do mesmo no pior caso é
logarítmica linear, simbolicamente, n log 2 n . Como a FFT apresenta essa complexidade, o tempo
de processamento das imagens será menor, gerando os resultados mais rapidamente. Por exemplo,
fazendo uma comparação com os dados de entrada testados anteriormente na DFT, para uma
simulação simples, com poucos pontos, onde n =
= 128, o algoritmo rápido efetua

128 log 2 128 = 896 operações, quase 5.5% do número de operações que o DFT realizou, já em
uma simulação mais complexa, para n =
= 524288, o FFT executa 524288 log 2 524288 =
9961472 operações, aproximadamente 0.0036% das operações que o DFT realizaria com o mesmo
número de pontos. Portanto, fica provado que a FFT ganha em tempo de processamento da DFT,
pois reduz a quantidade de operações realizadas de milhares para centenas, milhões para milhares,
bilhões para milhões e assim por diante, implicando em uma maior eficiência computacional e
garantia no controle dos resultados gerados, tornando-se apta para simular sistemas magnéticos
nanoestruturados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados correspondem a dois tipos de materiais magnéticos,
antiferromagnético e ferromagnético. Os materiais antiferromagnéticos são constituídos por
momentos magnéticos que se orientam antiparalelamente entre si, enquanto que no
ferromagnetismo os momentos magnéticos tendem a se alinharem paralelamente.
No caso do antiferromagneto, existem três tipos de energias magnéticas que descrevem a
configuração de equilíbrio e a dinâmica desses sistemas: energia de troca entre os momentos
magnéticos; energia de anisotropia magnética (um eixo é preferencial); e a energia Zeeman,
associada ao campo magnético externo aplicado. Os campos associados às energias de troca, de
anisotropia e Zeeman são HE, HA e H, respectivamente.
Consideramos o sistema sujeito a um campo magnético externo aplicado H, e que há uma
oscilação como função do tempo dada por uma função do tipo S t   S 0 e it , onde S0 é a amplitude

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

58

quando t = 0. Nesse caso, para baixos campos H, onde o ordenamento antiparalelo é mantido, as
frequências associadas às oscilações dos momentos antiferromagnéticos são dadas por:


 H SF  H , H SF  H A 2H E  H A 

onde H SF é o campo que instabiliza a fase antiparalela, conhecido como campo de spin flop. Sendo
assim um dos modos de  vai a zero quando H = HSF. As figuras abaixo mostram as subredes do
antiferromagneto oscilando com o tempo, notamos que os valores das frequências não ficam claros
no domínio de tempo.

Figura 2 – Evolução temporal das oscilações de S(t), para H = 0 e H = 0.5HSSF.

Após calcular a FFT sobre os valores gerados pela função temporal representada acima, os
dados transformados mostram o valor das frequências e que o resultado previsto analiticamente é
perfeitamente reproduzido pelo algoritmo da FFT, isso pode ser visto na próxima figura, pois para
H = 0, H = 0.5HSF e para H = 0.99HSF, os resultados condizem com os da literatura.
Na figura mais à esquerda para H = 0, só existe um modo de ressonância e para H próximo
de HSSF, um modo vai para zero. Na figura mais à direita apresentamos os resultados para campos
aplicados menores que o campo de spin-flop, (H < HSF), também calculados pela FFT, tornando
mais visível o modo indo à zero para H próximo de HSF.

Figura 3 – Cálculo das frequências de ressonância através do algoritmo da FFT, para H = 0, H = 0.5HSF e H = 0.99HSF e
o espectro de frequências de ressonância para H < HSF, respectivamente.
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No ferromagneto, também considerando suas subredes sob um campo magnético aplicado
(H), oscilando no tempo com a mesma função S t   S 0 e it , a frequência de ressonância do mesmo
é dada por:

   ( H  H A )H  H A  H D 
onde
é a frequência de ressonância, HA o campo de anisotropia do ferromagneto, é o fator
giromagnético e HD representa o campo dipolar, podendo ser escrito como
, onde
a
magnetização de saturação do material. Abaixo, temos as figuras que mostram as subredes do
ferromagneto oscilando com o tempo e percebemos, assim como no antiferromagneto, que os
valores das frequências não ficam claros no domínio de tempo.
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Figura 4 – Evolução temporal de s(t), para H=0.0 E H=150.0.

Portanto, após calcular a FFT sobre os dados da evolução temporal acima, conseguimos
visualizar com clareza as frequências de ressonância, percebendo que a frequência cresce à medida
que o campo aplicado aumenta.

Figura 5 – Cálculo das frequências de ressonância através do algoritmo da FFT, para H = 0.0, H = 50. kOe, H = 100.
kOe e H = 150. kOe, e o espectro de frequências de ressonância de 50.0 em 50.0 para campos aplicados em [0.0 ;
1100.0], respectivamente.
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CONCLUSÃO

Considerando a crescente demanda de muitos cientistas de diferentes áreas da Ciência e
Tecnologia por métodos numéricos para executar funções que realizam diversas operações e devido
ao interesse e o crescimento nas áreas de aplicação de métodos de processamento digital de imagens
para melhoria da informação (imagem) para interpretação humana e processamento de dados em
computador, gerados por diversos sistemas que representam ideias do mundo real, concluímos pela
eficiência computacional da FFT, que esse método é uma ferramenta matemática confiável para
realizar simulações em sistemas físicos de ordem nanométrica devido a sua velocidade e
confiabilidade na geração dos resultados.
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APLICANDO MÉTODOS FORMAIS NA ESPECIFICAÇÃO DE TOPOLOGIAS
PARA REDES EM CHIP
Eliselma Vieira dos Santos1; Karla Darlene Nepomuceno Ramos2.
RESUMO: A pesquisa tratou da utilização de métodos formais na especificação de topologias para redes
em chip. As redes em Chip são estruturas de comunicação que apresentam similaridades com as redes
tradicionais, entretanto, por estarem inseridas em sistemas embarcados apresentam características mais
restritivas do ponto de vista de espaço, consumo de energia e latência. A topologia descreve o fluxo de
dados através da rede (topologia lógica) e a estrutura física de como os dispositivos estão conectados
(topologia física), bem como, pode determinar o grau de escalabilidade e o desempenho de um sistema
como todo. Portanto, esta pesquisa focou na especificação de topologias para redes em chip, adotando no
seu desenvolvimento a metodologia CADZ, que utiliza a linguagem de especificação Z, bem como, as
ferramentas Z/Eves e Possum para provar teoremas e animar as especificações, respectivamente. Foram
especificadas topologias de Redes-em-Chip, que atendem técnicas de gerenciamento de QoS relevantes
para o projeto de sistemas embarcados.
PALAVRAS-CHAVES: Especificação formal; Notação Z; Redes em chip; Qualidade de serviço;
Sistema-em-Chip.

INTRODUÇÃO
Atualmente a tecnologia de circuitos integrados permite a integração de
múltiplos componentes em um único chip, resultando no conceito, em inglês, de
System-on-Chip ou simplesmente SoC (JERRAYA, 2004). Devido a esta integração, há
um aumento na complexidade de projetos SoCs, principalmente no projeto da estrutura
de comunicação, que basicamente consiste de dois paradigmas: barramentos e redes em
chip.
A estrutura de barramento, por um lado, não possui uma largura de banda
escalável, e por outro lado, possui arbitragem centralizada, não se tornando, portanto,
adequada para interconectar os vários componentes de um SoC. Por sua vez, as redes
em chip são conjuntos de roteadores e canais ponto-a-ponto que interconectam os
núcleos de um sistema integrado de modo a suportar a comunicação entre os núcleos.
Logo, apresentam-se como a melhor opção para interconexão de componentes de
sistemas em um único chip (GUERRIER, 2000).
Devido à complexidade na comunicação de SoCs, é necessário definir, entre
outros mecanismos de comunicação, a topologia mais adequada para atender os
requisitos das aplicações. As diferentes alternativas de topologia e de mecanismo de
comunicação têm impacto direto no desempenho da rede, as quais podem ser avaliadas
por meio de algumas métricas, como largura de banda, vazão e latência (ZEFERINO,
2003), que também podem ser definidas como QoS, em inglês, de Quality of Service .
É fundamental que o projetista disponha de metodologias e ferramentas
CAD que o auxiliem no atendimento dos requisitos de projeto face às exigências de
tempo para mercado. Logo, esta pesquisa visa estender a metodologia CADZ (RAMOS,
2007), que utiliza métodos formais como suporte à análise qualitativa de propriedades
do sistema de comunicação, mesmo antes do desenvolvimento do próprio sistema. O
uso de métodos formais amplia o conjunto de vetores de testes abrangendo todos os
possíveis casos, possibilitando a realização de uma verificação abrangente do
comportamento do sistema em um alto nível de abstração.
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Portanto, esta pesquisa tem como objetivo estender a metodologia CADZ no
tocante a especificação de topologias para redes em chip, atendendo os requisitos de
QoS relevantes para os projetos de sistemas embarcados. As topologias especificadas
poderão ser reusadas e inseridas em uma biblioteca de especificações, as quais poderão
ser utilizadas no processo de síntese de alto nível (COSSY et al, 2009)
A seguir será apresentada a metodologia adotada para a consecução do
objetivo, bem como os resultados obtidos e a conlusão.
MATERIAL E MÉTODO
Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os tipos de
redes em chip, bem como, seus mecanismos básicos de comunicação e suas métricas de
desempenho. Além, do estudo aprofundado das redes em chip, também foi realizado um
estudo sobre Qualidade de Serviço em redes em chip e a linguagem de especificação
formal Z.
Os estudos contaram com a leitura de artigos científicos e livros da área de
redes de computadores e métodos formais. Dentre as redes em chip pesquisadas,
destacaram-se as seguintes redes: HrNoC (CHOU et al, 2010), Hibrido Ring/Mesh
(BOURDUAS, 2007), Mesh (SILVA, 2004), Octagon (KARIM, 2002), Proteo
(SIGUENZA-TORTOSA, 2002), Ring Road (SAMUELSSON, 2004), Spidergon
(COPOLA et al, 2004 ), QuarK e Torus Ring (MOADELI, 2004) e (KWAK, 2005).
A partir do entendimento das principais características das redes em chip,
bem como, dos requisitos de QoS das aplicações em geral, foi iniciado o estudo sobre a
metodologia CADZ (RAMOS, 2007) e por conseguinte o aprofundamento da
linguagem de especificação formal Z (SPIVEY, 1992), que é baseada em conceitos
matemáticos fundamentados na teoria dos conjuntos e lógica de primeira ordem.
O passo seguinte consistiu na especificação de topologias para redes em
chip e para tanto foram estudadas as ferramentas Z/Eves e Possum. A ferramenta
Z/EVES (SAALTINK, 1997), é usada para analisar a estrutura gramatical, verificação
de tipos, verificação de domínio, expansão de esquema, cálculo de pré-condição e
provas de teoremas. Enquanto, a ferramenta Possum é utilizada como animador da
especificação, interpretando e enumerando estruturas especificadas usando a notação Z
(HAZEL, 1997).
Outro aspecto abordado na pesquisa foi à relação entre a especificação
formal e a síntese de alto nível. A integração de múltiplos componentes em um SoC
conduziu a mudanças na metodologia de projeto no nível de sistemas eletrônicos
(Electronic System-Level – ESL), uma vez que se faz necessário reduzir o tempo de
projeto e tratar a complexidade crescente dos sistemas. O projeto de circuitos integrados
específicos, por exemplo, envolve diferentes etapas: síntese, validação e teste. Logo, o
projeto de sistemas pode ser visto como uma sucessão de etapas que envolvem
diferentes níveis de abstração, conforme exibido na Figura 1.
Em (MCFARLAND, 1990) a síntese de alto nível foi definida como a
tradução de uma especificação do comportamento de um sistema no nível algorítmico
para a estrutura no nível de transferência entre registradores (RT) que implementa
aquele comportamento. Portanto, é exatamente no contexto da especificação
comportamental que esta pesquisa visa contribuir, pois busca-se por meio da utilização
da especificação formal provar a validade dos requisitos essenciais do projeto, buscando
eliminar ambiguidades e reduzir os custos com verificação nas fases posteriores do
projeto.
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Figura 1. Níveis de Abstração de Projetos de Sistemas

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das atividades realizadas e descritas na seção anterior foi observado
que as redes em chip podem adotar distintas topologias e que a escolha da topologia
dependerá da funcionalidade da rede para atender os requisitos das aplicações. Contudo,
foi constatado que a topologia mais utilizada na implementação de redes em chip é a
topologia Mesh, o esquema Mesh2D é representado pela Figura 2. Entretanto, existem
redes que adotam outros tipos de topologia que também asseguram atender os requisitos
das aplicações, do ponto de vista das métricas de desempenho, tais como latência, vazão
e consumo de energia. A Figura 3, por exemplo, apresenta a especificação da topologia
anel.

Parte
declarativa

Parte
Predicativa

Figura 2 − Esquema Mesh 2D

A topologia malha é caracterizada por um nodo que se conecta aos seus
nodos adjacentes, disponibilizados em forma de malha. A Figura 2 exibe a especificação
formal, na notação Z, da topologia malha. Este esquema ilustra na parte declarativa as
funções necessárias para descrição de uma topologia Malha. As restrições constantes na
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parte do predicado especificam que uma topologia em malha é composta no mínimo por
quatro roteadores, os quais estão associados a um par ordenado que identifica sua
posição na rede (R(i, j)). Além da posição do roteador, a parte predicativa especifica os
links entre os roteadores (R(i+/-1, j) e R(i j+/-1)).
Conectando-se as extremidades da rede linear tem-se uma rede em anel.A
especificação formal da topologia anel Figura 3, define que essa topologia deve conter
no mínimo (3) roteadores, utiliza apenas uma dimensão e os roteadores estão
interconectados conforme as restrições explicitadas na parte predicativa (R(x+1), R(x1), R(nocSize - 1)).

Parte
declarativa

Parte
Predicativa

Figura 3 − Esquema da Topologia Anel

Foram especificadas formalmente as topologias de redes em chip, Mesh 2D
e Anel. Além das topologias, também foram especificados mecanismos básicos de
comunicação e métricas de desempenho.
Considerando que o método formal é incremental, a complexidade de um
dado projeto pode ser administrada pelo uso de estratégias de refinamento sucessivo.
Por exemplo, a partir da especificação da topologia Anel outras topologias baseadas em
anel podem ser especificadas. A rede em Chip Ring Road [SAMUELSSON 2004], por
exemplo, pode ser especificada a partir do refinamento da especificação da Figura 2.
Neste caso, seria necessário acrescentar na parte predicativa da especificação as
restrições inerentes à comunicação intra e inter anéis realizada pela Ring Road.
A rede em chip HrNoC [CHOU 2010] possui topologia em anel, sua
configuração é baseada em clusters que são organizados em intra e inter anéis, bem
como, pontes de ligação. Enquanto os intra anéis são responsáveis pela comunicação
interna da rede, as pontes de ligação são responsáveis pela comunicação realizada entre
a rede interna e a externa. As pontes de ligação realizam a comunicação entre anéis
distintos. A HrNoC é mais um exemplo de refinamento que pode ser realizado a partir
da especificação ilustrada na Figura 2.
Do ponto de vista do estudo da metodologia CADZ e da notação Z
observou-se, que a linguagem de especificação Z é adequada para especificar
componentes e sistemas de hardware, contudo torna-se complexa para especificar
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restrições temporais e insuficientes para especificar transições de estado. Por este
motivo a metodologia CADZ permite complementação de outras linguagens de
especificação, tais como LOTOS, CSP, etc.
CONCLUSÃO
Este projeto apresentou especificações de topologias de redes em chip, onde
as mesmas consideram requisitos de Qualidade de serviço no nível da aplicação e das
funcionalidades providas no nível do hardware, estendendo a metodologia CADZ, com
o objetivo de auxiliar o projetista no desenvolvimento de redes em chip.
As redes em chip especificadas foram animadas no software de simulação
intitulado Possum, que tem como objetivo prover uma melhor visualização dos
componentes especificados. Estas redes em chip podem ser genericamente definidas e
sucessivamente refinadas em outras mais específicas, que podem ser utilizadas em
diferentes projetos.
Ao final deste projeto podemos concluir que as especificações das
topologias de redes em chip, contribuem para a escolha adequada da topologia, a fim de
atender a qualidade dos serviços presentes nos projetos de hardware, uma vez que as
aplicações exigem cada vez mais desempenho com frequências de operações elevadas e
grande capacidade de integração em um mesmo chip.
Reportando-se às topologias de redes em chips, busca-se por meio da
associação da especificação formal à síntese de alto nível tornar o código no nível de
RT com maior precisão em relação ao atendimento de requisitos do projeto e,
possivelmente, menos susceptível a falhas. Uma maior produtividade pode ser obtida
envolvendo a combinação da abstração e do reuso da especificação formal no processo
de síntese de alto nível [COUSSY 2009].
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO ETANÓLICO DA
CASCA DE Mimosa tenuiflora (WILLD.) POIR.
Elizabeth Alexandra Borges Bezerra1; Dayseanne Araujo Falcão2; Bruna Raquel Abreu Fernandes
de Lim 3; Jaécio Carlos Diniz4; José Alexandre Marzagão Barbuto5.
RESUMO: Mimosa tenuiflora, conhecida como jurema preta, é uma planta da caatinga utilizada na medicina popular
como antiinflamatória. Células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígeno e é o componente da
resposta imune inata relacionado com a modulação da resposta imune adquirida. Esse estudo analisou a atividade do
extrato etanólico bruto da entrecasca de M. tenuiflora em modelo de inflamação aguda em ratos e pelo ensaio de
ativação/inibição de DCs derivadas de monócitos humanos in vitro, avaliado através dos marcadores de membrana. A
citotoxicidade do extrato foi avaliada pelo método de redução de MTT de células mononucleares em cultura por 1, 24 e
48h. Células incubadas com extrato nas concentrações 600ng/mL e 1200ng/mL durante 24 e 48h apresentaram redução
da viabilidade, contudo o extrato foi considerado viável para a continuidade dos experimentos por não ter havido
inibição em 50% da viabilidade celular. A expressão de CD14 e CD11c confirmam a diferenciação das células geradas
in vitro a partir de monócitos e origem mieloide, respectivamente. Todos os grupos apresentaram HLA-DR,
característica de DCs diferenciadas na presença de GM-CSF e IL-4. Redução de CD40 e aumento de CD1a pelas
concentrações 300 e 600ng/mL indicam possível inibição durante a ativação de DCs. CCR7, CD86 e CD80
apresentaram alta expressão nos grupos tratados com as concentrações 300 e 600ng/mL, características de células
maduras, e redução no grupo tratado com 1200ng/mL, sugerindo que esta concentração pode inibir o processo de
maturação de DCs. Os experimentos conduzidos in vivo não obtiveram resultados significantes.
PALAVRAS-CHAVE: atividade antiinflamatória; células dendríticas; marcadores celulares; Mimosa tenuiflora; ratos.

INTRODUÇÃO
As plantas são capazes de produzir diferentes substâncias responsáveis pelas suas
propriedades medicinais e aromáticas, que atuam de forma direta ou indireta no organismo inibindo
ou ativando importantes alvos moleculares e celulares. Essas plantas são utilizadas na medicina
popular e despertam interesse científico pelas suas atividades biológicas (LAPA et al., 2002).
Na caatinga, uma das espécies de plantas utilizada pela medicina popular é a Mimosa
tenuiflora (Willd.) Poir. da família Fabaceae, subfamília Mimosoideae, popularmente conhecida
como “jurema preta”. A casca do caule é a principal parte da planta utilizada pela população no
tratamento de diversas enfermidades como úlceras gástricas, inflamações, “problemas femininos”
(menorréia, dismenorréia, endometrite), curar infecções, bronquite, tosse, febre, enxaqueca, úlceras
externas, cicatrização e queimaduras (BEZERRA, 2008; ROQUE et al., 2010).
NUNES et al. (2006) afirmam que plantas do gênero Mimosa apresentam flavonoides,
geralmente flavonas e flavanonas como principais compostos fenólicos. Estudos farmacológicos
com extratos de M. tenuiflora mostraram além dos fenóis, presença de compostos como taninos,
antocianinas, antocianidinas, catequinas, esteroides, triterpenoides e saponinas na casca e cerne. Os
alcaloides estiveram presentes apenas na casca. As folhas apresentaram antocianinas, flavonoides e
esteroides (BEZERRA, 2008).
Células dendríticas (DCs) são as principais células apresentadoras de antígeno e é o
componente da respo 1sta imune inata relacionado com a modulação da resposta imune adquirida.
Quando ativadas pelo encontro de um antígeno ou aumento de citocinas pró-inflamatórias, as DCs
passam por um processo de maturação, migrando para os órgãos linfóides secundários, diminuindo
1
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a sua capacidade fagocitária e aumentando a expressão de moléculas necessárias para apresentação
de antígenos capturados, como as moléculas de MHC II, e moléculas coestimuladoras, como CD80
e CD86 e passando a expressar moléculas como CD83. A mudança de expressão de moléculas do
MHC favorece a apresentação dos antígenos capturados no momento de sua ativação para os
linfócitos T naïve.
Sabe-se que monócitos do sangue periférico recebendo estímulos apropriados, podem se
diferenciar in vitro em DCs (SALLUSTO & LANZAVECCHIA, 1994). As células diferenciadas
podem ser caracterizadas fenotipicamente, por meio de marcadores de membranas.
Considerando a importância das DCs no sistema imunológico e que M. tenuiflora tem
sido utilizada na medicina popular como antiinflamatória, esse estudo avaliou a atividade do extrato
etanólico bruto da entrecasca de M. tenuiflora em modelo de inflamação aguda em ratos e a
capacidade em inibir ou ativar células dendríticas geradas in vitro a partir de monócitos humanos.
MATERIAL E MÉTODOS
A entrecasca do tronco de Mimosa tenuiflora foi coletada na zona rural da cidade de
Mossoró-RN em julho de 2010. Um espécime testemunho foi identificado pela equipe do
Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal do Departamento de Ciências Biológicas – UERN e
depositado (voucher 13599) no Herbário Dárdano de Andrade Lima – MOSS. Após 48h de secagem
em temperatura ambiente, o material foi moído. Em seguida, foi adicionado álcool 92,8% e
mantidos em recipiente adequado durante 72h. A solução obtida foi filtrada e concentrada em
rotaevaporador sob pressão reduzida, obtendo-se 188g de extrato etanólico bruto.

Para o experimento in vivo, o extrato etanólico bruto foi diluído em solução salina 0,9% até as
concentrações de 100, 200 e 400mg/mL. Os animais foram tratados de acordo com a descrição dos grupos:
grupo CP recebeu via intra-peritoneal a solução de dexametasona 2mg/kg; grupo CN recebeu NaCl 0,9%
por gavagem; G1 a dose 100mg/mL, G2 a dose 200mg/mL e G3 a dose 400mg/mL por gavagem. Após 1h
todos os animais receberam uma injeção na cavidade peritoneal de solução de carragenina (300μg/mL) em
solução salina 0,9% para indução de peritonite. Quatro horas após a injeção da carragenina, os animais foram
anestesiados, eutanasiados por deslocamento cervical e injetados 10mL de PBS heparinizado (0,1%) na
cavidade peritoneal. Os fluidos peritoneais foram coletados, homogeneizados e ressuspendidos em líquido de
Turcke para contagem dos leucócitos totais em câmara de Neubauer.

Para os ensaios in vitro, o extrato bruto de M. tenuiflora foi esterilizado através de
filtração com filtro Millipore de 0,22μm e diluído até as concentrações de 300, 600 e 1200ng/mL
em meio de cultura RPMI 1640 suplementado de 10% de soro fetal bovino e 1% de
antibiótico/antimicótico 1000U/mL.
Amostras de sangue foram obtidas de doadores voluntários do Banco de Sangue do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, São Paulo-SP, com anticoagulante a partir de câmara de
leucorredução pós coleta de plaquetas por aférese no equipamento Trima Accel (Caridian BCT). As
células mononucleares foram separadas por gradiente de densidade (Ficoll), ressuspensas e
cultivadas em placas contendo meio de cultura RPMI 1640 em incubadora com atmosfera contendo
5% de CO2 a 37ºC onde permaneceram overnight até a remoção das células não aderentes (CNAs).
As células aderentes foram então cultivadas em meio RPMI 1640 suplementado de 10% de soro
fetal bovino e 1% de antibiótico/antimicótico e citocinas (50ng/mL de GM-CSF e 50ng/mL de IL4). Ao quinto dia de cultura, citocinas (10ng/mL de GM-CSF; 10ng/mL de IL-4; 10ng/mL de TNFα; 10ng/mL de IL1-β; 10ng/mL de IL-6) foram adicionadas aos poços (grupos controle e
tratamentos). Os grupos tratados receberam extrato de Mimosa tenuiflora nas concentrações 300,
600 e 1200ng/mL e grupo controle (mDC) apenas meio RPMI 1640 suplementado de 10% de soro
fetal bovino e 1% de antibiótico/antimicótico. Um grupo sem ativação (iDC) recebeu apenas meio
de cultura e citocinas GM-CSF e IL-4. As células permaneceram em incubadora até o sétimo dia de
cultura.
As células recuperadas foram marcadas para determinação do fenótipo de membrana
com anticorpos monoclonais comerciais específicos para as moléculas de superfície: CD1a
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(marcador de DCs imaturas), CD11c (marcador de monócitos, macrófagos e DCs mieloides), CD14
(marcador de monócitos e macrófagos, também presentes em DCs), CD80 (molécula
coestimuladora), CD86 (molécula coestimuladora), CD83 (marcador de DC madura/ativada), CCR7
(receptor de quimiocina), CD40 (células dendríticas ativadas) e HLA-DR (MHC classe II). As
análises foram feitas (10.000 eventos) no citômetro de fluxo (FACS Canto II), usando-se o software
FACSDiva.
A citotoxicidade foi avaliada pelo método de MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difetil
tetrazólico) onde PBMCs obtidas de doadores, como descrito anteriormente, foram incubadas por 1,
24 e 48h a 37ºC com extrato de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e 1200ng/mL. Ao término
da incubação, MTT (5mg/mL) foi adicionado aos poços e as culturas mantidas na incubadora por
4h. Para solução de bloqueio, foi utilizado HCl 0,1N com 10% SDS. Após 18h (overnight), a
atividade metabólica das células pela redução de MTT foi analisada pela absorbância corresponde a
cada grupo em leitor de ELISA em filtro de 550nm.
Os dados foram analisados por ANOVA de uma via seguido de teste de comparação de
Dunnet, sendo considerada diferença significativa para p < 0,05. Os resultados foram apresentados
como média ± SEM (erro padrão da média).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diversas espécies da caatinga são utilizadas como recurso terapêutico por muitas
comunidades. Mesmo os produtos naturais podem ser tóxicos e necessitam de estudos para revelar
sua eficácia e possível toxicidade. Dentre os métodos de avaliação de citotoxicidade in vitro, o teste
de redução de MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difetil tetrazólico) avalia a capacidade da enzima
succinato desidrogenase de reduzir o substrato MTT a cristais de formazan na mitocôndria da
célula.
Nesse estudo avaliamos o potencial citotóxico in vitro do extrato bruto etanólico de M.
tenuiflora nas concentrações 300, 600 e 1200ng/mL sobre células mononucleares de sangue
periférico humanas em cultura por 1, 24 e 48h. Os resultados mostram que a atividade das células
incubadas por 1h com o extrato de M. tenuiflora nas concentrações testadas foi maior que a
atividade exibida pelo grupo controle (meio sem extrato). No entanto, as células cultivadas na
presença do extrato nas concentrações 600 e 1200ng/mL durante 24h em cultura exibiram redução
da atividade celular quando comparadas ao grupo controle (Figura 1). O mesmo efeito foi
observado na placa incubada durante 48h. Embora tenha havido redução na atividade celular dos
grupos 600 e 1200ng/mL, o extrato foi considerado viável para a continuidade dos experimentos,
pois não diminuiu a viabilidade de, pelo menos, 50% das células disponíveis.
No experimento in vivo, as células removidas da cavidade peritoneal dos animais foram
contadas e não houve diferença significativa entre os grupos tratados e controle (dados não
mostrados).
Células dendríticas são APCs essenciais para o início da resposta imune efetora. A
classificação de DCs conforme sua maturação está relacionada com sua função de captura,
processamento e apresentação de antígenos. Para que possam desempenhar este papel de estímulo
de linfócitos T, as DCs precisam passar por um processo de maturação, uma vez que, quando
permanecem em estágio imaturo, não são capazes de apresentar os antígenos de forma adequada.
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Figura 1 – Avaliação da viabilidade de células mononucleares cultivadas na presença de extrato etanólico bruto de M.
tenuiflora pelo método de redução de MTT. As células foram incubadas com extrato nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL durante os tempos de 1, 24 e 48h. Leitura da absorbância medida a 550nm. Dados representados como
porcentagem da viabilidade celular.

Quando imaturas as DCs ficam localizadas estrategicamente em tecidos que
representam rotas de entrada de microrganismos (como a pele e a superfície mucosa), onde elas
monitoram continuamente o ambiente através da internalização de partículas e produtos solúveis
(BANCHEREAU & STEINMAN, 1998).
Células dendríticas maduras podem ser encontradas na circulação sanguínea e linfática,
com uma população que representa principalmente DCs em processo de emigração dos órgãos
periféricos para os órgãos linfóides secundários (HART, 1997). A maturação de DCs está associada
a uma redução de sua capacidade endocítica, aumento na produção de citocinas inflamatórias e
aquisição da capacidade de migração. Tal alteração permite que as DCs que capturaram antígenos
dirijam-se aos tecidos linfóides onde são capazes de recrutar outras DCs e linfócitos T naïve.
De modo geral, descreve-se que DCs presentes nos tecidos num estado
incompletamente maduro, quando internalizam o antígeno através de receptores envolvidos no
reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), recebem sinais de
ativação para desencadear uma resposta linfocitária (CARMO, 2008). Após maturação, as DCs
mudam o padrão de síntese de receptores de citocinas, aumentando expressão de CCR7 (ligante de
SLC, secretada em órgãos linfóides secundários), além do aumento da expressão de MHC II,
moléculas coestimuladoras, como CD80 e CD86, e expressão de CD83 na superfície destas células.
Durante a resposta inflamatória, os monócitos são atraídos por substâncias produzidas
localmente e atravessam o endotélio interagindo com moléculas de adesão, incluindo CD11c na
superfície dos próprios monócitos. Quando nos tecidos, esses monócitos diferenciam-se em
macrófagos residentes ou células dendríticas imaturas, que podem fagocitar os antígenos. Essa
capacidade fagocítica das DCs pode ser mediada por receptores da superfície celular (SALLUSTO
et al., 1999).
Para avaliar o efeito do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora sobre a diferenciação de
células dendríticas geradas a partir de PBMCs, moléculas de superfície foram caracterizadas por
citometria de fluxo. As células foram analisadas quanto aos parâmetros tamanho (FSC) e
granulosidade (SSC) para exclusão de restos celulares ou células pequenas que não condizem com
as características morfológicas de DCs.
Todos os grupos apresentaram alta expressão de CD11c e MFI semelhante (dados não
mostrados). As DCs que apresentam expressão do marcador CD11c são de maneira geral chamadas
de DCs mieloides.
A presença de CD14 em todos os grupos, molécula característica de monócitos,
confirma diferenciação de DCs a partir de células CD14+. Células dendríticas quando cultivadas em
meio RPMI 1640 suplementado de 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico/antimicótico
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também apresentam CD14+. Já a expressão de HLA-DR, molécula identificada como sendo MHC
de classe II, confirma a maturação/ativação de DCs na presença de GM-CSF e IL-4, uma vez que
DCs ativadas apresentam esse marcador, sendo MFI maior em células maduras (dados não
mostrados).
Com relação a CD40, os resultados mostram uma redução na expressão desta molécula
nas células tratadas com o extrato em relação ao grupo mDC (Figura 2), indicando uma possível
inibição na ativação destas células. Enquanto MFI para esta mesma molécula no grupo tratado com
a concentração de 600ng/mL foi semelhante ao grupo mDC (Figura 3) e as células tratadas com
1200ng/mL de extrato semelhante a iDC. A expressão de CD40 é característica de célula madura. A
partir disto, poderíamos sugerir uma inibição na ativação de células dendríticas, confirmada pelo
aumento na expressão de CD1a (Figura 4), característico de DCs imaturas, de células tratadas em
relação ao grupo mDC (células maduras não tratadas com extrato de M. tenuiflora). Vale ressaltar,
entretanto, que resultados adicionais são necessários para confirmar tais hipóteses, uma vez que não
foi possível observar diferença estatisticamente significativa entre os valores obtidos.

Figura 2 – Expressão do marcador CD40 para as
células dendriticas analisadas por citômetro de fluxo
após diferenciação a partir de monócitos. iDC (DC
imatura), mDC (DC ativada sem a presença de extrato).
Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se
às células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Figura 3 – Mediana da intensidade de fluorescência de
CD40. iDC (DC imatura), mDC (DC ativada sem a
presença de extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e
mDC1200 referem-se às células ativadas na presença
do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações 300, 600 e 1200ng/mL respectivamente.
Média ± SEM.

A análise da expressão do CCR7 (receptor de quimiocina responsável pela migração de
células dendríticas ativadas para órgãos linfóides secundários), por sua vez, demonstrou um
aumento gradativo nos grupos tratados com extrato nas concentrações de 300 e 600ng/mL (Figura
6) em relação à mDC, enquanto que o grupo tratado com a concentração 1200ng/mL apresentou
quantidade de células positivas semelhantes às células imaturas. Em relação ao MFI desse mesmo
marcador, houve possível redução das células consideradas maduras (grupos mDC, mDC300,
mDC600 e mDC1200) quando comparadas as iDC (Figura 7).
Além disso, os resultados mostraram uma alta expressão de CD83 em todos os grupos,
característica de células dendríticas maduras. Contudo, MFI mais expressivo foi no grupo tratado
com extrato na concentração 600ng/mL em relação aos grupos de células maduras não tratadas e
células imaturas (dados não mostrados).
A ativação de DC também é caracterizada pelo aumento de expressão das moléculas
coestimuladoras CD80 e CD86. Os experimentos demonstraram aumento de células positivas para
CD80 (Figura 8) nos grupos de células tratadas com extrato de M. tenuiflora nas concentrações 300
e 600ng/mL em relação ao grupo controle de mDC e iDC, e redução no grupo tratado com a
concentração 1200ng/mL. Para CD86, todos os grupos apresentaram alta expressão de células
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positivas (Figura 10). Quanto ao MFI, o grupo mDC600 mostrou-se maior em relação a mDC e iDC
para CD80 (Figura 9) e CD86 (Figura 11).

Figura 4 – Expressão do marcador CD1a para as
células dendriticas analisadas por citômetro de fluxo
após diferenciação a partir de monócitos. iDC (DC
imatura), mDC (DC ativada sem a presença de extrato).
Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se
às células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Figura 5 – Mediana da intensidade de fluorescência de
CD1a. iDC (DC imatura), mDC (DC ativada sem a
presença de extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e
mDC1200 referem-se às células ativadas na presença
do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações 300, 600 e 1200ng/mL respectivamente.
Média ± SEM.

Figura 6 – Expressão do marcador CCR7 para as
células dendriticas analisadas por citômetro de fluxo
após diferenciação a partir de monócitos. iDC (DC
imatura), mDC (DC ativada sem a presença de extrato).
Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se
às células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Figura 7 – Mediana da intensidade de fluorescência de
CCR7. iDC (DC imatura), mDC (DC ativada sem a
presença de extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e
mDC1200 referem-se às células ativadas na presença
do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações 300, 600 e 1200ng/mL respectivamente.
Média ± SEM.

A espécie Mimosa tenuiflora é citada na literatura como planta medicinal utilizada no
tratamento de processos inflamatórios. Com o ensaio de ativação/inibição de células dendríticas
geradas in vitro de PBMCs, verificamos que quando cultivadas nas concentrações 300 e 600ng/mL
do extrato etanólico bruto, as DCs geradas apresentam características de células dendríticas
maduras para a maioria dos marcadores analisados, enquanto que as células tratadas com a
concentração 1200ng/mL, características de células dendríticas imaturas.
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Figura 8 – Expressão do marcador CD80 para as
células dendriticas analisadas por citômetro de fluxo
após diferenciação a partir de monócitos. iDC (DC
imatura), mDC (DC ativada sem a presença de extrato).
Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se
às células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Figura 10 – Expressão do marcador CD86 para as
células dendriticas analisadas por citômetro de
fluxo após diferenciação a partir de monócitos. iDC
(DC imatura), mDC (DC ativada sem a presença de
extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e mDC1200
referem-se às células ativadas na presença do
extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações
300,
600
e
1200ng/mL
respectivamente. Média ± SEM.
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Figura 9 – Mediana da intensidade de fluorescência de
CD80. iDC (DC imatura), mDC (DC ativada sem a
presença de extrato). Os grupos mDC300, mDC600 e
mDC1200 referem-se às células ativadas na presença
do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora nas
concentrações 300, 600 e 1200ng/mL respectivamente.
Média ± SEM.

Figura 11 – Mediana da intensidade de
fluorescência de CD86. iDC (DC imatura), mDC
(DC ativada sem a presença de extrato). Os grupos
mDC300, mDC600 e mDC1200 referem-se às
células ativadas na presença do extrato etanólico
bruto de M. tenuiflora nas concentrações 300, 600 e
1200ng/mL respectivamente. Média ± SEM.

Outros ensaios serão necessários para elucidar tais efeitos, no entanto, nossos
resultados iniciais sugerem que a concentração maior testada (1200ng/mL) pode inibir o
processo de maturação de células dendríticas.
CONCLUSÃO
Nossos resultados preliminares permitem concluir que o extrato etanólico bruto de
M. tenuiflora nas concentrações 300 e 600ng/mL exibiu uma possível estimulação da ativação
de células dendríticas derivadas de monócitos humanos in vitro, evidenciada pelo aumento da
expressão de HLA-DR, CCR7, CD83, CD80 e CD86.
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As células cultivadas com extrato na concentração de 1200ng/mL demonstraram
características semelhantes às células imaturas para a maioria dos marcadores analisados,
indicando uma possível atividade de inibição da maturação/ativação de DCs.
Experimentos adicionais já estão sendo conduzidos com intuito de repetir os
procedimentos já realizados e obter resultados mais conclusivos.
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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DA RESPOSTA IMUNE DE INDIVÍDUOS
RESIDENTES EM ÁREAS DE CONTAMINAÇÃO POR METAIS PESADOS NA CIDADE
DE MOSSORÓ-RN

Israelly Viana de Sena1; Joyce Maria Valcácio2; Dayseanne Araujo Falcão3.
RESUMO: Um estudo realizado por CASTRO et al 2009, visou à obtenção de parâmetros físicos, químicos e
biológicos indicadores da qualidade da água do rio Apodi/Mossoró. Neste trabalho destacaram-se pontos impactados
negativamente, onde a qualidade da água é muito ruim, apresentando concentrações elevadas de metais pesados. No
organismo os metais pesados são bastante tóxicos, possuindo um potencial altamente mutagênico. Este estudo teve
como meta avaliar parâmetros da resposta imune de indivíduos residentes em áreas contaminadas por metais pesados no
trecho urbano do rio, bairros Paredões e Barrocas, e no trecho ainda não poluído do rio, bairro Bom Jesus. Para tanto,
35 indivíduos de cada bairro foram submetidos a uma entrevista semi-estruturada versando sobre suas condições gerais
de saúde, nível sócio-econômico e perfil de utilização do rio e de seus recursos, além de consentirem com a coleta de
uma amostra de 3 ml de sangue periférico para contagem de leucócitos. Foi observado que os participantes apresentam
um quadro geral saudável, com apenas 40% destes queixando-se de males que, a princípio não têm ligação com a
poluição ambiental. Foi encontrado também um perfil de independência em relação aos recursos do rio, com apenas
33%, 12% e 8% dos participantes moradores dos bairros Bom Jesus, Paredões e Barrocas, respectivamente, afirmando
fazerem uso de tais recursos. As amostras de sangue avaliadas não apresentaram qualquer alteração significativa em
relação à faixa de referência estabelecida.1

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Imune; Poluição; Metais Pesados.

INTRODUÇÃO

Segundo IGNATUS (2009), o desenvolvimento e a qualidade ambiental estão
geralmente interligados. O impacto ambiental é resultado do número de pessoas que vivem em uma
área, bem como a sua riqueza e as tecnologias aplicadas (EHRLICH & HOLDREN, 1972). Isto
implica que o tamanho da ameaça a um ecossistema pode estar ligado ao tamanho da população e a
utilização dos recursos por ela mesma.
Um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, intitulado
“Projeto Rio Apodi/Mossoró: Integridade Ambiental a Serviço de Todos”, visou à obtenção de
parâmetros físicos, químicos e biológicos indicadores da qualidade da água do rio Apodi/Mossoró,
de risco á saúde humana e de problemas de poluição e contaminação. Neste estudo foram
delineados pontos, onde, levaram em consideração possíveis ações de impactos ambientais,
causados pelo homem devido ao uso e ocupação do solo, para diversas atividades. Na região urbana
de Mossoró destacaram-se pontos impactados negativamente, onde a qualidade da água é muito
ruim, apresentando concentrações elevadas de metais pesados (CASTRO et al., 2009).
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Os metais pesados representam uma classe de poluentes ambientais altamente tóxicos,
muitos deles, surgem como subprodutos industriais, e possuem um i potencial altamente mutagênico.
Os cátions metálicos são capazes de catalisar a produção de espécies reativas de oxigênio, bem
como provocar uma série de alterações na estrutura macromolecular, alterando a função celular. O
potencial patológico está intimamente relacionado com sua capacidade de formar ligações fortes.
Dentro da célula, o potencial de ligação dos metais pesados possui uma capacidade de alteração
conformacional das moléculas, traduzindo proteínas e ácidos nucléicos alterados (KAREEM, 2004).
O sistema imunológico dos animais e do homem é extremamente complexo (KOLLER,
1982). Seu principal objetivo é reconhecer os organismos invasores, impedindo sua disseminação e
finalmente eliminá-los do corpo. Ele consiste em milhões de células, que interagem com o agente
infeccioso para combatê-lo. As células responsáveis pela resposta imune inata e adaptativa são
glóbulos brancos ou leucócitos. Ao defender o corpo contra patógenos, os leucócitos cooperam uns
com os outros primeiramente para reconhecer os microrganismos como invasores, e então para
destruí-los (PARHAM et AL, 2001).
Sabendo que os metais representam poluentes ambientais altamente tóxicos (KAREEM,
2004), e que a resposta imune sofre influencia negativa em indivíduos que tenham contato com
metais pesados (DANTAS, 1994), o objetivo desse trabalho foi avaliar os parâmetros da resposta
imune em indivíduos residentes em áreas contaminadas por metais pesados na cidade de MossoróRN.

MATERIAIS E MÉTODOS

O local de estudo foi definido a partir de um trabalho de pesquisa realizado pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, um projeto intitulado “Rio Apodi/Mossoró:
Integridade Ambiental a Serviço de Todos”, que visou à obtenção de parâmetros físicos, químicos e
biológicos indicadores da qualidade da água do rio Apodi/Mossoró, de risco á saúde humana e de
problemas de poluição e contaminação. O estudo indicou a presença de esgotos sem tratamento e de
fezes de animais sendo liberados no leito do rio. Na região urbana de Mossoró destacaram-se pontos
impactados negativamente, onde a qualidade da água é muito ruim, apresentando concentrações
elevadas de metais pesados (CASTRO et al., 2009), sendo estes: o P17, no centro, barragem
próxima ao colégio GEO e o ponto P16, no final do rio, Montante da barragem das Barrocas. Um
detalhe importante em relação ao ponto P16 é que se trata de uma área bastante comercial,
consequentemente, muito pouco residencial, em que não há UBS de atendimento a esse bairro.
Assim, as amostras foram coletadas no trecho seguinte, mais abaixo do rio, que fica localizado no
bairro paredões, mas que pela proximidade com o ponto original e por localizar-se no sentido
descendente do rio mantém as mesmas características de contaminação ambiental. Foram utilizadas
como grupo controle negativo, as amostras da população ocupante de um ponto onde não foi
encontrada a contaminação por metais pesados, o P12, Ponte do Genésio. A ausência de
contaminação se deve, provavelmente, ao fato de que este ponto está localizado na região em que o
rio adentra a cidade, não tendo havido, portanto, contaminação por esgotos, dejetos dos criatórios de
animais, entre outras atividades possivelmente danosas ao ambiente executadas pelo homem.
O público-alvo foi formado pelos moradores dos pontos descritos acima. A escolha dos
participantes foi feita a partir dos critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos indivíduos
maiores de 18 anos e que residem no bairro há mais de 2 anos. E excluídos aqueles que se
recusassem a assinar o TCLE, ou mesmo a ceder a amostra de sangue.
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Tendo em vista que não é possível saber o número exato de indivíduos que moram nos
pontos há no mínimo 2 anos, foi usada a seguinte fórmula estatística N=1/E2. Com essa fórmula
pode-se obter um número de indivíduos que precisamos para a análise (N), admitindo uma
porcentagem de erro para essa análise (E). Então para a análise dos sujeitos total da pesquisa, foi
admitido um erro de 10% ou 0,01. Onde o cálculo final nos indica a avaliar 105 indivíduos, sendo
35 em cada ponto.
A coleta de dados via questionário e a coleta da amostra biológica foi realizada nas
residências dos sujeitos da pesquisa com o auxilio de uma técnica de enfermagem e uma agente de
saúde, entre os meses de Junho a Setembro de 2011, observando os critérios já descritos.
Inicialmente foram realizadas visitas de esclarecimento para os moradores, com o
acompanhamento do agente de saúde daquela área, onde foi apresentado o projeto, e os mesmos
convidados a participar e assinar o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), afirmando
que concordavam com a coleta dos dados e da amostra biológica. A coleta dos dados foi realizada
no mesmo dia para aqueles que aceitaram o convite, onde foram feitas perguntas constantes de um
roteiro de entrevista semi-estruturada, a fim de obter informações como idade e sexo, estado geral
de saúde, a condição sócio-econômica, hábitos de uso do rio (como banho e pesca ou se consumo
de peixes ou outros animais que vivem no leito do rio) e sobre o grau de consciência em relação às
consequências da poluição do rio sobre a saúde dos ribeirinhos. Após a obtenção dos dados do
questionário, foi feito o agendamento da coleta de amostra biológica para uma data subsequente.
Foram utilizados 35 indivíduos de cada ponto da cidade sendo um total de 105
indivíduos, maiores de 18 anos, da cidade de Mossoró-RN, residentes nas áreas contaminadas por
metais pesados, já estabelecidas segundo CASTRO e colaboradores (2009) há, no mínimo, dois
anos. Foram coletados, em seringa estéril, aproximadamente 3 ml de sangue periférico que
posteriormente foram acondicionados em tubos coletores, etiquetados e conservados em gelo, e
levados para o Laboratório de Análise Clinicas do Hospital Regional Tarcísio Maia para a
realização de algumas análise e posteriormente para o laboratório Parasitologia e Microbiologia
do Departamento de Ciências Biológicas, na UERN, para a avaliação de outros parâmetros.
A contagem de leucócitos foi realizada no laboratório de análises clínicas do Hospital
Regional Tarcísio Maia com o auxilio de um contador automático hematológico tipo CC550 para
sete parâmetros.
No momento da coleta foi feito um esfregaço do sangue em lâmina histológica, que foi
posteriormente corado em panótipo rápido. Esta lâmina foi levada para o microscópio para
observação, sendo usada para informar as quantidades relativas dos diferentes tipos de leucócitos no
sangue periférico, mais conhecida por contagem diferencial de leucócitos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise dos questionários podemos observar que houve uma maior participação de
moradores do sexo feminino em todos os bairros, isso por que os horários das visitas eram quase
sempre no período da manhã, horário onde há um maior número de donas de casas, e a maioria dos
homens ainda se encontra trabalhando. As idades variaram bastante, todos maiores de 18 anos.
Quando perguntados sobre a presença de problemas de saúde a maioria, sendo mais de 60%
responderam que são saudáveis, e o restante possuem problemas de saúde que não possuem ligação

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

78

aparente com doenças causadas por poluição ambiental, sendo os problemas de saúde mais
frequentemente citados a hipertensão, o diabetes, a anemia, a osteoporose e a gastrite (Figura 1).

Figura 1: Gráfico ilustrativo da porcentagem de entrevistados que se queixaram ou não de serem portadores de algum
tipo de problema de saúde. Dados referentes a 105 indivíduos entrevistados.

Com relação à intensidade de uso do rio, pudemos observar que em todos os bairros
o número de ribeirinhos que não usam o rio para qualquer atividade é bem maior, do que aqueles
que ainda possuem atividade ou dependem do rio para o seu sustento. Na Figura 2, podemos
observar que o bairro Bom Jesus possui uma porcentagem maior de usuários, se comparado com os
outros locais estudados, bairros Paredões (Figura 3A) e Barrocas (Figura 3B). Isto se deve,
provavelmente, ao fato de que aquele bairro ainda possui características de zona rural, sendo um
local onde o rio ainda não entrou na cidade, e, por isso com menor concentração de poluentes.
Ainda assim, apenas 33% do total de entrevistados usam o rio para atividades pessoais, 25% para
banho e 8% para pesca, enquanto 67% não usam para qualquer atividade. Como já mencionado
anteriormente, nos bairros de Paredões e Barrocas, Figura 3, podemos observar que a porcentagem
de moradores que não usam o rio para qualquer atividade é bastante alta, 88% e 92%,
respectivamente. Este fato torna-se ainda mais interessante quando pensamos que, muitas vezes, o
rio fica localizado nos quintais de suas casas. Segundo CASTRO e colaboradores (2009) a
intensidade da poluição tende a aumentar a medida que o rio adentra a cidade, pois aumenta a
incidência de esgotos e outros dejetos que são jogados sem tratamento diretamente no rio. Tal
afirmação seria a possível justificativa para o fato de os moradores desses últimos bairros
diminuírem tão drasticamente a intensidade de uso do rio para atividades pessoas ou subsistência,
uma vez que estas são áreas onde há maiores concentrações de poluentes Ainda assim, 6% dos
entrevistados no bairro Paredões usam o rio para pesca e outros 6% par banho, enquanto nas
Barrocas essa porcentagem é de 4% para banho e outros 4% para pesca.

Figura 2: Gráfico ilustrativo da porcentagem de moradores do bairro Bom Jesus que usam o rio pra alguma atividade,
como banho e pesca. Dados referentes a 35 indivíduos entrevistados.
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Figura 3: Gráfico ilustrativo da porcentagem de moradores do bairro Paredões (A) e Barrocas (B) que usam o rio para
alguma atividade, como banho e pesca. Dados referentes a 35 indivíduos entrevistados.

Quando perguntados sobre o consumo de peixe ou outros animais que vivem no leito do
rio pudemos observar que o bairro que possui maior número de moradores que ainda se alimentam
do peixe do rio é o bairro Bom Jesus, num total de 55% dos entrevistados (Figura 4). Além do
peixe, outros animais que vivem no leito do rio também foram citados como galinha e pato.
Pudemos observar também que uma porcentagem ainda maior dos moradores dos bairros Paredões
(74%) e Barrocas (54%) não consome peixe nem qualquer outro animal que viva no leito do rio
(Figura 5). Uma possível justificativa para este perfil de comportamento poderia estar ligada ao
fato de que nestes locais o rio já apresenta claros sinais de poluição, incluindo a contaminação por
metais pesados identificada através do projeto “Rio Apodi/Mossoró: Integridade Ambiental a
Serviço de Todos”, de modo que as pessoas instintivamente diminuem o contato com o rio e
derivados.

Figura 4: Gráfico ilustrativo da porcentagem de moradores dos bairros Bom Jesus que consomem peixes ou outros
animais que vivem no leito do rio. Dados referentes a 35 indivíduos entrevistados.

A)

B)
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Figura 5: Gráfico ilustrativo da porcentagem de moradores dos bairros Paredões (A) e Barrocas (B) que consomem
peixes ou outros animais que vivem no leito do rio. Dados referentes a 35 indivíduos entrevistados em cada bairro.

Já em relação ao nível sócio-econômico, pudemos observar que a renda familiar dos
ribeirinhos, correspondentes aos bairros Paredões, Bom Jesus e Barrocas (Figuras 6 e 7,
respectivamente), se manteve maior do que um salário mínimo, em alguns momentos até mesmo
maior que três salários. Tal realidade pode servir de subsídio para explicar o baixo índice de
dependência do rio na tentativa de suprir as necessidades pessoais (banho, água potável, etc) e de
subsistência (pesca, etc), observado na grande maioria dos participantes da pesquisa.

A)

B)

Figura 6: Gráfico ilustrativo do nível da Renda Familiar dos ribeirinhos do bairro Paredões (A) e Bom Jesus (B). Dados
referentes a 35 indivíduos entrevistados em cada bairro.

Figura 7: Gráfico ilustrativo do nível da Renda Familiar dos ribeirinhos do bairro Barrocas. Dados referentes a 35
indivíduos entrevistados.

A fim de avaliar o sistema imune dos participantes da pesquisa e avaliar se a poluição
do rio por metais pesados havia causado algum tipo de alteração nos seus parâmetros normais foram
feitas coletas de amostras de sangue (3 ml) e foi avaliada a concentração total dos leucócitos
presentes nessas amostras (resultado não mostrado). Foram coletadas amostras de doze indivíduos
moradores do bairro Bom Jesus, local em que o rio ainda não exibe contaminação e,
consequentemente local em que os moradores serão considerados como controle normal em relação
aos demais bairros. Como esperado, não foi encontrada qualquer alteração significativa na
contagem de leucócitos desses indivíduos quando em comparação com a faixa de normalidade
estabelecida (3.5 – 10.0 x 103 células/mm3). O processo de coleta das demais amostras ainda está
em andamento, uma vez que o longo processo de paralisação das atividades acadêmicas prejudicou
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os agendamentos das coletas, entretanto muito em breve esperamos ter todas as amostras coletadas.
Todavia, vale ressaltar que, diante do comportamento observado na grande maioria dos
participantes em relação à baixa intensidade de uso do rio e de seus recursos, muito provavelmente
o perfil de normalidade dos parâmetros da resposta imune irá se estender para os demais
participantes do projeto, mesmo os residentes nos bairro Paredões e Barrocas, onde o rio já exibe
graves sinais de contaminação.

CONCLUSÃO

Diante dos dados obtidos podemos perceber que a maioria dos participantes se
considera saudável, em torno de 60%. Os demais indivíduos apresentaram queixas de diferentes
patologias, como hipertensão, diabetes, anemia, osteoporose e gastrite, entretanto sem qualquer
ligação aparente com a poluição detectada no rio. Percebe-se também um claro perfil de
independência em relação ao uso do rio para atividades pessoais (banho, etc) ou de subsistência
(pesca, etc), com apenas 33%, 12% e 8% dos participantes, moradores dos bairros Bom Jesus,
Paredões e Barrocas, respectivamente, tendo afirmado fazer uso dos recursos do rio ou de suas
águas para alguma atividade. Como se pode perceber, o nível de independência aumenta nos bairros
onde o rio tem o seu nível de poluição intensificado, o que poderia ser explicado por uma tentativa
instintiva dos moradores de se manter distante de um possível agente causador de danos à saúde. A
análise da renda dos moradores de todos os bairros nos mostrou que uma grande parte dos
ribeirinhos possui trabalhos fixos, não dependendo do rio para seu sustento, com renda mensal
acima de um salário mínimo, dado que corrobora o perfil de independência em relação aos recursos
do rio. Adicionalmente, podemos perceber que, nas amostras de sangue analisadas, não foi
encontrada qualquer alteração na contagem de leucócitos do sangue periférico, confirmando o
estado geral de saúde declarado pelos participantes, bem como, a princípio e como esperado a
predominância de indivíduos sem alterações da resposta imune em local onde não foi detectada
contaminação por metais pesados no rio.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ESTABILIDADE TEMPORAL DE
ECODIESEIS B5 OBTIDOS DE BIODISEIS DE GIRASSOL E ALGODÃO.

PINTO, Vasco de Lima.; 1 OLIVEIRA, Francisco Adriano Góis de.; 1 SOUZA, Luiz Di. 2 SANTOS,
Anne Gabriella Dias. 3
RESUMO
O projeto a preparou e determinou as propriedades físico-químicas de ecodieseis (B5) preparados com
biodieseis sintetizados com óleos de girassol e algodão e verificou suas qualidades, bem como acompanhou as possíveis
alterações da qualidade destes materiais em função do tempo de estocagem a temperatura ambiente. Foram analisadas
as propriedades físico-químicas, densidade, tensão superficial, índice de acidez, água e sedimentos, índice de iodo, e
índice de saponificação..Os resultados foram comparados com valores padronizados no país e internacionalmente e
analisados em função da composição e estruturas das diferentes matérias primas usadas na síntese do biodiesel. Com os
resultados obtidos pode-se concluir que os ecodieseis analisados sofrem modificações sensíveis nos sete primeiros
meses de estocagem com a quebra dos compostos iniciais e formação de novos compostos maiores. O processo está
relacionado com a quantidade de ligações duplas presentes e as suas reorganizações depois do processo oxidativo,
dando origem a novas moléculas mais flexíveis e acidas. Desta forma o ecodiesel de algodão é mais estável a estas
alterações que o de girassol devido à menor quantidade de ligações duplas presentes nos seus principais ácidos graxos.
Mesmo com as modificações que ocorreram nas propriedades densidade, acidez e água e sedimentos os valores
encontrados continuam dentro dos limites da legislação permitidos pela ANP para biodiesel indicando que os
combustíveis podem ser estocados sem problemas por períodos de até um ano.
Palavras chaves: Biodiesel, Ecodiesel, Estabilidade temporal, Propriedades Físico-Químicas.

INTRODUÇÃO
Segundo Knothe et al (2006) “na década de 1970, o mundo viveu uma grande crise
energética, em conseqüência do aumento brusco no preço do petróleo, tornando-se consciente da
sua dependência do “ouro negro”. Desta forma vem-se trabalhando no sentido de produzir e
aperfeiçoar novas fontes energéticas, dando-se preferência á aquelas que também sejam
ecologicamente corretas, como a energia solar, a energia eólica, e a biomassa”. Dentre as várias
possibilidades de combustíveis renováveis se encontram os biodieseis, combustíveis produzidos a
partir de graxas animais (banha ou sebo animal) e óleos vegetais, sendo que a maior parte do
biodiesel produzido no mundo hoje é derivado dos óleos de soja e canola (Canakci et al 2001),
porém, segundo Parente (2003), todos os óleos vegetais podem ser transformados em biodiesel. O
biodiesel apresenta muitas vantagens como ser renovável, praticamente livre de enxofre,
biodegradável, ter alta lubricidade, socialmente correto e eficiente como aditivo. Além disso, o
biodiesel reduz 78% das emissões de poluentes como dióxido de carbono que é o gás responsável
pelo efeito estufa que está alterando drasticamente o clima em escala mundial. (Pinto, et al 2011,
Souza et al 2006, Godim et al 2009, Santos, 2010).
A lei nº 11.097 (2005), publicada em 13 de janeiro de 2005, introduziu o biodiesel na
matriz energética brasileira, ampliando a competência administrativa da ANP, que passou desde
então a denominar-se Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e assumiu as
1

Discente do curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
vasquinho_apodi@hotmail.com e adrianoapodi@hotmail.com
2
Doutor em Engenharia dos Materiais, docente do Departamento de química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus
Central, UERN. e-mail: luizuern@bol.com.br
3
Mestre em Química, docente do Departamento de Química da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. email: anne_gabriela@hotmail.com

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

84

atribuições de especificar e fiscalizar a qualidade dos biocombustíveis e garantir o abastecimento
do mercado, em defesa do interesse dos consumidores. A agência também excuta as diretrizes do
Conselho Nacional de política Energética para os biocombustíveis. Esta lei prevê a adição do
biodiesel ao diesel mineral. O combustível obtido dessa mistura também chamado Ecodiesel pode
ter várias proporções de biodiesel, sendo que em janeiro de 2010 entrou em vigência o uso do B5.
(Brasil, 2011). Esta mistura é utilizada na combustão do motor a diesel em prol de minimizar, tanto
os efeitos nocivos ambientais, como os fatores que afetam a vida útil do motor. (Knothe et al 2006,
Zagonel et al, 2000).
De acordo com a Portaria da ANP N°. 003 (Brasil, 2003) a padronização das qualidades
físico-químicas das matérias primas e de todas as fases da cadeia produtiva é imprescindível, para a
qualidade e para que se obtenham os benefícios desejados com o uso do biodiesel e ou do ecodiesel.
Assim, uma portaria foi publicada para estabelecer as especificações para a produção e
comercialização de biodiesel visando proteger os consumidores e o meio ambiente. No entanto,
ainda são poucos os estudos comparativos entre os biodieseis/ecodieseis produzidos a partir de
diversas matérias-primas, sendo necessário produzir dados sobre os efeitos da adição de biodiesel
ao diesel e suas conseqüências nas propriedades do combustível e sobre o funcionamento e tempo
de vida do motor. (Farias, et al 2011, Pinto, et al 2011).
A padronização das qualidades físico-químicas das matérias primas e de todas as fases
da cadeia produtiva é imprescindível, para a qualidade e para que se obtenham os benefícios
desejados com o uso do biodiesel e ou do ecodiesel. Assim, uma portaria foi publicada para
estabelecer as especificações para a produção e comercialização de biodiesel visando proteger os
consumidores e o meio ambiente. No entanto, ainda são poucos os estudos comparativos entre os
biodieseis/ecodieseis produzidos a partir de diversas matérias-primas, sendo necessário produzir
dados sobre os efeitos da adição de biodiesel ao diesel (Brasil, 2011).
Por outro lado, os combustíveis produzidos passam por uma logística de estocagem,
distribuição e venda, demoram assim algum tempo estocados em tanques antes do uso e podendo ter
sua qualidade alterada neste período. É necessário, portanto investigar a qualidade dos combustíveis
e sua possível degradação em função do tempo de estocagem, sendo que poucos trabalhos se
encontram sobre este tema na literatura. (Santos, 2010, Tavares, 2009, Antoniassi et al 2001).
MATÉRIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no laboratório de ensaios físico-químicos do departamento de
química da Universidade do Estado do Rio Grande - UERN , que dispõe de todos os equipamentos
necessários para a realização da pesquisa em perfeito funcionamento e contou com a colaboração do
laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN durante o período de 02/2009
a 02/2010, ou seja, durante 1 ano de estocagem. As analises foram feitas seguindo normas padrões
da ASTM ou métodos desenvolvidos ou adaptados neste laboratório de normas padrões. O diesel
mineral puro foi adicionado ao biodiesel de girassol e algodão na proporção B5, e analisou-se a
densidade, água e sedimentos, índice de acidez, tensão superficial e índice de saponificação, sendo
que todos os reagentes foram padrões PA.
O ecodiesel foi então estocado em recipientes de aço inox que reproduzem as condições
encontradas em tanques de combustíveis e as analises feitas no inicio da estocagem e repetidas
várias vezes durante o tempo de estocagem supracitado.
As medidas de densidade e tensão superficial foram feitas num tensiômetro TD1
LAUDA, devidamente calibrado como recomendado pelo fabricante. A determinação de água e
sedimentos foi realizada conforme a norma estabelecida da ASTM D2709. As Analises de índice de
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saponificação e índice de acidez (analisado duas vezes durante a pesquisa) foram feitas por
volumetria conforme descrito na literatura estudada (Carvalho et al, 2002). Todas as medidas foram
repetidas e feitas em triplicata, exceto a tensão superficial que foi repetida 5 vezes, considerando-se
a media aritmética simples como sendo o resultado das mesmas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados foram tabelados e tratados matematicamente, sendo excluídos alguns
valores em função do desvio padrão obtido (Vide Tabe las 1 e 2). Durante a armazenagem, os
resultados mostraram que ambos os ecodieseis estavam livres de contaminantes sólidos e água,
resultado muito bom, visto que a presença de água aumentaria a acidez do biocombustível,
causando a corrosão do motor e a presença de sedimento prejudica a vida útil do filtro do
automóvel.
Tabela 1: Índice de saponificação, densidade, tensão superficial e água e sedimentos em função do
tempo de estocagem para o Ecodiesel de Girassol.
19/04/10

19/05/10

Índice de
saponificação
(mgKOH/g)

70,18

47,04

53,01

66,08

75,44

46,56

30,39

33,77

-

Densidade (g/dm³)

837,0

846,6

834,0

836,0

842,0

841,6

842,0

842,0

800 - 950

18,46

27,64

27,74

27,58

27,3

26,66

26,46

27,1

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

Tensão
Superficial
(mN/m)

Água e
Sedimentos %

19/06/10

19/08/10

19/09/10 19/11/10

19/01/11

Especificação
ANP

19/02/10

Tabela 2: Índice de saponificação, densidade, tensão superficial e água e sedimentos em função do
tempo de estocagem para o Ecodiesel de Algodão.
19/02/10

19/04/10

19/05/10

Índice de
saponificação
(mgKOH/g)

74,04

57,06

44,26

Densidade (g/dm³)

835,0

835,8

18,82
0,0

Tensão
Superficial
(mN/m)

Água e
Sedimentos %

19/06/10

Especificação
ANP

19/08/10

19/09/10

19/11/10

19/01/11

71,41

80,89

33,94

37,96

38,69

-

832,8

834,8

840,0

840,4

840,6

840,0

800 - 950

26,52

27,34

25,52

24,56

25,42

25,96

26,44

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

Com relação tensão superficial (figura 1) pode-se perceber que houve um aumento
bastante significativo no valor da tensão superficial nos meses iniciais de estocagem, seguido de um
decréscimo e estabilização o fim das analises, permanecendo numa faixa de aproximadamente 25 a
27 mN/m para o algodão e girassol respectivamente.
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Figura 1: Tensão Superficial em função do tempo de estocagem.
Com respeito à densidade (figura 2), observou-se um comportamento semelhante ao da
tensão, com variação apenas dos valores numéricos.
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Figura 2: Densidade em função do tempo de estocagem.
O índice de saponificação (figura 3) apresentou comportamento inverso ao apresentado
às analises anteriores nos meses iniciais e comportamento semelhante nos meses seguintes.
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Figura 3: Índice de saponificação em função do tempo de estocagem.
Os resultados mostram que há uma modificação inicial das características dos materiais
durante o armazenamento seguido de uma estabilização que permanece praticamente constante
durante o período estudado.
Logo no inicio do experimento ocorre um decréscimo do índice de saponificação, a
densidade aumenta ligeiramente e a tensão superficial aumenta muito. Estes resultados indicam,
possivelmente, que acontece degradação dos componentes presentes em ambos os ecodieseis nos
meses iniciais, fazendo com que as moléculas se tornem menores e empacotem com mais
facilidade, diminuindo o espaço entre as mesmas e consequentemente aumentando a atração entre
si, o que leva ao aumento da densidade e da tensão observado. Isto não é visto no índice de
saponificação (inversamente proporcional a massa molecular) que aumenta quando a densidade
diminui, indicando que neste período ocorre formação de moléculas de maior massa molecular.
Dessa forma o aumento da densidade mesmo com a formação de compostos de maior massa molar
é devido, provavelmente, a formação de estruturas capazes de se compactar melhor. Os resultados
de tensão confirmam esta interpretação já que eles também aumentam indicando que os compostos
estão mais próximos e com isso aumentam a possibilidade de fazer ligações secundárias, principal
fenômeno detectado pelas medidas de tensão. Isto ocorre porque a provável quebra de ligações
duplas, ponto preferencial de ataque oxidativo possibilita um ponto reativo que aumenta a cadeia
numa reação subseqüente, mas aumenta também a mobilidade das moléculas formadas facilitando o
empacotamento.
O índice de acidez (figura 4), analisado duas vezes durante o projeto, indica um
aumento de acidez entre o sexto e o décimo segundo mês. Como não se detecta a presença de água
no material este aumento de acidez só pode ser relacionado com a formação de compostos ácidos
durante o experimento devido à cizão oxidativa de ligações e formação de cadeias menores mais
acidas. Nesta medida observa-se que ambos estão dentro dos padrões estabelecidos para biodiesel.
A diferença é pequena, mas significativa e comprova a mudança na propriedade do material,
confirmando as alterações detectadas nas outras medidas.
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Figura 4 - Índice de Acidez em função do tempo de estocagem.
Analisando as estruturas dos dois óleos estudados se comprova que as intensidades
diferentes observadas nos dois ecodieseis podem ser devido às diferentes composições das
estruturas presentes nos mesmos, especialmente, em relação à presença de duplas ligações (Tabelas
3 e 4). Santos et al (2010), verifica que neste caso o óleo de girassol apresenta maior quantidade de
compostos com duplas ligações, ponto onde se iniciam o fenômeno oxidativo e por isto apresenta
maior tensão, densidade e índices de saponificação que o óleo de algodão, ou seja, ele é menos
estável a oxidação. Resultados de outros trabalhos mostram valores parecidos para algodão e
confirmam esta menor estabilidade do óleo de girassol que resulta num maior número de cadeias
oxidadas e um material final de tamanho menor e mais empacotado, ou seja, com maior densidade.
(Godim et al 2009, Santos et al 2010, Tavares, 2009, Masuchi, et al 2008)
Tabela 3 - Valores de referência da composição dos ácidos graxos do óleo de Algodão.
Ácidos Graxos

Valores de Referência (%)

Ácido Linoléico (C18:2)

33,0 – 59,0

Ácido Oléico (C18:1)

13,0 – 44,0

Ácido Palmítico (C16:0)

17,0 – 31,0

Ácido Linolênico (C18:3)

0,1 – 2,1

Tabela 4 - Valores de referência da composição dos ácidos graxos do óleo de Girassol.
Ácidos Graxos

Valores de Referência (%)

Ácido Linoléico (C18:2)

55,0 – 75,0

Ácido Oléico (C18:1)

14,0 – 35,0

Ácido Palmítico (C16:0)

3,0 – 10,0

Ácido Linolênico (C18:3)

< 0,3

Entre a medida 5 e a medida 6 ocorre uma diminuição sensível do índice de
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saponificação, indicando novo da massa molar dos compostos, no entanto este novo aumento não é
visto nas medidas de densidade ou de tensão, ou seja, este aumento das cadeias não facilita o
empacotamento nem a possibilidade de novas ligações secundárias.
A partir de aproximadamente 6 meses de estocagem todos os resultados ficam estáveis e
não apresentam mais modificação visível nas medidas feitas.
Os resultados indicam que nos meses iniciais está ocorrendo modificação do material
em ambos os ecodieseis, ou seja, ocorrendo à quebra de moléculas deixando-as menores e
facilitando o empacotamento, o que aumenta as propriedades analisadas. A seguir nos meses
seguintes ocorre a formação de novas ligações, ou seja a formação de compostos maiores, mas estes
devem ter poucas ramificações e ligações duplas por que continuam tendo facilidade de
empacotamento. A partir da medida 6 o processo se estabiliza e não se percebe mais mudanças
significativas nas propriedades medidas.
CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos pode-se concluir que os ecodieseis analisados sofrem
modificações sensíveis nos sete primeiros meses de estocagem com a quebra dos compostos iniciais
e formação de novos compostos maiores. O processo está relacionado com a quantidade de ligações
duplas presentes e as suas reorganizações depois do processo oxidativo, dando origem a novas
moléculas mais flexíveis e acidas. Desta forma o ecodiesel de algodão é mais estável a estas
alterações que o de girassol devido à menor quantidade de ligações duplas presentes nos seus
principais ácidos graxos. Mesmo com as modificações que ocorreram nas propriedades densidade,
acidez e água e sedimentos os valores encontrados continuam dentro dos limites da legislação
permitidos pela ANP para biodiesel indicando que os combustíveis podem ser estocados sem
problemas por períodos de até um ano.
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CRESCIMENTO DE FILMES FINOS DE TiO2 EM SILÍCIO PELA TÉCNICA SOL-GEL
Carlos Augusto Pitombeira1, Francisco Sinval Filho2, Ana Kátia Gurgel3 Rubens
Maciel Miranda Pinheiro4 e José Alzamir Pereira da Costa5
RESUMO: Com a grande atenção que o dióxido de titânio tem ganhado na última década devido suas propriedades
peculiares que permitem um grande numero de aplicações tecnológicas, este trabalho visa desenvolver filmes finos para
que assim, estudos e aplicações deste óxido possam ser desenvolvidos. O dióxido de titânio tem se mostrado um forte
candidato a grande substituto do Dióxido de Silício (SiO 2). Inúmeros estudos vêm sido feitos em cima de suas
propriedades visando uma maior utilização deste óxido. O objetivo deste trabalho é, além de, aperfeiçoar técnicas
desenvolvidas em nossos laboratórios, onde se mostram versáteis e de baixo custo, constatar a importância do TiO 2 e
suas aplicações tecnológicas.
PALAVRAS-CHAVE: dióxido de titânio (TiO2); Dip-Coating; Sol-Gel; Filmes Finos; Oxido de Zinco (ZnO); Oxido
de Níquel (NiO).

INTRODUÇÃO
Neste trabalho tivemos como objetivo inicial a obtenção do Dióxido de Titânio (TiO 2),
assim como outros óxidos que são de interesses para esta pesquisa, como os óxidos Zinco (ZnO) e o
óxido de Níquel (NiO).
Conseguimos obter os óxidos de zinco e de níquel utilizando um método de Reação por
Coordenação Iônica (RCI). Conseguimos obter o dióxido de Titânio nestas últimas semanas e suas
analises ainda estão sendo processadas.
Para o processo de obtenção de filmes finos dos óxidos de níquel, de zinco e de titânio,
foi utilizado o método Sol-gel e Dip-Coating.
MATERIAIS E MÉTODOS
Todas as amostras foram obtidas utilizando o método de Reação por Coordenação Iônica
(RCI). Neste método utilizamos uma solução polímera composta de grupos ligantes que
complexam íons metálicos. Usamos a quitosana como o biopolímero neste processo, onde foram
acrescentados sais metálicos, ácidos e as outras substâncias pertinentes a obtenção dos óxidos. Para
as medidas de cada substância que usamos no processo, levamos em conta a razão molar ou a
composição percentual dos integrantes da substância a ser obtida.
Os filmes finos são obtidos através do processo de Dip-Coating que no qual consiste em
mergulhar um substrato em uma solução contendo oxido desejado para o crescimento do filme.
Passado algum tempo, essa solução sofrerá aderência ao substrato. Feito isso, o substrato será
levado do tratamento térmico.
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Para o preparo da quitosana foram adicionadas 25g de acido cítrico em 500 ml de H 2O,
em seguida, após a solução ser homogeneizada, foi colocado 10g de quitosona. A solução ficou em
agitação magnética por 24 horas. Passado esse tempo, foi feito a filtração.
Para o processo de deposição da amostra sobre o substrato para a obtenção do filme
foram feitas 10 imersões, sendo que cada imersão teve a duração de 1 minuto. Após a imersão a
lâmina é retirada e deixada fora por 5 minutos para secar.
O tratamento térmico da amostra: Antes de iniciar o processo da queima a solução
depositada na lâmina ficou 12 horas na estufa numa temperatura de 50°C. O processo de queima foi
feito na estufa, mudando a cada 15 minutos a temperatura em 20°C, obtendo uma temperatura
máxima nessa queima de 300°C.
Até o presente momento foram obtidas 06 (seis) amostras de nitrato de zinco e 6
amostras com o nitrato de níquel, o procedimento experimental dessas amostras é o mesmo, o que
difere uma da outra é somente os nitratos, e com relação a deposição dos filmes, em outros
procedimentos realizados as quantidades de imersões foram 4 por isso achei conveniente não
repetir.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
•

As amostras abaixo foram preparadas utilizando (RCI)

1ª Amostra de Zinco
Foram colocados 50 ml de quitosana com 3g de nitrato de zinco, a solução ficou por 20
minutos em agitação magnética, logo após foi adicionado a essa solução 7 ml de glutardialdeído,
em seguida a amostra foi colocada para descansar por 24 horas para que gelificar –se. Passado esse
tempo a amostra foi golpeada até ficar em pedaços, em seguida a colocamos para queimar por 7
horas, após a sua queima Foi feito a difração de raios x. A medida de difração de raios-x (DRX)
apresentou picos que podem estar relacionados com a estrutura do óxido de Zinco. Determinamos o
tamanho de grão de 100 nm no programa de refinamento Maud. Essa amostra não foi calcinada,
pois não apresentou impurezas (Ver figura 1).
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Figura 1- Difratograma de raios-x do Nitrato de Zinco.
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1ª Amostra de Níquel
Foram colocados 50 ml de quitosana com 3g de nitrato de Níquel, a solução ficou por 20
minutos em agitação magnética, logo após foi adicionado a essa solução 7 ml de glutardialdeído,
em seguida a amostra foi colocada para descansar por 24 horas para que gelificar –se. Passado esse
tempo a amostra foi golpeada até ficar em pedaços, em seguida a colocamos para queimar por 7
horas, após a sua queima Foi feito a difração de raios x. A medida de difração de raios-x (DRX)
apresentou picos que podem estar relacionados com a estrutura do Níquel e óxido de Níquel.
Determinamos o tamanho de grão de 100 nm no programa de refinamento Maud. A amostra abaixo
não foi calcinada (Ver figura 2).
8000
7000

Intensidade(cps)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
0

20

40

60

80

100

2θ (deg.)

Figura 2- Difratograma de raios-x do Nitrato de Zinco.

Por motivo de existência de algumas impurezas houve a necessidade de fazer a
calcinação. Processo esse que teve a duração de 1: 30 minutos. Em uma temperatura de 400°C, a
amostra abaixo foi calcinada (Ver Figura 3).
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Figura 3- Difratograma de raios-x do Nitrato de Níquel.
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As amostras abaixo foram preparadas utilizando o processo por Cooprecipitação

1° Amostras de Nitrato de Zinco
Foram colocados 10 ml de quitosana com 1g de nitrato de zinco, a solução ficou por 20
minutos em agitação magnética para que houvesse a homogeneização. Enquanto isso foi preparado
outra solução contendo 7,2g de hidróxido de sódio com 36 ml de água destilada, após alguns
minutos agitando a solução, a mesma ficou com aparência uniforme, quando então foi adicionado a
ela 1,5 ml de glutardialdeído, novamente foi agitada a solução para que ficasse uniforme. A solução
que estava em agitação magnética foi totalmente gotejada na segunda solução de hidróxido de
sódio, água destilada e glutardialdeído, após o gotejamento a solução final ficou descansando por 24
horas, em seguida essa amostra foi lavada com água destilada até que ficasse com um PH que
variasse de 7 a 8, depois de lavada a amostra, a mesma foi secar no forno a uma temperatura de 100
graus, após ter sido secada completamente, foi feito a maceração, que deu origem a um pó, com o
mesmo foi feito a difração de raios x. Essa amostra foi calcinada a uma temperatura de 500°C.
Determinamos o tamanho de grão de 43 nm no programa de refinamento Maud (Ver Figura 4).
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Figura 4- Difratograma de raios-x do Nitrato de Zinco.

1° Amostra de Nitrato de Níquel
Foram colocados 10 ml de quitosana com 1g de nitrato de Níquel, a solução ficou por 20
minutos em agitação magnética para que houvesse a homogeneização. Enquanto isso foi preparado
outra solução contendo 7,2g de hidróxido de sódio com 36 ml de água destilada, após alguns
minutos agitando a solução, a mesma ficou com aparência uniforme, quando então foi adicionado a
ela 1,5 ml de glutardialdeído, novamente foi agitada a solução para que ficasse uniforme. A solução
que estava em agitação magnética foi colocada em uma seringa e em seguida foi totalmente
gotejada segunda solução de hidróxido de sódio, água destilada e glutardialdeído, após o
gotejamento a solução final ficou descansando por 24 horas, em seguida essa amostra foi lavada
com água destilada até que ficasse com um PH que variasse de 7 a 8, depois de lavada a amostra, a
mesma foi secar no forno a uma temperatura de 100 graus, após ter sido secada completamente, foi
feito a maceração, que deu origem a um pó, com o mesmo foi feito a difração de raios x. Essa
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amostra foi calcinada a uma temperatura de 400ºC. A medida de difração de raios-x (DRX)
apresentou picos que podem estar relacionados com a estrutura do Níquel e óxido de Níquel.
Determinamos o tamanho de grão de 100 nm no programa de refinamento Maud (Ver Figura 5).
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Figura 5- Difratograma de raios-x do Nitrato de Níquel

2° Amostra de Nitrato de Zinco
Foram colocadas em um béquer 74 ml de água destilada com 2,5g de hidróxido de sódio,
após alguns minutos de agitação a solução ficou uniforme, então foi adicionado a ela 3,0 ml de
glutardialdeído. Enquanto isso foi preparado outra solução contendo 20 ml quitosana com 2,5g
nitrato de zinco após alguns minutos agitando a solução, a mesma tornou-se uniforme A solução
que estava em agitação magnética foi colocada em uma seringa e em seguida foi totalmente
gotejada segunda solução de hidróxido de sódio, água destilada e glutardialdeído, após o
gotejamento a solução final ficou descansando por 24 horas, em seguida essa amostra foi lavada
com água destilada até que ficasse com um PH que variasse de 7 a 8, depois de lavada a amostra, a
mesma foi secar no forno a uma temperatura de 100 graus, após ter sido secada completamente, foi
feito a maceração, que deu origem a um pó, com o mesmo foi feito a difração de raios x. Essa
amostra foi calcinada a uma temperatura de 500 °C. Determinamos o tamanho de grão de 43 nm no
programa de refinamento Maud (Ver Figura 6).
.
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Figura 6- Difratograma de raios-x do Nitrato de Zinco. (o que difere a 1ª amostra de Nitrato de Zinco da 2ª amostra é
somente a quantidade de reagentes utilizados no processo de produção).

CONCLUSÃO
Foi possível obter óxido de Zinco pelo processo cooprecipitação. Já, ao utilizarmos o
processo de RCI, pudemos obter os óxidos de Zinco e de Níquel. Até o presente momento não
conseguimos obter o óxido de Níquel separadamente. Nas amostras analisadas no difratômetro de
raios x miniflex II Rigaku com fonte de cobre, bem como no processo de refinamento do programa
Maud foram verificadas a presença do elemento Níquel. Acreditamos que a presença desse
elemento se deve ao fato que a calcinação dessa amostras foi feita a uma temperatura não ideal para
que houvesse a remoção de tal elemento.
Nas amostras que foram obtidas, algumas delas apresentaram o tamanho de grão de 100
nm e de 43 nm, sendo que todas foram analisadas no programa de refinamento maud.
Os filmes de TiO2 utilizando-se o método sol-gel e dip-coating, usando-se Tetra
Butóxido de Titânio (TBT) como precursor. A síntese foi feita a temperatura ambiente, dissolvendo
o TBT em álcool etílico agitando-se alguns minutos, posteriormente agregando-se água e acido
nítrico, permanecendo com agitação até obter a gelação.
O gel obtido foi utilizado para preparar filmes com diferentes espessuras através do
processo dip-coating, onde utilizamos um sistema montado por nos, que permite o arrastamento do
substrato em diferentes velocidades. Preparamos uma série de filmes do TiO2 puro com diferentes
espessuras, usando várias camadas ou através de vários mergulhos, com secagem em mufla à
temperatura de 100oC por 30 minutos após cada ciclo.
Estamos no momento fazendo uma série de filmes incorporando-se impurezas de metais
de transição.
Estes filmes estão sendo analisados por difração de raios-x e espectroscopia do
infravermelho e nas próximas semanas faremos medidas de MEV no laboratório de microscopia
eletrônica do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA A NUVEM
Victor Antunes Ignácio Medeiros Pereira da Silva1; Diego Arthur de Azevedo Morais2;
Gláucia Melissa Medeiros Campos3
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi o estudo de plataformas de desenvolvimento de software destinadas à
Computação em Nuvem, com o intuito de desenvolver uma aplicação voltada para a Nuvem. Para alcançar esse
objetivo, fez-se um estudo, inicialmente, sobre o processo de Engenharia de Software, com ênfase no processo de
engenharia de requisitos. Em seguida, foi estudado o paradigma da Computação em Nuvem, em primeiro momento
fazendo distinções entre outras tecnologias de computação em paralelo, como a Computação em Grade e a Computação
em Cluster. Mais adiante, foram feitos estudos acerca dos conceitos envolvidos na tecnologia de virtualização,
arquitetura orientada a serviços e computação sob demanda. Após os estudos iniciais, deu-se início à modelagem de
uma aplicação proposta, utilizando um método orientado a objetos conhecido como Shlaer-Mellor. Ao fim da
modelagem, foi dado início ao processo de implementação da aplicação, onde foi utilizado o framework Grails e a
plataforma de serviço na nuvem CloudFoundry.
PALAVRAS-CHAVE: Computação em Nuvem; CloudFoundry; Grails; Shlaer-Mellor;

INTRODUÇÃO
O atual cenário da sociedade moderna possui demandas de serviços que possibilitam aos
usuários se desvincularem da complexidade do serviço prestado, tendo liberdade para utilizá-lo da
maneira que desejarem, como por exemplo, serviços de água e luz.
O mesmo se aplica ao modelo da Computação em Nuvem (CANONICAL, 2009), onde
os serviços são oferecidos de forma transparente. Ao utilizar recursos da nuvem, o usuário pode
voltar todos os seus esforços para a lógica de sua aplicação, necessitando apenas saber da
disponibilidade do serviço oferecido e o quanto isso irá lhe custar.
Segundo Vaquero (2009), uma nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos
computacionais virtualizados, dispostos remotamente, e que apresentam alta disponibilidade, são
facilmente acessíveis e possuem a capacidade de se ajustar às necessidades do usuário.
Os recursos na nuvem são distribuídos em camadas, cada uma com capacidade de
atender diferentes tipos de requisitos: Software, Plataforma e Infraestrutura como serviço (SAAS,
PAAS e IAAS, respectivamente) (RUSHELL, 2008).
Para os usuários finais, o SAAS reduz custos e dispensa a aquisição de licenças de
softwares. Para os desenvolvedores a principal vantagem desse modelo é o fato do mesmo estar
situado no topo das camadas dos modelos de serviço, o que proporciona um maior nível de
abstração, tornando-o um bom objeto de estudo, pois possui todas as características da Computação
em Nuvem numa forma mais abstrata.Uma das empresas pioneiras em oferecer software como
serviço foi a Google, sendo o Google docs, Gmail e seu mecanismo de busca, alguns dos serviços
mais conhecidos.
Por sua vez, o PAAS serve de base de desenvolvimento de software que possam vir a atuar
na camada do SAAS. O serviço de plataforma sugere linguagens de programação, bem como
interfaces de desenvolvimento para que sejam construídas aplicações nas nuvens. Neste modelo há
1
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diversas empresas que oferecem serviço de qualidade, entre elas se destacando a Microsot, com
uma plataforma robusta denominada Azure (MICROSOFT CORPORATION, 2008), e a Google,
com o Google App Engine [GOOGLE INC., 2008].
A última camada, a IAAS, serve de base para as demais e é usada tanto por usuários
finais, como por desenvolvedores e empresas que fornecem os serviços de nuvem. O IAAS é a
prestação de infraestrutura como serviço, na forma de virtualização, incluindo servidores,
roteadores, sistemas de armazenamento, processamento de dados e outros recursos de
computação.Os líderes mundiais neste setor são: Amazon Web Services, Rackspace e VMware.
Considerando este cenário, a proposta deste trabalho consiste em desenvolver um
protótipo de uma aplicação para a nuvem utilizando um serviço de PAAS. A aplicação escolhida
trata-se de um sistema de questionários acadêmicos para instituições de ensino superior. No início
de cada semestre letivo, alunos e professores devem responder questionários referentes ao semestre
anterior. Alunos devem responde um questionário para cada turma em que estejam matriculados, e
professores respondem apenas um questionário.
O objetivo destes questionários é obter estatísticas relativas ao aproveitamento da
disciplina, levando-se em conta questões sobre o professor, a infra-estrutura da instituição de ensino
e sobre o próprio aluno. Estes dados são essenciais para a instituição, uma vez que podem revelar,
por exemplo, o que houve de errado com uma disciplina onde vários alunos foram reprovados.
Dessa forma, é interessante que todos os alunos e professores participem do processo e respondam o
questionário.
Como medida para que o maior número possível de pessoas venha a utilizar o sistema,
foram idealizadas as seguintes medidas: a realização de matrículas do semestre seguinte e a
submissão de diários de classes por alunos e professores, respectivamente, somente serão
permitidos mediante o preenchimento dos questionários.
Como o período que os alunos possuem para responderem os questionários é limitado,
sendo este período referente às férias entre semestres letivos, há a possibilidade de um grande
número de acessos ao sistema serem efetuados concomitantemente.
Neste caso, uma aplicação convencional pode vir a negar acesso aos alunos por falta de
recursos computacionais. Para que alunos não sejam prejudicados, pois o número elevado de
acessos num mesmo momento pode causar a indisponibilidade do sistema, é interessante a
existência de um mecanismo que torne possível a elasticidade do sistema. Por este motivo é
necessário o uso de uma aplicação integrada com o modelo de serviços de uma nuvem.
MATERIAL E MÉTODOS
Um dos objetivos a ser alcançado durante o ciclo de vida deste projeto é o uso apenas de
softwares gratuitos (freeware), ou de softwares livres com o intuito de isenção de custos de projeto,
e pelo fato de existirem ferramentas gratuitas com qualidade suficiente para o desenvolvimento
deste trabalho.Este tópico se encontra na seção que descreve a Construção da Aplicação, e contém o
material que foi utilizado para a modelagem do sistema, e em seguida é apresentado o material
utilizado na implementação de código-fonte.
CONSTRUÇÃO DA APLICAÇÃO
A modelagem da aplicação se deu por meio da utilização de um método orientado a
objeto denominado OOA - Object Oriented Analysis (SHLAER, 1996), também conhecido como
Shlaer-Mellor. A escolha deste método deu-se pela sua eficiência em representar características
estáticas, dinâmicas e funcionais de uma aplicação. Segundo seus autores, o OOA é “um método
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para identificar entidades significantes em um problema do mundo real e para entender e explicar
como interagem entre si”.
Este método utiliza uma abordagem denominada recursive design, onde são gerados
modelos que sofrem refinamento recursivo. Inicialmente é apresentado o modelo de domínio, o qual
consiste em dividir o problema em domínios independentes que se relacionam entre si por meio de
relações cliente-servidor.
Por sua vez, cada domínio pode vir a ser refinado em um modelo de informação. O
método Shlaer-Mellor indica que não é necessário refinar todos os domínios, apenas aqueles que
sejam julgados necessários. Isto também é verdade para os demais níveis de refinamento.
No modelo de informação, de forma semelhante a um diagrama de classes, são
apresentadas classes, atributos e relacionamentos que foram identificados no problema. Cada classe
do modelo de informação pode vir a ser refinado em um modelo de estados.
O modelo de estados descreve os comportamentos dinâmicos de cada classe do modelo
de informação. Por sua vez, cada modelo de estados pode ser refinado em diagramas de
especificação de ação. Um diagrama de especificação de ação descreve o nível mais baixo de
abstração do sistema, detalhando dados de entrada e saída para cada processo executado.
A ferramenta utilizada para a modelagem da aplicação foi o OOA Tool (KAVANAGH
CONSULTANCY, 2007). Esta ferramenta trata-se de uma implementação industrial do método
Shlaer-Mellor.
Para o desenvolvimento da aplicação, foi selecionado o paradigma de programação
Orientado a Objetos (OO), que possibilita a abstração da lógica de negócio do sistema e a
capacidade de reuso dos componentes desenvolvidos. Outros fortes motivos para a escolha do
paradigma OO são os benefícios apresentados no processo de modelagem, o que gera uma
representação de fácil compreensão e
sua eficiência em representar aspectos estáticos de
objetos (GIMENES, 2008).
A tecnologia escolhida para o desenvolvimento foi o framework web Grails
(SPRINGSOURCE, 2008), construído sobre a plataforma Java e que utiliza a linguagem de
programação Groovy (SPRINGSOURCE, 2003).
A escolha do framework se deu principalmente por sua facilidade em oferecer elevados
níveis de produtividade com baixo esforço de desenvolvimento e também por ter sido desenvolvido
em código aberto. Além disso, o Grails é um framework de alta produtividade graças à utilização
do paradigma da programação por convenção que preserva o desenvolvedor dos detalhes de
configuração
Para a persistência de dados, foi elegido o banco de dados relacional MySQL
(ORACLE CORPORATION, 1995). O motivo de sua escolha se deu por se tratar de uma
ferramenta gratuita e pelo fato de ser um serviço de aplicação suportado pelo Cloud Foundry
(VMWARE INC, 2011). Dentre outros serviços de aplicações suportados, estão banco de dados e
serviços de mensagens.
Dentre as várias opções de provedor de PAAS, o Cloud Foundry, uma solução de
plataforma como serviço da VMware foi selecionado. Este serviço é grátis e open source, e possui
como foco diminuir o esforço gasto no ciclo de desenvolvimento de aplicações. No Cloud Foundry
é possível construir aplicações baseadas em frameworks de alta produtividade e publicá-las na
nuvem de modo simples e rápido, por meio de uma IDE ou linha de comando.
O apelo do Cloud Foundry se dá por sua facilidade de encurtar o tempo gasto entre
conceito e implementação de uma aplicação e sua hospedagem na nuvem. Estas características
atendem aos requisitos de desenvolvedores que desejam cortar custos relativos à infra-estrutura e
complexidade de ambientes de execução.
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Para dar início à publicação da aplicação, faz-se uso de um plugin. Para este trabalho foi
utilizado o VMC, um plugin pertencente à linguagem de programação Ruby (MATSUMOTO,
1995), que deve ser previamente instalado na máquina do desenvolvedor.
Ao solicitar o deploy inicial da aplicação no Cloud Foundry, o plugin responsável faz o
reconhecimento da tecnologia utilizada na aplicação, e em seguida é solicitado ao usuário que
especifique a URL desejada para ser acessada pelos usuários. Em seguida, o desenvolvedor escolhe
a quantidade de memória principal a ser utilizada na instância virtualizada a hospedar a aplicação.
As escolhas variam entre 64MB e 2GB, sendo 512MB o padrão. Mais adiante, o desenvolvedor
seleciona quais serviços deseja incorporar à sua aplicação, e a incorporação se dá automaticamente.
Após estes passos, o plugin reúne as escolhas feitas pelo usuário e os dados referentes à
aplicação para que possa ser gerado o ambiente de execução remoto. A aplicação é então
compactada em uma estrutura WAR, enviada para os servidores do Cloud Foundry juntamente com
os dados previamente coletados. Após o envio, a aplicação é descompactada em seu ambiente de
execução e passa a ficar disponível para acesso remoto.
Caso a aplicação já tenha sido publicada, e o desenvolvedor tenha feito mudanças na
aplicação e queira incorporá-las, o Cloud Foundry dispõe de controladores que analisam os
metadados enviados em conjunto com a aplicação compactada, e os utiliza para determinar quais
arquivos diferem da nova publicação, para que possam ser substituídos. A figura 1 ilustra um
procedimento de publicação de aplicação para o Cloud Foundry via linha de comando.

Figura 1: Exemplo de publicação de aplicação para o Cloud Foundry.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado, este trabalho apresenta o protótipo do SISGEQ (Sistema Gerenciador
de Questionários). Esta seção apresenta a modelagem do protótipo, assim como telas funcionais. A
figura 2 ilustra o modelo de informação gerado para a aplicação SISGEQ, proposta neste trabalho.

Figura 2: Modelo de informação - SISGEQ

A aplicação possui quatro tipos de perfis de usuário: Alunos, Professores,
Administradores de Sistema e Administradores de Questionário. Alunos e Professores possuem
permissão apenas para responder os questionários a que lhe forem atribuídos. Administradores de
Sistema são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do sistema e pelo cadastro e
manutenção usuários. Administradores de Questionários são responsáveis por desenvolver e
gerenciar questionários.
Ligado às subclasses de Pessoa, há a estrutura acadêmica básica, constituída de Cursos,
Disciplinas, Departamentos, Turmas, Núcleos e Campi. A classe Matricula trata-se de uma classe
associativa entre as classes Aluno e Turma, uma vez que o relacionamento entre estas duas classes é
do tipo muitos-para-muitos e encontrou-se a necessidade de armazenar as informações referentes a
este relacionamento em uma tabela separada.
O mapeamento das respostas do usuário se dá através da classe Resposta, que por sua
vez é uma classe de relacionamento entre a pessoa que respondeu o questionário, a pergunta que foi
respondida e a resposta escolhida.
Os valores possíveis para o campo Resposta são mostrados em uma página HTML que
corresponde à pergunta, portanto o campo não é mapeado no modelo de informação.
A figura 3 apresenta a captura de tela de uma pergunta a ser respondida pelo usuário.
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Figura 3: Captura de tela da pergunta a ser respondida pelo usuário

A figura 4 apresenta uma seção de captura de tela onde é descrita a tela inicial do
sistema, a tela de login. O acesso restrito ao sistema foi implementado utilizando um plugin
denominado Spring Security Core. A tela de login é a tela padrão presente no plugin.

Figura 4: Tela inicial - SISGEQ

A figura 5 representa a tela de criação de questionários. São requeridos os campos
Título, Descrição, Data de Término e Data de Início. Após a criação do questionário, o sistema
redireciona o usuário para a página referente à criação de perguntas.
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Figura 5: Criação de Questionário - SISGEQ

A figura 6 representa a tela de criação de perguntas. É requerido o campo Descrição e o
Questionário a qual a pergunta deve pertencer. O questionário deve ser criado previamente à criação
da pergunta.

Figura 6 - Criação de Pergunta - SISGEQ
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CONCLUSÃO
Apesar de recente, a Computação em Nuvem é um modelo computacional que vem
apresentando grande eficiência em lidar com diversos requisitos de mercado. Em particular, o
modelo de PAAS oferece serviços focados no intuito de simplificar o ciclo de desenvolvimento de
software por meio da abstração de conceitos de infra-estrutura e configuração de ambientes de
execução, presentes nos modelos tradicionais de computação.
O problema apresentado por este trabalho foi a utilização de um serviço de plataforma
para o desenvolvimento de uma aplicação voltada para a nuvem. O objetivo da escolha de um
serviço PAAS foi analisar e descrever os benefícios agregados ao processo de desenvolvimento de
software a partir das facilidades oferecidas por um serviço de plataforma na nuvem.
Como trabalho futuro, é proposto concluir o desenvolvimento da aplicação. Ainda há
problemas pertinentes a alguns setores da lógica da aplicação, geração de relatórios e interface de
usuário. Outra proposta de trabalho consiste em comprovar os custos e o tempo de resposta de
aplicações que exigem muito processamento, como as simulações da física teórica, na área de
magnetismo, tanto na nuvem como em computadores convencionais com configurações avançadas.
Este trabalho deverá ser desenvolvido em conjunto com professores do Departamento de Física.
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DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES NANOESTRUTURADOS PARA
REMOÇÃO DE ENXOFRE DE COMBUSTÍVEIS VIA DESSULFURIZAÇÃO OXIDATIVA
João Leonardo Freitas Oliveira1; Salah Mohamed Yusef2
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracterizar catalisadores a base de molibdênio e/ou níquel
suportados em alumina e peneiras moleculares como SBA-15 para investigar a dessulfurização oxidativa de uma
gasolina sintética contendo 1000 mg/L de enxofre na forma de DBT (dibenzotiofeno) dissolvido em isoctano, com uso
de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 30% como oxidante, e acetonitrila como solvente extrator. Os catalisadores foram
caracterizados por difração de raios-X (DRX), para verificar a existência de estrutura cristalina; pelo método B.E.T.,
para avaliar a área específica, o tamanho e o volume dos poros; e por análises termogravimétricas (TG) para verificar a
temperatura necessária para calcinar o precursor dos catalisadores. Os testes catalíticos foram realizados à temperatura
ambiente a 60ºC. Os produtos das reações foram analisados por cromatografia gasosa. Foi realizado um planejamento
experimental para otimizar os resultados variando-se as quantidades de acetonitrila, de peróxido e a temperatura de
reação. A proporção ideal obtida através da análise do planejamento foi de 1:6 de peróxido para acetonitrila a uma
temperatura de 60ºC. Além dos testes catalíticos, foram realizados testes de extração do DBT, na ausência de
catalisador. Verificou-se que, na presença do solvente e do peróxido, ocorreu a oxidação de uma fração do DBT a
DBTS (dibenzotiofeno sulfonado), enquanto que, apenas com a acetonitrila, houve a remoção de 40% do DBT contido
no isoctano. Nos testes catalíticos, os resultados obtidos foram superiores a 90% de conversão. Em geral, o aumento da
temperatura favoreceu uma maior oxidação do composto sulfurado e sua conseqüente remoção.
PALAVRAS-CHAVE: Dessulfurização oxidativa; Dibenzotiofeno; Peneiras moleculares.
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a regulamentação ambiental sobre as emissões de enxofre e de seu
conteúdo nos combustíveis fósseis estão tornando-se mais rigorosos. A Agencia de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos (EPA) determinou que para 2006 o índice de enxofre no diesel não
deve exceder 15 ppm e na Europa, as regras determinam que em 2007 o combustível diesel deve
conter menos de 10 ppm. No Brasil em outubro de 2002, o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(Conama) editou a Resolução 315, que dispõe sobre a segunda fase do Programa de Controle de
Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). A norma determinava a produção de diesel
S50 - que tem, no máximo, 50 partes de enxofre por milhão (ppm). No entanto, o combustível
comercializado hoje nas regiões metropolitanas tem 500 ppm, enquanto o disponível no interior tem
2000 ppm (Brito, 2004).
A combustão de diesel, gera uma quantidade significativa de óxidos de enxofre (SOx),
que são responsáveis por diversos problemas entre os quais estão: a poluição do ar, a chuva ácida,
corrosão de equipamentos, declínio na qualidade do produto acabado e do envenenamento do
catalisador durante a reforma catalítica
A fim de reduzir o teor de enxofre dos combustíveis fósseis, por décadas têm sido
usados processos de hidrotratamento (HDT), a adsorção seletiva de enxofre que tanto podem
reduzir o teor de enxofre até cerca de 500 ppm. Um estudo cinético mostra que, para reduzir o teor
de enxofre de 500 para menos de 15 ppm usando os processos convencionais de HDT, o volume do
reator ou a atividade do catalisador deve ser pelo menos três vezes maior do que atualmente
utilizados em refinarias. Como é sabido, o aumento do volume de reação resultados no aumento do
consumo de energia para manter a mesma temperatura e pressão de operação, de modo que o
processo é caro.
A idéia de produzir combustível ultra-limpo é motivada pela necessidade de novas
tecnologias de controle ambiental, que são muito sensíveis ao enxofre. Na última década, foi
publicado uma série de trabalhos relacionados com a dessulfurização oxidativa, como uma
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alternativa aos processos de hidrodessulfurização, que pode reduzir o teor dos compostos de enxofre
resistentes até 10 ppm, usando catalisadores baseados em titania, zeólitas e catalisadores de Ti nas
condições de exploração moderada (60 ° C e 1 atm) e como agentes oxidantes tem sido utilizados
peróxidos orgânicos, O3, O2 e H2O2.
A oxidação seletiva, consiste essencialmente de conversão de compostos de enxofre
(tiofeno, benzotiofeno ou dibenzobenzotiofeno) aos seus respectivos sulfóxidos, para finalmente se
transformar em sulfonas, que deve ser solúvel em compostos polares pode ser facilmente removido
por extração. Este tipo de processo é vantajoso do ponto de vista econômica e técnica, pois é feito
quase na temperatura ambiente, a pressão atmosférica e sem consumo de hidrogênio.
Caero (2006) estudou a oxidessulfurização do diesel sintético composto basicamente
por hexadecano e pelos compostos sulfurados benzotiofeno e dibenzotiofeno, na presença de
catalisadores V2O5/Al2O3 e V2O5/TiO2 nas condições de pressão atmosférica e temperatura de
60ºC. Utilizou como agente oxidante o peróxido de hidrogênio ou o terc-butil-hidroperóxido, e
como solvente extrator a acetonitrila. Concluiu que, com o catalisador suportado em alumina e o
peróxido de hidrogênio como agente oxidante, obteve uma remoção de benzotiofeno na faixa de 90
a 100% e 50% na remoção do DBT. Para o catalisador suportado em titânio, a maior remoção foi
obtida utilizando como agente oxidante o terc-butil-hidroperóxido, alcançando em torno de 77% de
DBT. Portanto, ficou determinado que a melhor combinação para este estudo seria o catalisador
suportado em alumina, utilizando o peróxido de hidrogênio como agente oxidante.
García-Gutiérrez (2006) comparou o processo de dessulfurização oxidativa de
compostos sulfurados presentes no diesel comercial mexicano com aproximadamente 320 ppm em
peso e em uma solução de heptano contendo compostos sulfurados como: tiofeno, 2,5dimetiltiofeno, benzotiofeno, dibenzotiofeno e 4,6-dimetildibenzotiofeno na mesma ordem de
concentração. Este estudo foi realizado utilizando o catalisador de Mo/Al2O3 preparado no
equilíbrio de adsorção, o peróxido de hidrogênio como agente oxidante e a acetonitrila como
solvente extrator. Os testes foram realizados com tempo de retenção de 60 minutos, à temperatura
de 333 K e à pressão atmosférica, e à proporção de 1:1:0,008 de diesel, acetonitrila e peróxido. Os
resultados obtidos para o composto DBT foram de 98,7% de remoção em heptano e 84,6% no
diesel.
Ali (2006) estudou a dessulfurização oxidativa do óleo diesel, utilizando o peróxido de
hidrogênio na presença de um catalisador ácido à base de ácido fórmico e ácido acético, e a
extração dos compostos oxidados foi realizada com o solvente extrator acetonitrila. A ODS
(oxidessulfurização) do óleo foi realizada à temperatura de 50°C e à pressão atmosférica, obtendo
um percentual de remoção superior a 92%. Ali (2006) também estudou a extração pura dos
compostos sulfurados e obteve um resultado de aproximadamente 45% de remoção de enxofre.
O objetivo deste trabalho é Sintetizar catalisadores de molibdênio e níquel/molibdênio
suportados em alumina. Caracterizar os materiais obtidos por: difração de raios-X (DRX), adsorção
de nitrogênio (BET), espectroscopia na região infravermelha (FT-IR), análise térmica (TG/DTG) e
finalmente investigar a dessulfurização oxidativa de um modelo de combustível contendo 1000
mg/L de enxofre na forma de DBT (dibenzotiofeno) dissolvido em isoctano, com uso de peróxido
de hidrogênio (H2O2) a 30% como oxidante, acetonitrila como solventes extratores e catalisadores
a base de molibdênio e/ou níquel suportados em alumina.
MATERIAL E MÉTODOS
Os reagentes dibenzotiofeno 98% Aldrich, acetonitrila e isoctano Vetec PA e peróxido
de hidrogênio 35% Vetec foram usados sem purificação. O catalisador de molibdênio mássico foi
obtido a partir da precipitação do molibdato de amônio em meio ácido seguido de filtração e
secagem a 110ºC por 16 horas. O óxido de molibdênio foi obtido a partir do catalisador mássico
através de calcinação com escoamento de ar a 500ºC por uma hora com taxa de aquecimento de

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

109

10ºC.min-1. O molibdênio suportado foi preparado por impregnação úmida a partir de 200 mL de
solução de molibdato de amônio ((NH4)6Mo7O24) Sinth PA numa concentração suficiente para
obtenção de 1%, 5% e 10% em peso de molibdênio. A solução foi misturada à alumina e colocada
sob agitação a 90ºC até completa evaporação, seguindo-se uma secagem a 110ºC por 24 horas e
calcinação igual ao catalisador óxido de molibdênio.
Os catalisadores foram caracterizados por difração de raios-X, material em pó, num
equipamento Shimadzu D5000 com radiação Cu-k alfa. As análises térmicas dos catalisadores antes
da calcinação foram feitas em microbalança TGA 50 da Shimadzu com vazão de nitrogênio de 50
mL.min-1 e taxa de 10ºC.min-1. As análises relacionadas com a área superficial específica foram
realizadas em equipamento NOVA 2000 da Quartachrome.
O teste catalítico padrão foi realizado num reator de vidro com 10 mL de solução de
1.000 ppm de enxofre “S” na forma de dibenzotiofeno (DBT) dissolvido em isoctano e 3 mL de
acetonitrila, 100 mg de catalisador e 0,5 mL de peróxido de hidrogênio a 35%, o que corresponde a
uma razão molar H2O2/S igual a 24. A carga de isoctano com DBT corresponde a uma gasolina
modelo. A análise química do reagente dibenzotiofeno e do produto dibenzotiofeno sulfonado foi
feita por cromatografia gasosa em equipamento Varian CP-3800 com detector de ionização de
chama. Foi utilizada uma coluna capilar OV-5 de marca Ohio Valley (fase estacionária de 5%-fenilmetilpolisiloxano, de 30 m, com 0,25 mm de diâmetro interno e com espessura do filme de 0,25
μm), com uma vazão de 1 mL/min e razão 1/50, com tempo típico de análise de 12,62 minutos por
amostra.
Os testes catalíticos foram realizados utilizando-se um padrão de 1.000 ppm de enxofre
na forma de dibenzotiofeno (DBT) dissolvido em isoctano em três temperaturas distintas: 30, 45 e
60°C. Como agente oxidante foi utilizado o peróxido de hidrogênio (H2O2) a 30% e como solvente
extrator foi utilizada a acetonitrila.
Nos testes iniciais, 10 mL do padrão de DBT foram adicionados à um erlenmeyer de 50
mL, e 3 mL de acetonitrila. Em seguida foram adicionados 100 mg de catalisador de molibdênio.
Adicionou-se 5 mL de H2O2 (30%) ao longo da reação, dividindo a quantidade durante a reação,
sob agitação, à temperatura ambiente Deixou-se reagir por 30 minutos e foram tomadas amostras
para análise com 1, 3, 5, 10, 20 e 30 minutos de reação. O sistema reacional é formado por uma
chapa aquecedora, onde é possível o controle da temperatura da reação; e um reator acoplado a um
banho térmico para o resfriamento dos vapores produzidos pela reação, possuindo também um
condensador.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização dos Catalisadores
Foram realizadas análises termogravimétricas (TGA) nos precursores dos catalisadores,
análise de difração de Raios-X, análise de microscopia eletrônica de varredura, absorção atômica e
análises relacionadas com área especifica.
Difração de Raios-X: na Figura1, são apresentados os difratogramas dos catalisadores, onde se
observa que a impregnação de molibdênio não alterou a estrutura pouco cristalina da alumina
original. O difratograma do óxido de molibdênio calcinado apresentou picos bem distintos do seu
precursor, o molibdênio mássico, indicando uma mudança significativa na estrutura cristalina após
calcinação.
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Figura1- Difratogramas das aluminas suportadas, catalisador molibdênio mássico e óxido de molibdênio.
(a) Alumina: b ) 1 % Mo/Al 203; ( c ) 5% Mo/Al 203; (d) 1 0 % Mo/Al 203
. Padrão
Al 2 (MoO 4 ) 3 e MoO 3
- Padrão da Alumina

Absorção atômica
Na Tabela 1, estão apresentados os resultados obtidos através da análise de absorção
atômica. Verificamos que os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que na preparação dos
catalisadores utilizamos um excesso do sal do metal para garantir o mínimo de impregnação que
nós desejamos.
Tabela 1: Resultados da Absorção Atômica dos catalisadores de molibdênio suportados
Amostras
%Metal
1% Mo/Al2O3
1.02
5% Mo/Al2O3
5.30
10% Mo/Al2O3
12.20

Área Específica
Na Tabela 2, é possível se verificar que a área específica do catalisador calcinado foi
reduzida de forma significativa, indicando aglomeração do catalisador mássico. Esta tabela mostra,
ainda, que a área específica diminuiu com a adição de molibdênio sobre a alumina de 1 para 10 %
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em peso, podendo indicar um bloqueio parcial dos poros da alumina pelo óxido de molibdênio
impregnado.
Tabela 2: Resultados de análise da Área Específica, B. E. T.
Catalisador
Área Especifica (m2/g)
MnO3
2
Al2O3
196
1%Mo/Al2O3
209
5%Mo/Al2O3
167
10%Mo/Al2O3
152

Análises Térmicas: as análises térmicas permitiram constatar que à temperatura de 500ºC é
suficiente para promover a calcinação de todos os catalisadores preparados neste trabalho.
Testes catalíticos
Durante a reação, o composto sulfurado é removido pelo solvente polar onde ocorre a
reação de oxidação na presença de peróxido. Portanto, o solvente tem um papel importante no
processo de remoção de enxofre (Ramirez-Vesdusgo, 2003). Na Tabela 3, é mostrada que a
extração de DBT com acetonitrila pura foi de 46,2% a 30ºC e praticamente não mudou a 60ºC,
ambas com relação gasolina-modelo/acetonitrila igual a 3,3 vol./vol.
Este resultado está de acordo com o obtido por Caero et al. (2005), que observou
remoção de 35% de DBT com relação diesel sintético/acetonitrila igual a 1,0 vol./vol. Contudo, a
extração de DBT com acetonitrila em presença de peróxido diminuiu a taxa de extração para cerca
de 5%. Resultado similar foi observado por Caero et al. (2005), que observaram que a adição de
água na acetonitrila diminui a oxidação de DBT. Observa-se ainda, na Tabela 4, que a reação com
peróxido puro, sem acetonitrila resultou em nenhuma extração de DBT, confirmando a importância
do solvente para promover a transferência de massa do composto sulfurado da fase oleosa
(isoctano) para a fase polar (acetonitrila), onde está o agente oxidante. Por outro lado, a taxa de
remoção de dibenzotiofeno em diferentes tempos de reação de oxidação com peróxido não
apresentam influência no percentual de enxofre removido quando trabalhamos a 60°C. O
catalisador de molibdênio mássico apresentou remoção de dibenzotiofeno de 56% em 30 minutos
de reação e aumentou para 84,5% em 60 minutos de reação. O aumento da temperatura para 60ºC
aumentou a taxa de remoção para 99,9% e o tempo de reação não teve influência sobre a remoção
de enxofre.
Tabela 3: Taxa de remoção de dibenzotiofeno para reação com 1000 ppm de S (dibenzotiofeno) em isoctano,
relação isoctano/acetonitrila 10/10 mL, 100 mg de catalisador.
Catalisador
Temperatura 30ºC
Temperatura 30ºC
30 min
60 min
30 min
60 min
Acetonitrila pura
46%
45%
Peróxido puro
Acetonitrila+H2O2
5%
3%
Mo mássico
56%
84%
100%
100%
MoO3
28%
30%
100%
100%
1%Mo/Al2O3
29%
29%
23%
24%
5%Mo/Al2O3
26%
28%
37%
41%
10%Mo/Al2O3
26%
26%
40%
34%

Lydon et al. (1987) observaram a formação do complexo oxodiperóxido de molibdênio
MoO(O2)2. Os resultados do catalisador mássico observados neste trabalho indicam que pode ter
havido a formação de um complexo de peróxido com molibdênio em acetonitrila devido à sua
atividade muito mais alta para remoção do dibenzotiofeno do que com o peróxido puro ou peróxido
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com acetonitrila. Outro fato importante foi que uma parte do catalisador mássico passou para uma
forma líquida amarela solúvel em acetonitrila. Estes dados são similares aos obtidos na literatura,
onde se observou uma maior atividade para oxidação de sulfetos com uso do complexo molibdênio
peroxo bis-sulfóxido (Samatov, 2006) e com o uso de complexos oxo-diperóxido de molibdênio
dissolvidos em dicloroetano (Campestrini, 1988).
Na Tabela 3, analisando o catalisador óxido de molibdênio calcinado, observa-se uma
taxa de remoção de enxofre em torno de 30% a 30ºC, que é menor do que o catalisador mássico
não-calcinado. A taxa de remoção aumentou para 99,9% a 60ºC. É possível que o aumento da
temperatura tenha levado à formação do oxodiperóxido de molibdênio, MoO(O2)2, explicando a
elevada taxa de remoção de enxofre observada com o catalisador óxido de molibdênio calcinado.

Figura 2: Redução da concentração de Enxofre na fase isoctano versus tempo.

Após a verificação de que o catalisador de molibdênio calcinado apresentou o melhor
resultado, foi realizado o teste cinético (Figura 2) nas três temperaturas estudadas, confirmando
assim a eficiência na remoção do enxofre na temperatura mais elevada. Verifica-se que a remoção
nos primeiros 10 minutos não apresenta diferença em ambas às temperaturas e que a partir deste
tempo há uma significativa queda na concentração de enxofre quando se trabalha a uma temperatura
mais elevada.
Também é mostrado nesta Tabela 3 o desempenho dos catalisadores suportados em
alumina. A adição de 1% de molibdênio sobre alumina levou a uma taxa de remoção de enxofre de
28,6% em 60 minutos de reação. O aumento da temperatura reduziu levemente a taxa de remoção, o
que se pode atribuir a erro experimental. Os resultados de remoção de enxofre a 30ºC não mudaram
muito com o aumento do teor de molibdênio impregnado de 1 para 5 e 10% em peso. A 60ºC,
houve um aumento da taxa de remoção para valores entre 34 e 40% nos catalisadores com 5 e 10%
de molibdênio.
CONCLUSÃO
Os catalisadores mássicos de molibdênio não-calcinado e calcinado apresentaram
estrutura cristalina bem definida. A calcinação reduziu a área específica de 11 para 2 m2.g-1. A
impregnação de molibdênio à gama-alumina não alterou o difratograma original da alumina que
apresentou baixa cristalinidade, como esperado, visto que a alumina é amorfa e o percentual de
impregnação é pequeno. O aumento do teor de molibdênio impregnado reduziu levemente a área
específica. A extração de dibenzotiofeno (DBT) do isoctano com uso do solvente acetonitrila pura
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foi de 46,2% a 30ºC e praticamente não mudou a 60ºC, ambas com relação gasolina
modelo/acetonitrila igual a 3,3 vol./vol. A extração e oxidação de DBT com acetonitrila em
presença de peróxido diminuiu a taxa de extração para cerca de 5%, provavelmente devido à
redução da solubilidade do DBT na acetonitrila em presença do peróxido aquoso. O catalisador de
molibdênio mássico apresentou remoção de dibenzotiofeno de 56% em 30 minutos de reação e
aumentou para 84,5% em 60 minutos de reação. O aumento da temperatura para 60ºC aumentou a
taxa de remoção para 99,9%. Este ótimo resultado, em comparação com 5% de remoção com
peróxido sem catalisador, indica uma possível formação do complexo oxodiperóxido de molibdênio
MoO(O2)2 em solução de acetonitrila, conforme observado na literatura. O catalisador óxido de
molibdênio calcinado apresentou taxa de remoção de enxofre de 30% a 30ºC e 99,9% a 60ºC,
indicando também uma possível formação do complexo de molibdênio a 60ºC. A impregnação de
molibdênio sobre alumina nas concentrações de 5 e 10% levou a uma taxa de remoção de enxofre
34 e 40% nos catalisadores. Na oxidação de DBT com o catalisador mássico de molibdênio, a taxa
de remoção de enxofre foi mais elevada nas regiões de maior quantidade de acetonitrila e também
de alta quantidade deste solvente. Desta maneira, concluímos que as melhores condições de
trabalho para o catalisador óxido de molibdênio se encontra a uma temperatura de 60°C, reação
isoctano/ acetonitrila de 1:1 vol./vol. e acetonitrla/peróxido 1:20vol./vol.. Os resultados deste
trabalho mostram que catalisadores a base de molibdênio podem ser promissores para a obtenção de
diesel e gasolina com ultra baixo teor de enxofre para atender à legislação atual dos EUA e Europa
e a legislação brasileira no futuro próximo.
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS PARA UMA
METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO DE DISCIPLINA BASEADA EM OBJETIVOS
EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DOS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
Rommel Wladimir de Lima1; Maria das Graças Pereira da Silvar2;

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi definir e implementar uma ontologia para representar as ferramentas
pedagógicas Mapa de Conteúdos e o Mapa de Dependências. O Mapa de Conteúdos é uma ferramenta que
possibilita apresentar a disciplina ou curso através de uma visualização gráfica dos conteúdos e das relações
existentes entre os mesmos e o Mapa de Dependências é uma ferramenta formada por um conjunto de objetivos
educacionais relacionados entre si, por meio da hierarquia definida pela Taxionomia de Bloom, apresentados de
forma gráfica e por um conjunto de comportamentos necessários para alcançar esse objetivo. Para a definição da
ontologia foi realizado inicialmente um estudo sobre Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências, ontologias e
objetos de aprendizagem em seguida foi definida e implementada uma ontologia para representar o Mapa de
Conteúdos e o Mapa de Dependências. A utilização de uma ontologia para representar essas ferramentas evita
ambigüidades e favorece seu compartilhamento e reuso entre sistemas e pessoas, fornecendo um vocabulário para
representação do conhecimento, que utiliza uma conceitualização como base, evitando interpretações ambíguas.
PALAVRAS-CHAVE: Ontologia; Ferramentas Pedagógicas; Planejamento de Disciplina; Objetivos Educacionais;
Ambientes Virtuais de Aprendizagem

INTRODUÇÃO
Embora exista um grande número de ferramentas computacionais destinadas à
avaliação e a aprendizagem com o emprego de teorias pedagógicas existe poucas relacionadas
com o processo de planejamento da disciplina.
De acordo com (AMARAL;FIGUEIREDO, 2010) o planejamento deve ser
compreendido como estratégias que podem ser construídas para se obter um desempenho
superior à média, criando e desenvolvendo uma posição exclusiva e sustentável nos processos de
gestão da Educação a Distância (EaD). Na fase do planejamento, deve-se considerar a descrição
dos objetivos de aprendizado.
Para auxiliar o professor no planejamento de uma disciplina ou curso, (LIMA, 2009)
propõem duas ferramentas pedagógicas: o Mapa de Conteúdos e o Mapa de Dependências, cujo
processo de criação é uma metodologia de planejamento para disciplina. Embora estejam
implementadas no Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning (MOODLE, 2011) um
Ambiente Virtual de Aprendizagem0 (AVA) (LIMA;FIALHO, 2009a) de fonte aberta,
desenvolvido com base em uma estrutura modular possibilita a adição de novas funcionalidades
de forma simples, é necessário um modelo de representação computacional dessas ferramentas,
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que evite ambiguidades e favoreça seu compartilhamento e reuso entre sistemas e pessoas e
possibilite sua interoperabilidade (SILVA;LIMA, 2011).
Neste contexto a utilização de uma ontologia (NOY; MCGUINESS, 2001) fornece
um modelo de representação computacional, evitando interpretações ambíguas e possibilitando o
compartilhamento de conhecimento e seu reuso. Dessa forma, o objetivo do trabalho é a
definição e implementação de uma ontologia que possibilite representar as ferramentas
pedagógicas Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências. Para isso são necessários os
seguintes passos: definir uma ontologia que represente o Mapa de Conteúdos; definir uma
ontologia que represente o Mapa de Dependências; definir um modelo de interação entre as
ontologias; implementar as ontologias definidas e implementar um mecanismo de interação entre
as ontologias.
MATERIAL E MÉTODOS
Na primeira fase do projeto foi realizado um estudo sobre as ferramentas
pedagógicas Mapa de Conteúdo e Mapa de Dependências. O objetivo era entender os conceitos
existentes por trás dessas ferramentas pedagógicas e verificar novas potencialidades de
utilização. Na segunda fase foi realizado um estudo sobre os conceitos relacionados com
ontologia. Nessa fase, o objetivo era identificar os conceitos existentes nessa área, assim como
um estudo das formas e ferramentas de implementação. Na terceira fase do projeto, foi realizado
um estudo sobre os objetos de aprendizagem e sobre os requisitos de interação entre os mesmos.
Na quarta etapa foi definida a ontologia que irá representar o Mapa de Dependências e o Mapa
de Conteúdos. Na quinta e última etapa, essas ontologias foram implementadas.
Uma representação específica da ontologia permite o processamento e abrangência do
conhecimento pela máquina. Esta representação é realizada através de uma ferramenta que permite a
construção de ontologias. A ferramenta utilizada para implementação da ontologia foi o Protégé

(PROTÉGÉ, 2011). O Protégé, software livre, recomendado pela W3C, para construção de
ontologias e que a princípio foi desenvolvido para a área biomédica, em atenção às bases de
conhecimento que formam a Biblioteca Nacional de Medicina (ELUAN; FACHIN, 2007). Além
do código aberto, o Protégé importa e exporta ontologias em diversos formatos, o que facilita a
reutilização da ontologia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar de não existir um consenso sobre a metodologia para a construção de
ontologias, existem componentes básicos que constituem a maioria das ontologias como classes:
coleções de elementos formados por um conjunto de atributos iguais formam a unidade básica de
uma ontologia (organizadas em uma taxionamia) e formam conceitos que definem um
determinado objeto; relações: responsáveis pelos relacionamentos semânticos entre os conceitos
de um domínio; axiomas: sentenças que restringem a interpretação e o uso do conceito e são
sempre verdadeiras, independentes da situação; e instâncias: utilizadas para representar os
elementos específicos do domínio, ou seja, os próprios dados (ALMEIDA;BAX, 2003).
A ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências é composta pelas
classes: MapadeConteudo, Conteudo, Relacao, SubNivel, ObjetivoEducacional, Nivel,
MapadeDependencia e Nivel-1 e pelas subclasses Conhecimento, Compreensao, Sintese,
Aplicacao, Analise e Avaliacao. A figura 1 apresenta a ontologia proposta.
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A classe MapadeConteudo é composta pelos conteúdos existentes para um
determinado nível de visão da disciplina ou curso. Um Conteudo pode está relacionado ou não
com um ou mais conteúdos. A classe Conteudo representa os conteúdos informados pelo
professor e a classe Relacao mostra o relacionamento existente entre cada Conteudo. Para
facilitar o entendimento do conteúdo pelo aluno cada Conteudo pode ser composto por vários
subníveis, onde cada subnível é composto por um conjunto de Conteudo e sua Relacao. A
classe SubNivel implementa os subníveis de visões.

Figura 1 – Ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências

A relação entre os entre os indivíduos foi representada através das propriedades do
objeto (Object Properties) que conectam um indivíduo a outro indivíduo.
O relacionamento entre a classe Mapadeconteudo e a classe Conteudo é
estabelecido através da propriedade temConteudo. Mapadeconteudo também está relacionada
com a classe Relacao através de propriedade temRelacao que também conecta a classe Relacao
a classe Conteudo. E a ligação entre a classe Conteudo e a classe SubNivel é realizada através
da propriedade temSubnivel. Por sua vez, a classe SubNivel esta relacionada com a classe
Mapadeconteudo através da propriedade temMapadeConteudo.
Os conteúdos contêm objetivos educacionais, a relação entre a classe Conteudo e a
classe Objetivoeducacional é realizado através da propriedade temObjetivoEducacional. A
classe Objetivoeducacional representa os objetivos educacionais que o aluno deve alcançar,
para cada um dos conteúdos inseridos. Cada objetivo educacional pertence a um nível da
Taxionomia de Bloom. Cada Objetivoeducacional será associado a uma classe Nivel, que
representa as categorias definidas na Taxionomia de Bloom (BLOOM, 1977).
A metodologia leva em conta que a categorização dos objetivos educacionais, de
acordo com a Taxionomia de Bloom, pode ser realizada através de verbos ou atitudes que
representam os possíveis comportamentos esperados do aluno (LIMA;FIALHO, 2009b). Estes
Verbos foram classificados na ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências
como entidades. A seguir, uma descrição de cada subclasse da classe Nivel com suas instâncias.
As instâncias representam indivíduos específicos de uma determinada classe
(CARNEIRO;BRITO, 2005).
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Subclasse Conhecimento: inclui comportamentos e situações de verificação, nos
quais se salienta a evocação, por recognição ou memória, de idéias, materiais ou fenômenos. O
aluno adquire e armazena informações que mais tarde precisa evocar. (Instâncias: escreva, liste,
rotule, mostre, tabule, enumere, copie, selecione, nomeie, diga, defina, reproduza, relate,
identifique, cite, colete e evoque).
Subclasse Compreensao: refere-se àqueles objetivos, comportamentos ou respostas
que representam um entendimento da mensagem literal contida em uma comunicação. Para
alcançar esta compreensão, o estudante pode modificar mentalmente a comunicação,
expressando-a em uma forma análoga que lhe é mais significativa. (Instâncias: explique, associe,
distinga, estenda, estimule, agrupe, sumarize, converta, discuta, traduza, ordene, diferencie,
resuma, parafraseie, descreva, interprete e ilustre).
Subclasse Aplicacao: necessita de uma etapa a mais do que a categoria
compreensão, que requer apenas que o aluno conheça suficientemente a abstração para
demonstrar seu uso quando necessário. Em um problema novo apresentado para o aluno, ele
deverá aplicar as abstrações apropriadas, sem que lhe tenha sido sugerido quais são estas
abstrações ou sem que lhe seja ensinado como usá-las naquela situação. O aluno, ao demonstrar
compreensão, pode usar abstração quando seu uso está especificado. Na aplicação, o aluno deve
usar corretamente a abstração em uma situação na qual ela não está de modo algum especificada.
(Instâncias: use, compute, resolva, aplique calcule, termine, experimente, demonstre, descubra,
determine, torne, estabeleça, articule, transfira, ensine, prepare e construa).
Subclasse Analise: focaliza o desdobramento do material em suas partes
constitutivas, a percepção de suas inter-relações e seus modos de organização. Orienta-se,
também, em relação às técnicas e instrumentos que se empregam para comunicar o significado
ou estabelecer o resultado final de uma comunicação. (Instâncias: analise, classifique, categorize,
compare, contraste, deduza, arranje, conecte, divida, prioriza, indique, diagrame, discrimine,
focalize e separe).
Subclasse Sintese: o aluno deve reunir elementos de diversas fontes e reorganizá-los
em uma estrutura ou configuração não claramente percebida antes. Seus esforços devem estar
dirigidos para a elaboração ou construção de um resultado identificável em vários sentidos e
mais integral do que os materiais com que ele iniciou seu trabalho. (Instâncias: crie, proponha,
formule, modifique, planeje, elabore, hipótese, invente, projete, desenvolva, ligue, componha,
generalize, substitua, integre, rearranje, reescreva, adapte, antecipe e compile).
Subclasse Avaliacao: pode ser definida como um processo de julgamento acerca do
valor de idéias, trabalhos, soluções, métodos, materiais, dentre outras, realizados com um
determinado propósito. A avaliação foi colocada neste nível da taxionomia porque é
relativamente considerada como um estágio final do complexo processo, que envolve certa
combinação de todos os outros comportamentos classificados nas categorias anteriores.
(Instâncias: julgue, argumente, avalie, recomende, critique, justifique, decida, teste, convença e
conclua).
A Classe MapadeDependencia modela a ferramenta Mapa de Dependências, que é
formada por um objetivo educacional e por um conjunto de comportamentos necessários para se
atingir este objetivo. O objetivo educacional é definido dentro de uma das categorias da
Taxionomia de Bloom e os comportamentos necessários para atingir o objetivo proposto
pertencem a níveis inferiores. Por sua vez, cada comportamento esperado do aluno é considerado
um objetivo educacional que também pode necessitar de comportamentos esperados para que
seja alcançado. Na ontologia proposta, essa recursividade é representada pela classe Nivel-1.
Os objetivos educacionais são compostos por níveis e por um Mapa de Dependência.
O relacionamento entre a classe Objetivoeducacional e a classe Nivel é realizada através da
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propriedade temNivel. A relação entre a classe Objetivoeducacional e a classe
Mapadedependencia é estabelecida através da propriedade temMapadeDendencia. O Mapa de
Dependências pode conter vários objetivos educacionais de nível inferior ao objetivo proposto,
representado na ontologia pela classe Nivel-1. Esta classe se relaciona com a classe
Objetivoeducacional através da propriedade temObjetivoEducacioanal.
CONCLUSÃO
Motivados principalmente pela pouca disponibilização de ferramentas
computacionais destinadas ao processo de planejamento da disciplina (LIMA;FIALHO, 2008a)
propuseram duas ferramentas pedagógicas: o Mapa de Conteúdos e o Mapa de Dependências
(LIMA;FIALHO, 2009a), duas ferramentas pedagógicas desenvolvidas com base em teorias
pedagógicas consolidadas e que promovem o planejamento da disciplina através da definição do
objetivo educacional para cada unidade.
Embora as ferramentas tenham sido implementadas em um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (LIMA;FIALHO, 2009a), é necessário um modelo de representação
computacional dessas ferramentas, que evite ambiguidades e favoreça seu compartilhamento e
reuso entre sistemas e pessoas e possibilite sua interoperabilidade (SILVA; LIMA, 2011).
A utilização de uma ontologia permite representar os termos envolvidos de forma a
evitar ambiguidades, favorecendo seu compartilhamento e reuso por pessoas e por máquinas,
além de ajudar na interoperabilidade entre sistemas.
A formalização da ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências foi
realizada através do software Protégé, um editor popular, de código aberto que importa e exporta
ontologias em diversos formatos, facilitando a reutilização e intercâmbio de ontologias.
A ontologia do Mapa de Conteúdos e do Mapa de Dependências é composta pelas
classes Mapa de Dependências foram definidas as seguintes classes: MapadeConteudo,
Conteudo, Relacao, SubNivel, Objetivoeducacional, Nivel, MapadeDependencia e Nivel-1. A
utilização de uma ontologia possibilita desenvolvimento de mecanismos que irão facilitar o
processo de utilização e aplicação das ferramentas Mapa de Conteúdos e Mapa de Dependências.
Este artigo apresentou uma breve descrição das ferramentas pedagógica Mapa de
Conteúdo e Mapa de dependências e apresentou uma proposta de uma ontologia para estas
ferramentas.
Como o Mapa de Conteúdos e o Mapa de dependências são ferramentas pedagógicas
relacionadas com o planejamento de cursos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, o próximo
passo do trabalho será modelar a ontologia definida dentro de uma ontologia genérica de
domínio para cursos virtuais.
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DESENVOLVIMENTO DE MANGANITAS PARA USO EM SENSORES
MAGNÉTICOS A BASE DO EFEITO DE MAGNETOIMPEDÂNCIA GIGANTE
Meirielle Marques de Góis1, Leonardo da Silva Garcia2, João Maria Soares3.
RESUMO: Uma série de amostras de La0.7Ba0.3-xSrxMnO3 (0 ≤ x ≤ 0.3) foram preparadas pelo

processo de reação por coordenação iônica. O pó precursor tem um tamanho médio de partículas (D m) de
18 nm. Resultados de difração de raios-X (DRX) mostram que a fase da perovskita é formada na
temperatura de 500 oC. Os pós foram compactados na forma de pastilha e tratados termicamente, em
atmosfera ambiente, num intervalo de temperatura de 700-1200 oC por 6 horas. As amostras sinterizadas
foram analisadas por difratometria de raios-X, magnetometria de amostra vibrante e medidas de
impedância elétrica. Resultados de DRX mostram uma fase policristalina pura com simetria ortorrômbica
e grupo espacial Pbnm:cab. O diâmetro médio das partículas aumenta com a temperatura de sinterização e
varia de 33 a 136 nm. Medidas de ciclo de histerese magnética, em temperatura ambiente, mostram que a
magnetização de saturação (Ms) aumenta com Dm e tem um máximo (Ms = 24 emu/g) para Dm = 64 nm.
Medidas de Zero-Field-Cooling e Field-Cooling na magnetização foi utilizada para analisar a variação da
temperatura de transição em função de D m. Medidas de impedância em função da freqüência e do campo
magnético foram feitas usando o método das quatro pontas. A impedância elétrica aumentou com a
freqüência e o efeito de magnetoimpedância tem um máximo na freqüência de 350 kHz,
∆Z(%)=100(Z(H=0)-Z(H=3kOe))/Z(H=0)=10%.

PALAVRAS-CHAVE: difração de raios-x; magnetoimpedância; manganita.
INTRODUÇÃO
Os materiais que exibem o efeito de Magnetoimpedância Gigante (GMI)
podem ser usados principalmente como sensores magnéticos devido a sua alta
sensibilidade. Para isto foi mostrado que sensores magnéticos baseado no efeito GMI
têm várias vantagens em relação aos sensores magnéticos convencionais. Os
dispositivos de GMI podem ter sensibilidades da ordem de 500%/Oe. Atualmente, o
valor máximo experimental do efeito de GMI ainda está abaixo do esperado
teoricamente. Isto tem motivado pesquisas em novos materiais que apontam para
alcançar os valores de GMI teóricos.
Entre os materiais estudados estão as perovskitas que podem ser
magneticamente mole, ter alta permeabilidade, baixa resistividade elétrica. Todas estas
propriedades quando juntas, são boas características para o aumento do efeito GMI.
Soma Das e outros [1] conseguiram obter uma variação na
magnetoimpedância de uma manganita composta de La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 na presença
de um campo de 1 kG em temperatura ambiente, de 66,4% numa frequência de 50kHz e
de 72% em uma frequência de 1MHz.
Neste trabalho mostramos a síntese e um estudo das propriedades
estruturais, magnéticas e eletrônicas das perovskitas de La0.7Ba0.3-xSrxMnO3.
MATERIAL E MÉTODOS
As nanopartículas de La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 foram preparados pelo processo
de Reação por Coordenação Iônioa (RCI). O processo RCI utilizado para preparação
dos precursores consiste numa solução de um polímero, com grupos ligantes que podem
1
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complexar íons metálicos. Esse processo foi realizado com uma solução de partida
composta por um biopolímero chamado Quitosana, ao qual foi adicionado nitratos de
Manganês (Mn (NO3)2 4H2O), Lantânio (La(NO3)3 6H2O), Estrôncio (Sr(NO3)2), Bário
(Ba(NO3)2) e adicionando o Glutardialdeído, com a finalidade de gelificar a substância.
Para preparar essa manganita foi feito a seguinte estequiometria na preparação da
amostra:
 peso molecular do Nitrato de Lantânio: 433,02 mg/mol
 peso molecular do Nitrato de Estrôncio: 211,63 mg/mol
 peso molecular do Nitrato de Bário: 261,35 mg/mol
 peso molecular do Nitrato de Manganês: 251,01 mg/mol
Calculando a massa utilizada de cada composto,
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol
Estrôncio: 211,63 x 0,15 = 31,74 mg/mol
Bário: 261,35 x 0,15 = 39,203 mg/mol
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol
Massa total igual a 625,071 mg/mol. Preparamos o material para ter massa
respectiva a 5g, logo deixamos a massa total proporcional a 5g fazendo o seguinte
cálculo, 5000 / 625,071 = 7,99 ~ 8.
Obtemos assim um fator de multiplicação, para ajustar a proporção da
massa utilizada de cada composto, obtendo:
Lantânio: 303,114 x 8 = 2425 mg
Estrôncio: 31,74 x 8 = 254 mg
Bário: 39,203 x 8 = 314 mg
Manganês: 251,01 x 8 = 2008 mg
Ao somar a massa total ela está proporcional a 5g.
Repetindo os cálculos para uma outra amostra composta de La0.7Ba0.3MnO3,
temos:
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol
Bário: 261,35 x 0,3 = 78,405 mg/mol
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol
Massa total igual a 632,529 mg/mol. A massa dessa amostra também foi preparada para
ser proporcional a 5g, logo, 5000 / 632,529 = 7,905 ~ 7,9.
Obtendo este fator, fazemos as multiplicações necessárias:
Lantânio: 303,114 x 7,9 = 2395 mg
Bário: 78,405 x 7,9 = 619 mg
Manganês: 251,01 x 7,9 = 1983 mg
A massa total também está proporcional a 5g.
Também foi preparado outra manganita com os seguintes compostos
La0.7Sr0.3MnO3, temos:
Lantânio: 433,02 x 0,7 = 303,114 mg/mol
Estrôncio: 211,63 x 0,3 = 63,489 mg/mol
Manganês: 251,01 x 1 = 251,01 mg/mol
Massa total igual a 617,74 mg/mol. E também deixamos a massa proporcional a 5g.
5000 / 617,74 = 8,094 ~ 8,09.
Obtendo este fator, fazemos as multiplicações necessárias:
Lantânio: 303,114 x 8,09 = 2453 mg
Estrôncio: 63,489 x 8,09 = 514 mg
Manganês: 251,01 x 8,09 = 2031 mg
A massa total também está proporcional a 5g.
Cada série foi diluída em 150 ml de quitosana.
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Com isto o material foi levado para queimar na chapa quente durante 6
horas em 350°C, resultando em um pó com coloração marrom escuro, onde este pó é a
perovskita de manganês, mas ainda não apresenta uma fase pura em sua estrutura,
consequentemente as manganitas foram tratadas termicamente a temperaturas variáveis
e foram estudadas no DRX.
A fase pura da perovskita de manganês foi observada quando o pó precursor
foi tratado termicamente a 700°C. Posteriormente estudamos as amostras por
difratometria de Raios–X, refinando os difratogramas de cada amostra usando o método
Rietveld com o auxílio do programa MAUD (Material Analysis Using Difraction).
Em seguida, as amostras foram compactadas usando-se uma matriz
cilíndrica com diâmetro de 7 mm. Após o processo de sinterização, utilizamos a método
de quatro pontas para a realização das medidas de impedância elétrica.
Para a realização da caracterização dessas amostras, foram utilizados os
seguintes equipamentos: difratômetro de raios-X, modelo Miniflex II da Rigaku,
essencialmente importante na caracterização estrutural dos materiais; e magnetômetro
de amostra vibrante (MAV), totalmente automatizado com autonomia para medidas
magnéticas em campos de até 1,4 T numa faixa de temperatura de 9-325 K.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

3

Intensidade (contagem x 10 )

Denominamos as três amostras de manganitas por: LBSMO
(La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3), LBMO (La0.7Ba0.3MnO3) e LSMO (La0.7Sr0.3MnO3).
Analisamos as características estruturais da manganita LBSMO pela difração de raios-x
como podemos observar na figura 1.
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Figura 1 - Difratogramas de raios-X do pó e das pastilhas de La0.7 Ba0.15 Sr0.15 MnO3 recozidas em
temperaturas diferentes.

Observamos que a fase da perovskita de manganês é formada em 500°C e
com o aumento da temperatura ela se torna mais pura. O resultado do DRX mostrou
uma fase pura com estrutura cristalina ortorrômbica e grupo espacial Pbnm:cab. O
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tamanho das partículas aumenta com a temperatura de recozimento variando de 33 a
136 nm, como podemos observar na Tabela 1.
Tabela 1 – Tamanho das partículas sinterizadas a diferentes temperaturas para a amostra
LBSMO.
Temp. Sinterização (oC)
700
1000
1100
1200

Tamanho das Partículas (nm)
32,7
41,3
64,2
136,4

Estudos de caracterização de DRX também foram feitos nas amostras
LBMO e LSMO, conforme mostra a figura 2.
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Figura 2 – Difratogramas de Raios-X do pó e das pastilhas LBMO (La0.7 Ba0.3 MnO3) e da LSMO (La0.7
Sr0.3 MnO3) recozidas em 1100°C na presença de O2.

Foram feitas medidas de histerese magnética em temperatura ambiente na
série de amostras de La0.7Ba0.15Sr0.15MnO3 utilizando o Magnetômetro de Amostra
Vibrante (MAV) como podemos observar na figura abaixo.
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Figura 3 – Curvas de histereses das pastilhas de La0.7 Ba0.15 Sr0.15 MnO3.
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Percebemos que as perovskitas não apresentaram coercividade e que a
amostra tratada a 1100°C apresentou uma maior magnetização de saturação do que as
demais.
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Figura 4 – Gráfico das medidas de transporte da
resistência, indutância e impedância com campo
magnético zero e com campo magnético máximo
(3KOe) em função da frequência.
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Podemos observar sua variação na Figura 5.
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Figura 5 – Valores percentuais da Resistência, Reatância Indutiva e da Impedância em função da
frequência (kHz).

Observamos que o valor máximo da Magnetoimpedância Gigante (MIG) foi
obtido em uma frequência de 350 kHz.
Na amostra La0.7Ba0.3MnO3 foi feito medidas de magnetização em função
da temperatura, onde obtemos que a temperatura de Curie foi de 315 K como podemos
observar na Figura 5.

Figura 5 - Medidas de ZFC em 100 Oe na pastilha composta de La0.7Ba0.3MnO3.
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CONCLUSÃO
Conseguimos produzir uma fase pura da perovskita de manganês com uma
temperatura de 700 oC e em atmosfera de oxigênio.
A amostra composta de La0.7Ba0.3MnO3 foi feito medidas de magnetização
em função da temperatura, onde observamos que a amostra atingiu a temperatura de
Curie em 315° K.
A amostra composta por La0.7 Ba0.15 Sr0.15 MnO3 tratada termicamente a
1100°C, atingiu um valor máximo de 10 % na magnetoimpedância em 350 kHz sob um
campo de 3 kOe.
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ESTABELECENDO CONFIANÇA EM UM MODELO DE MEDIAÇÃO BASEADO EM
RECONCILIAÇÃO ONTOLÓGICA PARA NEGOCIAÇÃO DE QUALIDADE DE
SERVIÇO NA WEB
Joel Gonçalves de Oliveira1; Cláudia Maria Fernandes Ribeiro2.
RESUMO: Este trabalho teve como proposta o estudo de modelos formais voltados a questões envolvidas em
mecanismos responsáveis por gerir bases de conhecimento e recomendação de serviços, num processo que envolve
modelos de confiança e reputação. Este estudo permitiu guiar a concepção de um modelo arquitetural que contempla e
agrega os principais recursos e paradigmas de sistemas de recomendação e redes colaborativas. A proposição do cenário
foi utilizada como estratégia para validação de modelos de redes colaborativas estudadas no decorrer do projeto. Estes
modelos contemplavam questões essenciais aos aspectos semânticos inseridos no contexto da proposta de mediação
para a negociação de qualidade de serviços. Foi utilizada a ferramenta Ttool, que permite trabalhar com modelos
arquiteturais, definindo componentes e relacionamentos, modelos lógicos, detalhando conflitos e a temporalidade de
eventos.
PALAVRAS-CHAVE: Web Semântica; Formalismo; E-commerce

INTRODUÇÃO
A concorrência empresarial exige estratégias de conquistas de novos clientes e
fidelização da base atual de clientes. A personalização apresenta-se neste contexto como um
facilitador. Esse novo paradigma de negócios exige novas ferramentas, dentre elas os sistemas de
recomendação de serviços, que surgem como um meio de apoiar e facilitar escolhas, adequando as
grandes possibilidades de opções de resultados a um número pequeno de fácil assimilação e escolha
(REATEGUI, 2005). Num sistema típico as pessoas fornecem recomendações como entradas, o
sistema agrega e o direciona para os indivíduos. A tarefa essencial deste tipo de sistema é realizar o
casamento correto entre os que estão sendo recomendados e aqueles que estão recebendo a
recomendação, ou seja, definir e descobrir este relacionamento de interesses. E-commerce
representa atualmente a maior demanda para a utilização dos sistemas de recomendação,
empregando diferentes técnicas para encontrar os produtos mais adequados para seus clientes e
aumentar os lucros. No Brasil onde a economia tem crescido num ritmo acima das grandes
economias na última década, o mercado de consumo de tecnologias cresceu num ritmo ainda maior.
Contudo, esse crescimento não se refletiu em produção de tecnologias nacionais o que expõe o país
a uma dependência internacional tecnológica. Este projeto de pesquisa tem como objetivo maior
contribuir para a proposição de mecanismos inteligentes capazes de potencializar os benefícios do
comércio eletrônico na Web, mais especificamente trabalhando na recomendação de serviços.
MATERIAL E MÉTODOS
Duas etapas foram cumpridas no decorrer deste projeto, a primeira delas pode ser
compreendida entre agosto de 2009 a julho de 2010. Durante este período a pesquisa foi voltada ao
estudo de modelos de confiança existentes, bem como das técnicas formais envolvidas em cada
modelo. Num segundo momento, ainda neste primeiro período, a busca foi voltada para a
classificação de componentes, os quais seriam descritos formalmente no modelo a ser proposto.
Contudo, a complexidade envolvida nos diferentes modelos estudados exigiu que fosse estabelecido
um cenário para objetivar os testes e validar o modelo proposto.
O cenário descrito diz respeito a Web Service e ferramentas do E-commerce, sem deixar
de lado redes colaborativas. O casamento destes três cenários conduziu a um novo período de
1Discente do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e da Terra, Campus de

Natal, UERN. E-mail:
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2Doutor em Sistemas Distribuídos, docente do Departamento de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e da
Terra, Campus de Natal, UERN. E-mail: claudiaribeiro@uern.br.
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estudos, que compreendeu agosto de 2010 a julho de 2011. Nesta nova etapa do projeto ficou
evidente a necessidade de formalizar e sistematizar o modelo de recomendação proposto,
delimitando os aspectos lógicos envolvidos, bem como contextualizando componentes arquiteturais.
A ferramenta em uso no primeiro momento, o CADP, não permitia tal conformidade das
informações. Dessa forma, buscas conduziram a descoberta de uma ferramenta que contemplava
todos os requisitos necessários e permitiam o trabalho de forma simultânea, denominada Ttool
(APVRILLE, 2010). Esta ferramenta engloba desde a parte arquitetural, ou seja, a descrição dos
componentes envolvidos com a descrição das relações entre si, ao mesmo tempo em que é possível
trabalhar com o formalismo fazendo uso da temporalidade. Com tais características é permitido
abordar aspectos comuns do relacionamento interpessoal das redes sociais ou entre grupos,
baseados em requisitos como tempo. Atribuir tempo as ações permite simular conflitos antes
mesmos que eles ocorram, o que possibilita um maior amadurecimento do modelo proposto. Não
apenas isto, o Ttool (APVRILLE, 2010) também permite a transformação dos componentes em
classes java que podem ser testadas em servidores locais (local host), o que consiste em mais um
atrativo para a validação do modelo proposto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O período de estudo conduziu a resultados que agregam não apenas a proposta inicial
do projeto, que consistia a concepção de um modelo de confiança, mas também contempla questões
mais complexas como a descrição de um cenário, objeto de estudo. A utilização de ferramentas que
agregam valor ao formalismo, também potencializou os benefícios obtidos.
A proposição do cenário objeto de estudo exigiu avaliação de modelos existentes, que
deveriam fazer parte do contexto acadêmico e brasileiro. Dessa forma, o comércio eletrônico (Ecommerce), notadamente os que utilizam Web Services como tecnologia de distribuição, figuram
como cenários de estudos de potencial interesse. Web Services representam um significativo
desafio, principalmente pela atual demanda da economia nacional por avanço de tecnologias locais
como forma de fortalecer o mercado interno e diminuir a dependência externa, aumentando assim a
capacidade de competição brasileira diante de produtos vindos de fora, sobretudo da China. Dessa
forma o modelo aqui proposto agrega requisitos tanto do E-commerce quanto dos Web Services,
sem deixar de lado a diversidade existente e potencializada pela Web, hoje presente em várias
formas e meios, como os celulares, notebook e tablets os chamados clientes móveis (Client Mobile).
A proposição de uma arquitetura exige o completo conhecimento dos requisitos e
entidades envolvidas, bem como do papel de cada um, sem esquecer do contexto em que estejam
incluídos, e mais que isso da volatilidade deste contexto, os aspectos externos responsáveis pela
agregação de valores ou deterioração dos mesmo. Assim, é necessário trabalhar e avaliar os
requisitos e funcionalidades de cada entidade antes mesmo de descrever os componentes, isso
porque é de fundamental importância estabelecer o papel de cada componente antes de sua
implementação.
A Figura 1 representa esta preocupação com o estudo das entidades para a construção
dos componentes lógicos, formais e arquiteturais do modelo proposto, pois representa todo o fluxo
de dados envolvidos e esclarece a complexidade relacionada à entidade mediador, que tem entre
outras funções: controlar as requisições feitas pelos usuários, seja de forma direta ou indireta
(através de grupos), efetuar a busca em sua base de dados dos serviços disponíveis que possam
atender as solicitações que estão sendo feitas. A ordem de processamento de informações que
precisam ocorrer numa fração de tempo menor que a comunicação feita entre o mediador e o
provedor disponível para atender a demanda de usuários também está representada na Figura 1.
Esse trabalho exige a construção de um engenho de inferências, semântica e filtragem
de informações que deve ser transparente para o usuário, mas requer dedicação da equipe
responsável por este trabalho.
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Usuários

Base de Dados

Figura 1

A atuação do mediador pode ser compreendida com a Figura 2, onde fica explicitado o
processo de alimentação de regras e meta regras que servem de instrumentos de atualização dos
agentes mediadores. Estes por sua vez, estão ligados a um engenho de inferência que permite a
otimização de buscas, mesmo quando os dados fornecidos pelo usuário não são completos ou
totalmente claros, seja porque ele desconhece os detalhes do serviço ou porque esteja buscando
algum item que lhe fora recomendado e do qual não haja detalhes conhecidos por se tratar de
serviço novo.

Agentes
Mediadores

Regras

Fatos

Metaregras

Conceitos

Figura 2

Os Agentes Mediadores podem se basear em dois cenários distintos para compor sua
decisão ou estratégia. O primeiro cenário se baseia em regras, onde são consideradas regras como
um conjunto de Fatos de domínio público, ou seja, todos os membros de um grupo, por exemplo,
conhecem tais fatos e naturalmente aceitam a recomendação do serviço, mesmo que não tenha
havido um notificação formal sobre tal fato.
Meta regras são regras criadas tendo como base Conceitos, que por sua vez, estão
ligados a uma Pesquisa ou ao Histórico do grupo. Assim teremos uma arquitetura, que contempla os
aspectos descritos na Figura 3
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Figura 3

Pesquisas podem nos revelar uma composição estatística, que nos dizem
detalhadamente o passado de um usuário ou prestador de serviço. Baseado em Históricos
poderemos produzir perfis e enfoque direcionado a esses perfis, base da personalização.
Sobre personalização entendemos como sendo o ato ou efeito de individualizar serviços,
ou seja, direcionar serviços baseados em perfis previamente definidos. Segundo (OLIVEIRA, 2002)
para a construção da web semântica alguns conceitos devem estruturados em ontologia com os
seguintes conceitos ou classes: Fonte, Propriedade e Afirmação. A figura 4 nos permite visualizar o
modelo proposto em sua totalidade.
Provedor Externo

Indicação (Provedor)

Provedor

Serviços

Mediador
Usuários (Moderadores)
Agentes
Mediadores

Engenho Semântico

Usuários

Usuários
Filtros (base de conhecimento)

Usuários

Usuários

Usuários

Base de Informações

Base de Dados

Fonte

Regras

Metaregras

Fatos

Autor

Conceitos

Pesquisa

Afirmação

Propriedade

Fonte

Figura 4 (visão geral do modelo de confiança para a Web Semântica).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A possibilidade de produzir um cenário para validar modelos de confiança orientou os
esforços neste projeto de pesquisa. Os resultados obtidos mediante ferramentas de simulação de
cenários foram adaptados para melhor observação da utilização dos conceitos e necessidades
envolvidas na concepção e oferta de serviços na Web. A proposição de utilização de tecnologias da
Web Semântica se deu como forma de otimização nas buscas na Web, seja de serviços ou de
conteúdo.
Pretende-se como trabalho futuro que a descrição formal do modelo arquitetural (figura
5) aqui descrito sirva de base para implementação de ferramenta Web baseada em redes
colaborativas para recomendação de serviços específicos.

Figura 5 – Modelo Arquitetural proposto, desenvolvido utilizando a ferramenta Ttool (APVRILLE, 2010).
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ESTUDANDO AS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA ENZIMA
POLIFENOLOXIDASE OBTIDA DO INHAME (Colocasia Esculenta (L.)
Schott).
Franciel Aureliano Bezerra;¹ Cícero Bosco Alves de Lima²
RESUMO: O trabalho realizado neste projeto visou à realização de testes físico-químicos com a enzima
polifenoloxidase, objetivando obter extrato enzimático a partir de inhame e analisar como a enzima
polifenoloxidase se comporta em diferentes valores de temperaturas e quais alterações há na atividade
enzimática quando há variação na concentração de diferentes substratos. A realização desses
procedimentos proporcionará um maior conhecimento a respeito das propriedades da enzima em estudo,
com isso será possível, posteriormente, a confecção de um biossensor, para análise de compostos
fenólicos em meios aquáticos, empregando a enzima polifenoloxidase. Os resultados obtidos nos
procedimentos realizados foram satisfatórios, determinando que a enzima polifenoloxidase não
apresentou grandes variações na atividade enzimática quando há uma variação na temperatura da solução
na qual a enzima estava presente; a atividade enzimática tende a aumentar significadamente quando,
utiliza-se o ácido pirogálico como substrato, havendo aumento na concentração de substrato e decresce
quando se usa o fenol como substrato e aumenta-se sua concentração. A continuidade do projeto, com o
desenvolvimento do biossensor característico para identificação de compostos fenólicos representará uma
alternativa no controle da qualidade de meios aquáticos de interesse.
PALAVRAS-CHAVE: Biossensor; Enzimas; Polifenoloxidase.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a produção de inhame teve grande destaque, principalmente na
região nordeste, devido ao clima favorável ao bom desenvolvimento desse tubérculo. A
cultura do inhame (Dioscorea sp.) apresenta grande importância socioeconômica para a
região Nordeste do Brasil, sobretudo para os Estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Bahia e Maranhão, por constituir um negócio agrícola muito promissor, dada a
excelente qualidade nutritiva e energética de suas túberas e a grande utilidade para a
alimentação humana, já sendo utilizadas na dieta de todas as classes da sociedade
brasileira (SANTOS, 2002).

¹Aluno da graduação em química licenciatura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN;
² Professor doutor do curso de química licenciatura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN.
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Um dos grandes problemas na produção de inhame é o escurecimento que surge
facilmente na casca ou ao ser cortado, esse problema faz com que muitos consumidores
optem por não quererem comprar e consumir, esse inhame que apresenta uma coloração
indesejada; tendo em vista esse problema muitos pesquisadores cada vez mais vêm
mostrando interesse no estudo das causas do surgimento do escurecimento na casca ou
quando se corta o inhame. As enzimas responsáveis por esse escurecimento observado.
As enzimas são catalisadores muito potentes e eficazes, quimicamente são definidas
como proteínas [...] Um catalisador é uma substância que acelera uma reação química,
até torná-la instantânea ou quase instantânea, ao diminuir a energia de ativação. Como
catalisadores, as enzimas atuam em uma pequena quantidade e se recuperam
indefinidamente (KIELING, 2002).
Uma das enzimas responsáveis pelo escurecimento é a polifenoloxidase, objeto
de estudo do nosso trabalho. As polifenoloxidases promovem a oxidação enzimática de
compostos fenólicos produzindo, inicialmente, quinona a qual rapidamente se condensa
formando pigmentos insolúveis e escuros, denominados melanina, ou reagem nãoenzimaticamente com aminoácidos, proteínas ou outros compostos fenólicos, também
formando melanina (ARAÚJO, 1990 apud MENOLLI, 2006). Essa enzima tem como
característica de grande interesse, o fato de poder ser utilizada em biosensores e
consequentemente ser utilizado na determinação de compostos fenólicos, devido à sua
elevada seletividade.
Encontrar maneiras de desativar essa enzima tem se tornado objetivo de muitos
pesquisadores; uma das maneiras mais estudadas de realizar essa desativação é a
desativação térmica. Um dos passos seguintes deste projeto, após o estudo das
propriedades da enzima polifenoloxidase, é o uso da mesma na confecção de um
biossensor amperométrico, que será empregado para a determinação de compostos
fenólicos em meios aquáticos. Segundo MACHOLAN (1990) apud SIGNORI (1994),
tem aumentado o interesse da aplicação de extratos brutos e/ou tecidos vegetais em
lugar de enzima purificadas na construção de biossensores.
Esse trabalho busca a análise de propriedades físico-químicas relacionadas à
desativação e ao comportamento da enzima polifenoloxidase presente no extrato de
inhame maduro, tendo como parâmetros a variação de temperatura do extrato
enzimático e como a enzima se comporta com diferentes substratos.
MATERIAL E MÉTODOS
Logo que se iniciou o projeto fez-se uma vasta pesquisa bibliográfica, sobre o
tema do projeto em questão; posteriormente realizaram-se reuniões com o orientador
com o intuito de discutir os pontos principais do tema a ser desenvolvido no projeto e,
definir as etapas a serem desenvolvidas no projeto. O trabalho foi desenvolvido no
período de julho de 2010 a julho de 2011. Foi utilizado para obtenção de extrato
enzimático inhame (Colocasia Esculenta (L.) Schott) no estágio maduro, obtido na
cidade de Mossoró-RN. Para obtenção do extrato enzimático de inhame realizou-se o
procedimento descrito por SIGNORI (1994), com algumas adaptações; para a análise da
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desativação da enzima com variação de temperatura foi utilizado o método descrito por
NABECHIMA (2010), com algumas adaptações. Foram realizadas ainda análises da
interferência da variação do meio onde a enzima está presente, no seu poder de acelerar
a oxidação do inhame. Foi utilizado para as análises um UV mini 1240 shimadzu, uma
centrífuga, um pHmetro, além de reagentes de grau analítico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Obtenção do extrato enzimático
Cortou e pesou-se 100g de inhame no estágio maduro. Triturou-se, em um
liquidificador, por cerca de cinco minutos, junto com uma solução tampão acetato pH
7,00 e dez gramas de ascórbico. O ácido ascórbico foi utilizado com a função de agente
antioxidante, devido ao grande poder de oxidação do inhame ao ar. Filtrou-se à vácuo e
solução obtida e logo após, centrifugou-a por vinte minutos a 2000 r.p.m.; retirou-se o
sobrenadante e descartou-se o resíduo sólido presente no interior do tubo de ensaio. O
sobrenadante obtido foi armazenado à 10° C.
Purificação do extrato enzimático (diálise)
Fez-se, com um pedaço de papel Crepon®, um sistema de osmose, no qual foi
colocada a solução de extrato enzimático de inhame e, deixado por 48 hs submerso em
solução tampão fosfato pH 7,00. Esta técnica possibilita aumentar a concentração de
enzima presente na solução. Após transcorridas as 48 hs, retirou-se a solução do
processo de osmose e aramzenou-se novamente a 10º C.
Desativação enzimática com variação da temperatura
Acrescentaram-se cinco mL de sobrenadante obtido, em cinco diferentes tubos
de ensaio; aqueceu-se cada um dos tubos de ensaio com soluções a diferentes
temperaturas: o primeiro foi a aquecido a 40º C, o segundo a 50° C, o terceiro a 80° C, o
quarto a 90° C e o quinto a 100° C. Não foi possível aquecer o quinto tubo de ensaio,
pois quando a solução estava próximo de atingir os 100° C ficou floculada,
impossibilitando que pudessem ser realizadas analises de UV-Visível com as soluções.
De cada solução, retirou-se uma alíquota de 0,2 mL e acrescentou-se à mesma 2,8 mL
de solução de ácido pirogálico 0,5 M. Levou-se as soluções ao UV-Visível e mediu-se a
absorbância e comprimento de onda. Como branco, utilizou-se 3,0 mL do extrato
enzimático. Os gráficos obtidos foram os seguintes:
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Figura 1 – Gráfico de comprimento de
onda e absorbância do extrato
enzimático de inhame, aquecido a 50°
C, com solução de ácido pirogálico.

Figura 2 – Gráfico de comprimento de
onda e absorbância do extrato
enzimático de inhame, aquecido a 80°
C, com solução de ácido pirogálico.

Figura 3 – Gráfico de comprimento
de onda e absorbância do extrato
enzimático de inhame, aquecido a
90° C, com solução de ácido
pirogálico.

O gráfico, que foi obtido quando se aqueceu o extrato enzimático a 40° C, foi
igual ao obtido, quando aqueceu-se a 60° C, então escolheu-se apenas um dos dois.
Pode-se perceber que o extrato aquecido a 40 e 60° C, apresentou uma absorbância
baixa, que aumentou significadamente quando a solução foi aquecida a 80° C. Quando o
extrato enzimático foi aquecido a 90º C, houve um grande decréscimo no valor da
absorbância, determinando assim com aumento de temperatura, essa enzima apresentou
uma atividade muito considerável, que a uma temperatura próxima a 90º C, há uma
inativação enzimática.
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Comportamento enzimático com diferentes substratos
Para essas análises utilizou-se o ácido pirogálico, e o fenol. A análise constou em
manter a concentração enzimática fixa e variar a concentração do substrato. Para o ácido
pirogálico, houve um aumento significativo na atividade enzimática à medida que se
aumentou a concentração do substrato, como pode ser visto na figura 4. Já para o fenol,
houve uma variação decrescente na atividade enzimática à medida que se aumentava a
concentração do substrato e mantinha-se fixa a concentração enzimática, como pode ser
visto na figura 5.

Figura 4: Gráfico da variação de absorbância
da enzima polifenoloxidase, com variação na
concentração do substrato, ácido pirogálico
(pirogalol).

Figura 5: Gráfico da variação de
absorbância da enzima polifenoloxidase,
com variação na concentração do
substrato, fenol.

Graças a esta análise foi possível ver o comportamento da enzima de estudo com
diferentes substratos e com isso dar continuidade ao trabalho. Esse aumento
significativo de absorbância observado na reação entre a enzima polifenoloxidase e o
pirogalol, é muito importante quando objetivamos na continuidade desse projeto a
construção de um biossensor para determinação de fenóis em meios aquáticos, pois
quanto mais essa atividade for acentuada, melhor para o tempo de uso do biossensor.
CONCLUSÃO
O inhame é uma ótima alternativa para obtenção da enzima polifenoloxidase,
visto que se oxida facilmente e rapidamente ao ar, indicando grande presença da enzima
em sua composição. Com as análises desenvolvidas foi possibilitado, um maior
conhecimento da enzima polifenoloxidase, como a influencia da temperatura na
atividade na atividade da enzima de estudo. A escolha do ácido pirogálico, como
ativador da enzima, foi bastante eficaz visto que, o mesmo possibilita uma atividade
bastante acentuada da enzima, durante um bom período de tempo, propriedade ótima,
quando se pensa na construção de um biossensor com a enzima polifenoloxidase.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DO APROVEITAMENTO DAS FOLHAS DE MACRÓFITAS
AQUÁTICAS DO TIPO Eichhornia crassipes (AGUAPÉ) COLHIDAS NO RIO APODI/
MOSSORÓ COMO CONCENTRADO PROTÉICO ALIMENTAR.
Antônio Alex de Lima Silva1, Lazaro Tavares de Farias 1 Luiz Di Sousa2, Daniel Freitas Freire Martins3
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi à obtenção, caracterização e determinação de proteína bruta e teor de
nitrogênio total em um concentrado protéico obtido das folhas das macrófitas aquáticas do tipo Eichhonia crassipes,
coletadas no Rio Apodi/Mossoró. A caracterização foi feita usando a técnica de DSC e a determinação do nitrogênio
total e o teor de proteína bruta através do método de Kjeldahl. As plantas foram coletadas e levadas ao laboratório de
físico-química da UERN, onde foram separadas as folhas (limbo + pecíolo) das raízes, em seguida foram lavadas com
água de torneira e enxaguadas com água destilada. Posteriormente, foram secas a 60°C com circulação forçada de ar e
em seguida triturada em liquidificador com laminas de aço inoxidável e armazenadas em frascos plásticos para posterior
extração do concentrado protéico. Os resultados da extração mostram que do pó das folhas da macrófitas foi extraído
cerca de 10 % de proteínas, e a determinação de proteína bruta, mostrou que se pode obter no concentrado protéico
aproximadamente 11,6 g/100g da proteína bruta presente no mesmo. Os resultados mostram ainda que se pode
concentrar cerca de 86% das proteínas presentes no tecido vegetal da Eichhonia crassipes. Estes resultados são
relevantes quando se leva em consideração o aproveitamento da biomassa na produção de concentrado protéico.
PALAVRAS-CHAVE: Concentrado Protéico, Proteína Bruta, Nitrogênio total, Eichhornia crassipes,

INTRODUÇÃO
As Macrófitas aquáticas da espécie Eichhornia crassipes, são plantas aquáticas
flutuantes da família Pontederiaceae bastante comuns em regiões de clima tropical que se
reproduzem principalmente por estolões, caules que crescem lateralmente. No Brasil, esta espécie
ocorre tanto em ecossistemas aquáticos naturais como em ambientes aquáticos impactados por
atividades antrópicas, onde apresentam elevada taxa de crescimento e produzem grandes
quantidades de biomassa (CARDOSO et al, 2003).
Por serem abundantes em ambientes poluídos, essas plantas possuem alta capacidade de
absorver nutrientes, por isso são bastante utilizadas no tratamento de rios, lagos
poluídos/contaminados, efluentes industriais da agricultura e diversos materiais poluentes
(DINARDI et al, 2003; LIN et al, 2002; HENRY-SILVA e CAMARGO, 2008; MAINE et al,
2006). A utilização destas plantas em ambientes muito poluídos pode trazer diversos prejuízos aos
usos múltiplos de rios, lagos, e represas, dificultando a navegação e a captação de água,
prejudicando assim a geração de energia elétrica, comprometendo as atividades de lazer bloqueando
o fluxo de água em canais de irrigação, e contribuindo para a diminuição de oxigênio dissolvido na
Água, podendo causar a eutrofização do corpo aquático (HENRY SILVA et al, 2008; VELINI et al,
2005; CARVALHO et al, 2005; NEGRISOLI et al, 2006).
Já o tratamento de ambientes aquáticos poluídos por meio de macrófitas aquáticas
apresenta baixo custo e deixa a possibilidade de reciclagem da biomassa produzida que pode,
dependendo de sua qualidade, ser utilizada como ração animal, fertilizante, geração de energia
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(biogás ou queima direta), produção de etanol, fabricação de papel, extração de proteínas para uso
em rações, produção de concentrado protéico para alimentação humana, produção de materiais de
construção ecológicos, artesanato, etc. (FARIA, 2002; HENRY-SILVA et al, 2006; VERMA et al,
2007; BARBIERI et al, 2004; BORTOLOTTO e GUARIM NETO, 2005; MISHIMA et al, 2008).
Alguns trabalhos na bibliografia mostram bons resultados em relação ao teor de
proteínas bruta nas macrófitas (ROSALINA, ARMANDO, CARMEN,1999), o que torna possível a
produção de um concentrado protéico que, futuramente, com os avanços dos estudos, pode ser
usado como ração para animais e, dependendo de sua composição, poderá ser usada até como ração
humana. Portanto, o objetivo deste trabalho foi a produção de um concentrado protéico utilizando as
folhas das macrófitas aquáticas do tipo Eichhonia crassipes, coletadas no Rio Apodi/Mossoró, bem
como caracterizar o mesmo via analise térmica (DSC) e determinar o teor de proteína bruta e
nitrogênio total presente no mesmo através do método Kjeldahl.
MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente foi feita a coleta das amostras no Rio Apodi/Mossoró que corta a cidade
de Mossoró. Após coletadas as plantas foram armazenadas em sacos plásticos com um pouco de
água dos próprios locais e levadas ao laboratório de físico-química da UERN, onde foram separadas
as folhas (limbo + pecíolo) das raízes, ambas lavadas com água da torneia e enxaguadas
exaustivamente com água destilada. Vale destacar que para este trabalho foram utilizadas apenas as
folhas das macrófitas, visto que trabalhos anteriores (MARTINS, 2009; ROSALINA, ARMANDO,
CARMEN,1999) mostraram que a quantidade de proteínas é maior nas folhas e que a quantidade de
metais pesados poluentes é maior nas raízes.
As folhas úmidas e limpas foram colocadas em sacos de papel e secas em estufa com
circulação de ar forçado a 60 °C até peso constante (aproximadamente 6 dias). Depois de secas, as
folhas foram trituradas em liquidificador com lâminas de aço inoxidável e armazenadas em frascos
de plástico para análises posteriores.
Extração do concentrado protéico:
Pesou-se aproximadamente 10 g do triturado das folhas em um béquer, acrescentou-se
cerca de 60 ml de água destilada e homogeneizou a mesma como um bastão de vidro. Colocou-se o
béquer no aquecedor com agitador magnético, inseriu-se uma barra magnética no interior do béquer
para agitar a amostra (por aproximadamente 15min.) e acrescentou-se uma solução de hidróxido de
sódio (NaOH 0,05 M) até a solução chegar a pH = 12. Após estas etapas, aqueceu-se a solução à 60
°C, por aproximadamente 30 min, deixou-se resfriar, filtrou-se a vácuo e acrescentou-se solução de
ácido clorídrico (HCl 0,1 M) até pH = 3,5. Esperou-se a precipitação da proteína na temperatura
ambiente. Retirou-se o sobrenadante e aqueceu-se o precipitado na estufa a 60 °C até a evaporação
total do liquido para a obtenção da proteína no fundo do béquer. A temperatura de 60 °C foi
escolhida com base nos resultados de DSC de trabalhos na bibliografia, visto que ocorrem
alterações nos gráficos na temperatura de aproximadamente 75 °C.
Análise Calorimétrica Diferencial Exploratória (DSC):
As análises foram realizadas utilizando um Calorímetro Diferencial Exploratório
SHIMADZU DSC 60. Para tanto, foram pesadas 6,0 mg de concentrado protéico e Caseína como
padrão de proteína em cadinhos de alumínio. Nesta técnica os dados calorimétricos começaram a
ser registrados quando a amostra atingiu 25 ºC em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 10
mL/min, sendo aquecida a uma taxa de 5ºC/min até 300ºC.
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Determinação de Nitrogênio total e Proteína Bruta:
O Método usado para a determinação de nitrogênio total e proteína bruta foi o método
de Kjeldahl (EMBRAPA, 1999). Este se constitui essencialmente em três etapas de análise
distintas: digestão, destilação e titulação. No processo de digestão, a matéria orgânica presente na
amostra é decomposta, sob aquecimento, utilizando-se ácido sulfúrico concentrado e uma mistura
de catalisadores (sulfato de cobre + sulfato de sódio). Neste processo, todo o nitrogênio presente na
amostra é transformado em um sal de amônio.
Em seguida, no processo de destilação, o íon amônio presente no sal formado reage com
o íon hidróxido e sob aquecimento libera amônia que é recebida numa solução saturada de ácido
bórico.
A próxima etapa consiste numa titulação em que o íon borato deslocado da reação da
amônia com ácido bórico é titulado com uma solução padrão de ácido clorídrico. A partir daí, a
quantidade de nitrogênio presente na amostra é determinado através do volume medido de ácido
clorídrico padrão gasto na titulação. (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). As diversas etapas são
descritas detalhadamente a seguir.
Digestão com H2SO4 + H2O2
Para a realização da digestão:
a) Transferiu-se aproximadamente 1,0 g do concentrado protéico para um tubo digestor e adicionouse 1g da mistura catalítica (sulfato de sódio com sulfato de cobre na proporção de 10:1), 3 mL de
H2SO4 98 % e 1 mL de H2O2 30%;
b) Colocou-se no bloco digestor Tecnal/TE-040/25 aqueceu-se lentamente até 350°C e manteve-se
até a obtenção de um líquido viscoso, esverdeado.
Destilação e Titulação
a) Conectou-se o tubo digestor no destilador de nitrogênio;
b) Conectou-se na extremidade do destilador um erlenmeyer de 250 mL contendo 25 mL de ácido
bórico (H3BO3) a 2% e 3 gotas da mistura de indicadores azul de metileno e vermelho de metila á
0,2%. Após a conexão do erlenmeyer adicionou-se ao tubo digestor 10 mL de solução de hidróxido
de sódio (NaOH) á 40 %;
c) Abriu-se a torneira do vapor de água para aquecimento e destilou-se até obter-se cerca de 50 mL
no erlenmeyer. A mudança de coloração da solução de ácido bórico de azul para verde é usada
como indicativo do término da destilação e neste ponto deve ser parado o processo para evitar o
acumulo de água no erlenmeyer;
d) Titulou-se com solução padrão de acido clorídrico (HCl 0,115 mol/L). No ponto final da
titulação a coloração inicial azul é recuperada;
e) Anotou-se o volume gasto de HCl na titulação;
f) Calculou-se a concentração de nitrogênio total em g/100 g utilizando a Equação 1, (MARTINS,
2009)

Onde,
N total (g/100g) = concentração de nitrogênio total em g/100 g;
V = Volume de HCl gasto na titulação em litros.
C = Concentração do HCl em mol/L.
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MM = Massa molar do nitrogênio em g/mol.
M = Massa utilizada da amostra em gramas.
Como o teor de nitrogênio presente nas proteínas é de aproximadamente 16%, a
determinação destas é realizada através da multiplicação do teor de nitrogênio presente na amostra
por um fator empírico igual a 6,25 de acordo com a Equação 2 (INSTITUTO ADOLFO LUTZ,
2008.).

Equação 2
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de extração da proteína usando o método de precipitação em meio
ácido, são mostrados na tabela 1. Estes resultados mostram que aproximadamente 0,94 g das 10
gramas iniciais de pó triturado precipitam no processo, ou seja, um rendimento de quase 10 % de
proteína precipitada.
TABELA 1: Condições e rendimento da extração do concentrado protéico do pó da Eichhonia Crassipes.

Proc.

Parâmetros
Mi (g)

pH ext

Text (°C)

text (min)

pH prec

tprec (min)

RCP (%)

1

10,01

12

60

30

3,52

15

6,3

2

10,01

12,01

60

30

3,48

15

9,27

3

10,01

12

60

30

3,51

15

5,71

4

10

12,01

60

30

3,54

15

6,94

5

10,03

12,01

60

30

3,5

15

12,65

6

10

12

60

30

3,51

15

9,66

7

10,01

12

60

30

3,51

15

11,98

8

10,05

12,01

60

30

3,52

15

9

9

10

12,02

60

30

3,5

15

10,33

10

10,01

12

60

30

3,53

15

11,41

Média do rendimento da extração da proteína das folhas:

9,33

Os resultados mostram uma grande variação na massa de proteína bruta obtida o que,
provavelmente, é resultado da falta de homogeneidade da amostra inicial, já que as condições de
extração são iguais para todas as extrações feitas.
De acordo com o resultado obtido com o teste de analise térmica (DSC), usando a
Caseína P.A como padrão comparativo, observa-se a presença da proteína no concentrado protéico
(ver figura 1). Isto é indicado pela similaridade dos traços e pelos picos endotérmicos nas
temperaturas de aproximadamente 75 e 170 ºC. Observa-se também um corrimento destes picos no
traço do concentrado protéico em função deste ser uma mistura de proteínas e não caseína pura. O
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segundo pico a 170 ainda não foi identificado e também não se encontrou referências sobre ele na
literatura, cabendo destacar que os termogramas vistos na literatura são cortados próximos de 120
ºC. Estes resultados são coerentes com outros disponíveis na literatura como os de CAVALCANTI,
et al, 2010; SOBRAL et al, 2004.
Com a comprovada presença da proteína no pó da planta em quantidades apreciáveis, é
possível fazer a sua extração e uso como concentrado protéico em rações ou mesmo aditivo na
produção de alimentos.

FIGURA 1: Termograma de Calorimetria diferencial de varredura comparando Caseína P.A. e o concentrado
protéico obtidos das folhas das macrófitas.

Como o teste de DSC não foi usado como quantificador de proteína no concentrado,
para a sua quantificação utilizou-se o método de Kjeldahl. Os resultados mostram que os teores,
tanto para nitrogênio total, como para proteína bruta, encontrados são menores do que as
determinados no pó das folhas, por MARTINS, 2009 (ver tabelas 2 e 3). Isso, provavelmente,
ocorreu por que no ato da extração da proteína a mesma é solubilizada em meio básico, filtrada e
depois precipitada em meio ácido e neste processo ocorreu à perda de proteína. Apesar destes
pequenos problemas a partir dos resultados da proteína bruta para o pó da planta e para o
concentrado pôde-se calcular que aproximadamente 86 % de proteína podem ser concentradas na
extração do pó para ser usada como concentrado Protéico. Teoricamente espera-se, também, em
pequenas quantidades, a presença de metais pesados que as plantas absorvem com freqüência
devido ao grande volume deste presente nos rios (ROSALINA, ARMANDO, CARMEN,1999) e a
precipitação em meio ácido, fato este que será investigado em trabalhos futuros.
O alto desvio médio obtido para o concentrado pode ser explicado pela
heterogeneidade das amostras e/ou pela necessidade de otimização da técnica usada para fazer a
extração. Outro fator que, provavelmente causou erros nos resultados foi à vidraria adaptada
utilizada na determinação de nitrogênio (destilação de nitrogênio). O destilador de nitrogênio foi
adaptado, pois estava com problema de vazamento de gás, assim, apesar da adaptação, pode ter
vazado amônia na hora da destilação diminuindo o valor final obtido.
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Tabela 1: Teores de nitrogênio total e proteína bruta obtidos do pó da macrófita.
Parâmetro
Concentração (g/100 g)
Nitrogênio total

2,156 ± 0,015

Proteína Bruta

13,477 ± 0,096

Fonte: MARTINS, 2009.
Tabela 2: Teores de nitrogênio total e proteína bruta obtidos do concentrado protéico neste trabalho.
Parâmetro
Concentração (g/100 g)
Nitrogênio total

1,862 ± 0,575

Proteína Bruta

11,638 ± 3,593

O valor de proteína bruta obtido é bem inferior ao encontrado por ROSALINA,
ARMANDO, CARMEN (1999), o que pode ser explicado pela possíveis perdas ocorridas durante o
processo de quantificação da mesma como foi citado anteriormente.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos permitem concluir que:
1Foi possível caracterizar usando DSC a proteína extraída via precipitação em meio
ácido presente nas macrófitas aquáticas;
2Existe uma boa quantidade de proteína nas macrófitas aquáticas e esta pode ser extraída
pelo processo de solubilização/precipitação em pHs ácidos como concentrado protéico, o que
pode facilitar e viabilizar a utilização deste ser usado como ração ou aditivo.
3A técnica de extração e quantificação da proteína precisa de otimização, mas mesmo
assim, obteve sucesso extraindo aproximadamente 86 % da proteína presente no pó inicial
para ser testada na fabricação de rações ou aditivos para alimentos.
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GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA EXPANSÃO
URBANA NOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE PAU DOS FERROS – RN
Rômulo Kleberson de Souza1; Franklin Roberto da Costa2
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo o mapeamento espaço-temporal do processo de expansão urbana
das cidades da Microrregião de Pau dos Ferros, a partir de ferramentas de Geotecnologias, entre os anos de 1987 e
2008. Para a realização deste trabalho, a metodologia utilizada partiu de leituras bibliográficas sobre o tema, fotografias
aéreas e imagens orbitais dos satélites Landsat 5 TM e CBERS 2B no formato HRC referentes aos anos descritos,
respectivamente, que foram trabalhadas no Sistema de Informação Geográfica – SIG/SPRING 5.1.6, desenvolvido pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Como resultado, percebeu-se que a maior parte destas cidades
expandiu-se basicamente no sentido em que segue o prolongamento das rodovias paralelas a sua área ocupada, sejam
elas federais, estaduais ou municipais. Além disso, notou-se que para àquelas que mantêm maior proximidade com Pau
dos Ferros, a expansão deu-se no sentido à cidade pólo. Praticamente todas as manchas urbanas aumentaram
significativamente, cerca de aproximadamente 109% em média. Das 17 (dezessete) cidades que compõem a área de
estudo, 07 (sete) demonstraram um percentual acima dos 100% (cem por cento) durante o período analisado. As demais
cidades não conseguiram acompanhar a expansão urbana diagnosticada em Pau dos Ferros, pois nesta cidade a oferta de
serviços estaduais e federais foi marcante, contribuindo no desenvolvimento local e servindo de base na prestação de
serviços a toda população da Região Alto Oeste Potiguar.
PALAVRAS CHAVE: Geotecnologias; Microrregião de Pau dos Ferros – RN; Expansão urbana; Cidades.

INTRODUÇÃO
Localizado na parte oeste do Estado do Rio Grande do Norte, a Microrregião de Pau dos
Ferros é considerada um dos Pólos Regionais do Estado, por agregar as cidades que oferecem as
principais atividades de comércios e serviços públicos e privados da Região. A implantação destas
atividades, principalmente na cidade homônima a Microrregião, gerou como conseqüência, um
processo de urbanização crescente e desordenado, fazendo com que o fluxo migratório também
seguisse o mesmo caminho.
Percebe-se que esta urbanização acelerada se deu em todas as cidades circunvizinhas,
gerando assim, um adensamento populacional acima do suporte das mesmas. Este processo de
expansão continua crescendo e avança sobre áreas que poderão ocasionar impactos ambientais
irreversíveis. Entende-se que estas articulações decorreram de uma construção histórica, onde os
primeiros habitantes deram o direcionamento das ações que construíram o espaço urbano até o
presente, através da organização dos espaços destinados a cada função necessária para o
desenvolvimento das cidades. No entanto, este processo de expansão ainda não foi analisado de
maneira clara.
Para diagnosticar o processo histórico de ocupação urbana se faz necessário um
planejamento adequado com as características físico-territoriais disponíveis na cidade. Caso
contrário, esta poderá sofrer conseqüências desastrosas e irreversíveis, no que se refere aos aspectos
socioeconômicos e ambientais.
Dentre as ferramentas utilizadas para o planejamento urbano, o Geoprocessamento tem
sido peça indispensável para a análise das transformações decorrentes do processo de ocupação
urbana, sendo a Geografia Quantitativa nos anos de 1970, uma das grandes correntes da Geografia
responsável pela sua evolução, juntamente com os avanços da tecnologia, dentre elas a computação.
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Em relação à importância da Geografia Quantitativa no desenvolvimento do
Geoprocessamento, Câmara, Monteiro e Medeiros (2001, p.5) destacam que:
com a escola quantitativa, os estudos geográficos passam a incorporar, de forma
intrínseca, o computador como ferramenta de análise. Neste sentido, o
aparecimento, em meados da década de 70, dos primeiros sistemas de informação
geográfica (GIS), deu grande impulso a esta escola. Ainda hoje, em países como os
Estados Unidos, em que a Geografia Quantitativa é a visão dominante, os GIS são
apresentados como ferramentas fundamentais para os estudos geográficos, como
indica o recente estudo da “National Academy of Sciences” (National Research
Council, 1997).

No cenário nacional, diversos autores já aplicaram as ferramentas do geoprocessamento
para a análise de expansão urbana no país. Monteiro et al (2008) analisaram os processos de
expansão urbana e as situações de vulnerabilidade socioambiental, incluindo as suas inter-relações
em escala intra-urbana, tendo como base os setores censitários e áreas de ponderação e imagens de
alta resolução do satélite IKONOS, em uma região hiper-periférica da Metrópole de São Paulo no
período de 2000 a 2006. Sikora (2000) trabalhou a Análise Multitemporal do crescimento Urbano
do Bairro Sítio Cercado (Curitiba, PR) a partir do uso de fotografias aéreas tendo como suporte o
Sistema de Informação Geográfica SPRING/INPE 2000.
Borsoi e Novais Junior (2008) analisaram a dinâmica da expansão urbana do município
de Caçapava - SP, utilizando imagens do satélite LANDSAT TM-5 dos anos de 1986, 1993 e 2007
para verificação das concordâncias/discordâncias entre a Lei Complementar nº254 e o Código
Florestal 4771/65 que prevê a preservação de áreas de cursos d’água e nascentes.
Os exemplos citados anteriormente serviram de referência para a realização do presente
projeto e comprovam a eficácia no uso das ferramentas de geoprocessamento para a análise da
expansão urbana municipal, principalmente com o uso dos SIG’s e do Sensoriamento remoto.
Em relação ao sensoriamento remoto, Foresti, Cecatto e Kurkdijan (1993) afirmam a
importância do Sensoriamento remoto para a análise da expansão urbana, uma vez que o mesmo
disponibiliza imagens orbitais com alta freqüência temporal. Outro aspecto é a forma digital de
apresentação desses dados, o que possibilita o cruzamento dos mesmos com informações de outras
origens (cartas, mapas, dados estatísticos, etc.) em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que
permitem a atualização contínua e monitoramento do ambiente urbano.
Neste sentido, para este trabalho, o uso destas ferramentas para o mapeamento do
processo de expansão urbana da Microrregião de Pau dos Ferros se fez necessário, tendo em vista a
falta de dados relacionados à temática na área objeto de estudo, justificando-se, então, a realização
do presente projeto.
MATERIAL E MÉTODOS

Como suporte inicial das atividades, foi realizada a capacitação do bolsista para o uso
do software SIG (Sistema de Informações Geográficas) SPRING/INPE 5.1.6 (Sistema para
Processamento de Informações Georreferenciadas) já que se constituía uma tarefa básica para a
realização do trabalho, visando o conhecimento acerca do respectivo software, bem como de suas
principais ferramentas. Tal capacitação realizou-se no período de aproximadamente 03 (três) meses,
pois era viável ao funcionamento das atividades que o bolsista tivesse pleno domínio das
ferramentas que compõem o programa, para assim executar os trabalhos de mapeamento e análise
dos dados com mais precisão.
Em seguida, foi de extrema importância o acesso a uma boa fundamentação teórica
como meio de aprofundar os conhecimentos acerca do sensoriamento remoto e do processamento
digital de imagens. Foi possível o cadastramento no site do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas
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Espaciais – como forma de conseguir as imagens HRC no formato monocromático, do satélite sinobrasileiro CBERS 2B, equivalentes ao ano de 2008 – 2010 (as mais recentes possíveis). Após essa
etapa, os pedidos das imagens as quais continham as manchas urbanas referentes à microrregião de
Pau dos Ferros foram feitos, para assim, proporcionar o trabalho de georreferenciamento com a
imagem mosaicada do satélite CBERS 2B_CCD 2008 que abrangeu toda a Região Alto Oeste
Potiguar, mediante os conhecimentos obtidos pelo uso do software antes descrito – SPRING/INPE
5.1.6.
Antes de se fazer a vetorização das imagens HRC, houve a necessidade do uso de
scanners como forma de facilitar os trabalhos referentes à interpretação de fotografias aéreas das
cidades a serem trabalhadas a partir da digitalização destas, referentes ao ano de 1987. Tais
imagens, por sua vez, foram obtidas mediante levantamento aéreo solicitado pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA–RN no referido ano. As mesmas seguiam uma
seqüência lógica, separadas por faixas e enumeradas individualmente, datadas do mês de agosto de
1987 a uma altitude de aproximadamente 2500 (dois mil e quinhentos) metros. Vale salientar que só
foi possível identificar 09 (nove) das 17 (dezessete) cidades da área de estudo; para as outras, a
obtenção de suas respectivas manchas urbanas referentes ao ano de 1987 foi possibilitada através do
auxílio da imagem orbital do satélite LANDSAT 5 TM datada de 04 (quatro) de agosto de 1987, na
órbita 216 ponto 064 – Bandas 2, 5 e 7, visando executar o trabalho de georreferenciamento e
vetorização destas. Tal imagem orbital possibilitou uma visualização parcial da área de estudo, já
que a mesma apresentava uma resolução espacial de 30 (trinta) metros. Fato que demonstrava
menor número de pixels na imagem e um maior grau de generalização da mesma.
Após esta etapa de busca e obtenção das imagens referentes ao recorte temporal, entre
os anos de 1987 e 2008, e antes de iniciar os trabalhos de georreferenciamento e vetorização das
imagens HRC, LANDSAT 5 TM e as aerofotografias, foi necessário criar um banco de dados no
software SIG - SPRING/INPE 5.1.6 para dar prosseguimento às atividades requeridas pelo projeto.
Os trabalhos de georreferenciamento e mapeamento já tinham suporte para dar
prosseguimento às atividades após a criação do banco de dados. Assim, possibilitou-se a importação
das respectivas imagens descritas anteriormente para o banco de dados do SPRING/INPE 5.1.6,
com o objetivo de se fazer as tarefas conseqüentes. A partir deste momento, foram realizados os
trabalhos de georreferenciamento de todas as imagens, orbitais e aéreas, que consistia em
transformar as imagens da extensão .tiff* para a extensão .spg*, compatível com o SIG.
O próximo passo foi o processo de vetorização visando a criação de polígonos
referentes às áreas urbanas municipais da Microrregião de Pau dos Ferros. Para tanto, houve a
necessidade de comparar algumas fotografias aéreas com as cidades da região através do uso de
sites da internet e programas computacionais, como o Google Earth, para assim poder localizá-las e
georreferenciá-las na imagem CBERS 2B de toda a região (Figura 01).
Para as imagens CBERS 2B HRC equivalentes ao recorte temporal entre os anos de
2008 a 2010, a vetorização obedeceu a critérios mais rígidos quanto ao processo de mapeamento,
pois se tinha uma resolução espacial de 4,5 metros, o que facilitou a confecção dos mapas referentes
ao ano de 2008. Quanto aos mapas proporcionais ao ano de 1987, foi detectado que as cidades que
continham nas fotografias aéreas datadas de agosto do referente ano, favoreceram um mapeamento
mais preciso, devido à boa visibilidade da imagem, em que as manchas urbanas eram nitidamente
perfeitas e fáceis de observação, mesmo sobre o olhar de um neófito no uso das ferramentas do
sensoriamento remoto, devido a sua escala cartográfica de 1:16.500. A vetorização de tais mapas foi
satisfatória, apesar de ter-se o conhecimento de que não existem mapas perfeitos,
independentemente do tamanho ou do tipo da escala adotada (DUARTE, 2002).
Para aquelas cidades em que foi possível a identificação parcial das suas áreas, como já
descrito anteriormente, utilizou-se uma imagem do satélite LANDSAT 5 TM_ composição dos
canais 2, 5, 7_04/08/1987_216_064 para se fazer a vetorização destas. Contudo, se teve maiores
dificuldades para a confecção destas vetorizações, pois devido corresponder a uma imagem com
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resolução espacial baixa (30 metros), se comparada às atuais, as manchas urbanas mostravam-se
com dificuldade de identificação, devido algumas cidades se apresentarem pequenas à época,
fazendo com que sua visualização fosse prejudicada. No entanto, foi possível gerar a vetorização
das manchas urbanas, mesmo contendo um certo grau de generalização decorrente da dificuldade
em identificar tais manchas (urbanas).

Figura 01: Visualização do mosaico de imagens do satélite CBERS 2B da região estudada no software SPRING 5.1.6.

Uma vez elaborado as cartas correspondentes às sedes administrativas dos municípios
da área em estudo para os anos de 1987 e de 2008, o próximo passo foi mostrar o relatório
individual dos respectivos municípios, ordenados sob uma descrição alfabética dos nomes das
cidades, em que se efetuou um quadro comparativo acerca da expansão territorial urbana que estas
obtiveram durante o recorte temporal de 20 (vinte) anos.
Para se identificar as taxas de expansão, necessitou-se elaborar uma fórmula para
mostrar o percentual da expansão destas sedes urbanas em que, subtraindo-se o total da área
equivalente ao ano de 2008 pelo ano de 1987, obteve-se um valor pelo qual, mediante o uso de uma
regra de três simples, teve-se a possibilidade de saber o valor conseqüente da taxa de expansão
urbana, entre a respectiva faixa temporal (1987-2008) na forma percentual. Este cálculo foi dado
pela seguinte fórmula: (área urbana equivalente ao ano de 2008, dada em km 2) - (área urbana
equivalente ao ano de 1987, dada em km 2) = (valor de expansão urbana obtida). Após esta
operação, aplicou-se uma regra de três simples que, por sua vez, possibilitou a obtenção da taxa
percentual da expansão urbana observada entre o respectivo recorte temporal. Para concluir, foi
necessário efetivar uma análise dos dados obtidos e observados pelo mapeamento destas cidades
(Tabela 01).

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

152

Tabela 01: Situação da área urbana dos municípios da Microrregião de Pau dos Ferros – RN entre os anos de
1987 a 2008 e o percentual de expansão
Município

Mancha urbana
Mancha urbana
Expansão urbana
em 1987 (km²)
em 2008 (km²)
(%)
Pau dos Ferros
2.90
5.08
75.17%
Alexandria
1.02
1.26
23.52%
Francisco Dantas
0.15
0.28
86.67%
Itaú
0.61
1.06
73.77%
José da Penha
0.30
0.50
66.67%
Marcelino Vieira
0.44
0.86
95.45%
Paraná
0.10
0.15
50.00%
Pilões
0.12
0.33
175.00%
Portalegre
0.42
0.84
100.00%
Rafael Fernandes
0.22
0.47
113.64%
Riacho da Cruz
0.19
0.49
145.00%
Rodolfo Fernandes
0.36
0.64
77.78%
São Francisco do Oeste
0.23
0.52
126.09%
Severiano Melo
0.12
0.49
308.34%
Taboleiro Grande
0.20
0.34
70.00%
Tenente Ananias
0.43
0.80
80.05%
Viçosa
0.16
0.44
175.00%
Fonte: Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento – LAGEO/CAMEAM/UERN, 2011.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Microrregião de Pau dos Ferros (figura 2) constitui-se numa unidade territorial
localizada na Região Alto Oeste Potiguar, cognominada de “tromba do elefante”. Esta, por sua vez,
apresenta outras ramificações, como as Microrregiões Serra de São Miguel e de Umarizal, por
exemplo. Esta localidade vem dispondo-se de uma grande dinamicidade nas duas últimas décadas,
aumentando o número de vias de circulação de pessoas e de mercadorias, principalmente. A mesma
caracteriza-se por ser um pólo atrativo do comércio varejista, associado ao intenso aumento dos
investimentos de ordem pública e privada, favorecendo uma melhor e mais competitiva oferta de
serviços que abrange toda a região.
A oferta de serviços concentra-se basicamente na cidade de Pau dos Ferros, que se
caracteriza por assumir o papel de pólo regional, tanto pela sua dinamicidade quanto pelo elevado
número de pessoas e de mercadorias que trafegam em suas vias diariamente. A abrangência dos
serviços consolidados na cidade de Pau dos Ferros decorre-se por todas as cidades adjacentes, não
só pertencentes a sua microrregião, mas pelos municípios vizinhos localizados em outras. Assim,
por ser uma cidade atrativa do ponto de vista sócio-econômico, Pau dos Ferros apresentou o maior
crescimento entre as cidades de sua microrregião. Esse dado é nítido mediante a observação de seu
respectivo mapa, onde o mesmo foi confeccionado em uma escala menor que os demais,
demonstrando assim, sua supremacia qualitativa e quantitativa quanto aos outros municípios. As
manchas urbanas referentes às ulteriores cidades da microrregião foram elaboradas em escala
maior, o que demonstra que estas são bem menores se comparadas à cidade pólo.
Fazendo-se a análise dos mapas referentes a cada cidade, é nítido observar que para
aquelas que mantêm maior proximidade com Pau dos Ferros, a expansão deu-se no sentido à cidade
pólo. É o caso de cidades como Rafael Fernandes e São Francisco do Oeste, por exemplo, como se
pode observar na figura 02, o sentido da expansão urbana nestas respectivas unidades municipais.
Apesar da notória influência da cidade de Pau dos Ferros em meio às demais, há que se
considerar que todas elas apresentam alguma importância quanto ao processo de evolução urbana
de forma conjunta. É fato que os habitantes de todas as partes da microrregião, de certa forma
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ajudam a aquecer o comércio em suas cidades e nas outras, principalmente em Pau dos Ferros, com
rendas provenientes dos benefícios sociais do governo e da aposentadoria rural, ou quando muito,
de algumas reservas oriundas do setor primário da economia – agricultura e pecuária.

Figura 2: Mapa da expansão urbana das cidades da Microrregião de Pau dos Ferros – RN, dando ênfase aos municípios
de São Francisco do Oeste e Rafael Fernandes em direção ao Pólo Regional (Pau dos Ferros).
Fonte: IBGE (2007) adaptado por SOUZA (2011)

Percebeu-se, por meio das análises dos mapas, que todas as manchas urbanas
aumentaram significativamente, cerca de aproximadamente 109% em média. Das dezessete cidades
que compõem a área de estudo, sete demonstraram um percentual acima dos 100% (cem por cento)
durante o período; é o caso da sede administrativa do município de Severiano Melo, cuja expansão
demonstrou um patamar acima dos 300% (trezentos por cento).
As causas que favoreceram este nível de expansão urbana ainda são desconhecidas,
visto que o objetivo do trabalho foi o mapeamento da expansão territorial das cidades e não a
realização de um trabalho local acerca dos aspectos procedimentais que originaram tal expansão
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urbana. Vale ressaltar que, durante a confecção da carta referente a esta cidade (Severiano Melo),
considerou-se algumas generalizações para o ano de 1987, já que, além de ser uma cidade muito
pequena à época, foi utilizada na sua vetorização a imagem do satélite LANDSAT 5 TM referente
ao mesmo período, como já descrito; fato que deixou a imagem com pouca nitidez e comprometeu
alguns aspectos relevantes da malha urbana local, ora apresentando-se com maior ou com menor
amplitude de erros consideráveis.
Por meio das observações proporcionadas pelas cartas produzidas para cada cidade,
percebeu-se que estas cresceram basicamente no sentido em que segue o prolongamento das
rodovias, sejam elas federais, estaduais ou municipais; haja vista as pessoas procuraram estabelecerse em uma relativa aproximação com as vias de circulação, com o intuito de facilitarem suas
necessidades de locomoção, onde mantêm uma profunda ligação com os meios de transportes
disponíveis. Tal argumentação pode ser explicada pelo fato de que, na maioria destas cidades, exista
pelo menos uma rodovia que cruza por suas centralidades.
CONCLUSÃO
Constatou-se que todas as 17 (dezessete) manchas urbanas correspondentes às cidades
que compõem a Microrregião de Pau dos Ferros, apresentaram uma expansão significativa, em
termos proporcionais. Esta expansão foi diagnosticada mediante diversos aspectos, e dentre os mais
importantes a que se deva considerar, a influência das rodovias, sobretudo as federais, pois é nítida
a expansão em favor do prolongamento dessas vias em todas as direções a que estas seguem. Este
aspecto aumentou o fluxo de pessoas e de mercadorias provenientes de outras partes do país,
tornando a região um pólo atrativo do setor terciário da economia da região. Observou-se que,
mediante leituras proporcionadas em favor da realidade local, a maioria dos pequenos centros
urbanos tem tendência a manifestarem sua autonomia econômica por intermédio do setor terciário
da economia, onde os serviços provenientes da iniciativa pública e privada e, principalmente, o
comércio varejista, caracterizam-se por veicularem o principal fator de giro de capital e de geração
de emprego e renda para a região. Outro aspecto contundente foi observado no êxodo rural que
esteve presente nestes municípios, pois, em um recorte temporal de 20 (vinte) anos, a população que
antes era essencialmente rural, hoje se apresenta majoritariamente urbana.
Pau dos Ferros adquiriu caráter de cidade pólo da região, contendo o maior número de
habitantes e também a maior área de expansão territorial urbana detectada entre os outros
municípios, apesar de alguns desses apresentarem aumento de suas taxas de expansão superiores às
taxas observadas na cidade de Pau dos Ferros. Percebe-se também que a cidade pólo destaca-se das
demais por receber diariamente uma população flutuante superior a sua, constituindo-se como a
cidade de maior atração sócio-econômica da região. As demais cidades não conseguiram
acompanhar a evolução urbana diagnosticada em Pau dos Ferros, pois nesta cidade a oferta de
serviços estaduais e federais foi marcante, contribuindo no desenvolvimento local e servindo de
base na prestação de serviços a maioria da população da Região Alto Oeste Potiguar.
Os demais municípios seguiram pressupostos estabelecidos pela cidade de Pau dos
Ferros, mediante políticas públicas e aberturas à iniciativa privada mediante a admissão de
incentivos fiscais. Conseguiram acompanhar o desenvolvimento, mesmo que tardiamente, que vem
acontecendo em todo o país desde então. Somam-se a esta intensa expansão, as potencialidades de
cada uma, distinguindo-as uma das outras. É o caso de certas culturas desenvolvidas nestes
municípios, como a produção de castanha de caju nos municípios de Rodolfo Fernandes e
Severiano Melo, a produção de fumo em Pilões, e outras atividades verificadas nos demais, tais
como práticas voltadas ao turismo e outras categorias de serviços e, principalmente, a aposentadoria
rural e outros benefícios sociais do governo federal, além do funcionalismo público local e estadual,
onde esta renda destina-se a aquecer os mercados locais.
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Espera-se que este trabalho sirva de base para uma análise mais apurada acerca da
questão urbana da microrregião estudada, visto que os municípios que a compõem podem oferecer
algumas especificidades que possam ser utilizadas em prol do benefício da população residente
nestes centros urbanos. Para tanto, necessita-se da atuação da classe política destas cidades com
vistas à elaboração de políticas públicas que atendam a estes anseios, como forma de melhor
aproveitar as potencialidades locais e de melhor investir em capital social.
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INSTRUMENTAÇÃO PARA USO COM ESPECTROMETRO DE INFRAVERMELHO
DISTANTE
João Barbosa Neto1; Thomas Dumelow2; João Paulo Ferreira3
RESUMO: o projeto tem como finalidade a implementação de instrumentos necessários para o funcionamento de um
espectrômetro de infravermelho distante usado no projeto de Estudo de Espectroscopia Infravermelho Distante e
Efeitos Ópticos Relacionados aos Fônons em Matéria Condensada. No período de vigência deste projeto foi
desenvolvida uma fonte de alimentação empregada em um detector opto - acústico tipo Golay, montagem de uma nova
bomba de vácuo e instalação de uma placa de circuito impresso, componente do sistema de automatização de controle e
aquisição de dados do espectrômetro.
PALAVRAS-CHAVE: Espectroscopia; Infravermelho distante; Instrumentação.

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

Figura 1: esquema de funcionamento do interferômetro de Michelson
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Neste interferômetro um feixe de luz proveniente de uma fonte de infravermelho, incide
sobre uma lâmina semitransparente (divisor de raios) que faz com que o feixe seja dividido em dois
raios perpendiculares direcionados aos espelhos. Estes espelhos refletem os raios de volta ao
divisor, que os uni novamente, e os enviam ao detector que faz a leitura da interferência devido à
superposição das ondas eletromagnéticas.
O projeto nasceu da necessidade de continuação da montagem do espectrômetro e
incorporação de novos equipamentos para seu funcionamento, neste período fez-se necessário o
desenvolvimento e construção de uma fonte de alimentação de um detector, devido à perspectiva de
aquisição de um novo equipamento, a incorporação de uma nova bomba de vácuo para evitar a
absorção de radiação devido ao vapor de água. Também se tornou necessária a instalação de uma
nova placa para aquisição de dados e automatização do processo de leitura das medidas e instalação
do software para o tratamento dos dados coletados e comando do movimento do espelho.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no período de agosto de 2010 a julho de 2011. O
desenvolvimento, construção e montagem dos equipamentos foram executados no laboratório de
analises magnéticas e ópticas (LAMOP), campus central da Universidade do Estado do Rio Grande
do norte, UERN.
Para um melhor entendimento sobre o funcionamento deste equipamento, ilustramos na
figura 2 o espectrômetro com vista superior. As referências dão idéia da configuração real do
equipamento, dos seus principais componentes e o percurso realizado pelas ondas eletromagnéticas
durante seu funcionamento.

Figura 2: Espectrômetro montado para medidas de refletividade

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

Interferômetro
de Michelson
Detector

Fonte

Espelho

Interferômetro
de Michelson

Compara
Detector

Figura 3: Medidas de Refletividade

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

Fonte
Com amostra

Interferômetro
de Michelson

Detector
Compara

Sem amostra

Fonte

Interferômetro
de Michelson

Detector

Figura 4: medida de trasmissividade

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

Figura 5: esquema óptico do detector Golay

Uma placa PCI (Peripheral Component Interconnect), foi instalada em substituição a
uma interface que apresentou defeito durante o período do projeto. A placa tem a função de fazer a
comunicação entre o espectrômetro e um micro-computador, responsável pela aquisição de dados e
controle da movimentação de espelho móvel.
A maior parte do tempo deste projeto foi dedicado ao desenvolvimento e montagem da
fonte de alimentação para o detector. Com base em dois CI’s (Circuitos Integrados) reguladores de
voltagem, positiva e negativa, a fonte opera com entrada de 110 v AC e três saídas de 20 v, -20 v e
35 mA DC, sendo duas para alimentar o sistema de pré-amplificação do sinal e a terceira para
alimentação do LED de sinal constante do Golay. A placa de circuito impresso foi desenvolvida
com ajuda de um software (Eagle), que gera o esquema eletrônico e um layout com as trilhas de
conexão entre os componentes da fonte, como mostrado na figura 6. O desenho com as trilhas é
impresso em papel comum por uma impressora a laser, que tem base a impressão em tinta toner. O
toner é uma tinta em pó a base de carbono que por meio de cargas magnéticas e fricção adere ao
papel e fundido pelo calor do fusor durante a impressão. Em seguida é feita a transferência do
desenho a uma placa de fenolite com uma cobertura fina de cobre através de prensagem térmica,
feita por um ferro elétrico de passar roupa de uso doméstico, fazendo com que o toner seja
transferido para o cobre como um decalque. Após a transferência do desenho para a parte
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metalizada da placa é efetuada a furação onde os terminais dos componentes irão ser fixados (figura
7). Feita a furação, colocamos a placa em solução de FeCl3 (cloreto de ferro III), que irá fazer a
corrosão da superfície metalizada que não esta coberta pelo toner, restando apenas às trilhas em
cobre sobre a placa de fenolite, como visto na figura 8. Feito isto os componentes são colocados nos
locais determinados e fixados a placa com solda elétrica como vemos na figura 9.

b

a

Figura 6: (a) esquema eletrônico e (b) layout das trilhas da fonte

Figura 7: placa com as trilhas e perfurada

a

Figura 8: placa após corrosão por FeCl3

b

Figura 9: (a) processo de colocação e (b) soldagem dos componentes da fonte.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a montagem de todos os componentes da fonte, foram realizados os testes das
saídas da fonte. Com o uso de um de um multímetro verificamos as saídas de tensão e de corrente
continua e feitos os ajustes das tensões através da regulagem dos potenciômetros para que suas
saídas fornecessem 20 volts e -20 volts. A saída de corrente contínua é regulada por um resistor de
alta potência, que quando testada confirmou a corrente desejada de 35 mA. Os testes mostraram
estabilidade e qualidade no sinal da fonte. Após os testes a fonte foi acomodada em uma caixa
metálica mostrado na figura 10.

Figura 10: fonte de alimentação do detector Golay.

Os testes realizados com a bomba de vácuo mostraram uma melhoria na qualidade do
vácuo obtido em relação ao equipamento anterior, mas foram detectadas falhas na estanqueidade do
sistema, porém tais falhas não devem comprometer significativamente o funcionamento do
espectrômetro.
A placa PCI foi instalada no final do projeto, e ainda não foi testada. Entretanto, tudo
indica que está funcionando normalmente.
CONCLUSÃO
Neste trabalho conseguimos realizar a instalação de uma bomba mecânica para o
sistema de vácuo, instalação da placa de aquisição de dados para a automatização e controle do
espectrômetro e elaboramos e confeccionamos uma fonte de alimentação para o detector. Com isso
ficamos aguardando a chegada dos novos detectores e a troca da caixa de amostra para que
possamos colocar em funcionamento o espectrômetro de infravermelho distante.
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INVENTÁRIO DO PASSIVO E ATIVO AMBIENTAL DOS LABORATÓRIOS
DE QUÍMICA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO
DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Janete Jane Fernandes Alves1, José Maria Barreto Júnior2

RESUMO:A busca por melhores condições em todas as atividades de laboratórios de
pesquisa e desenvolvimento do âmbito acadêmico torna imperativa a necessidade de
inovar tais laboratórios, levando-se em consideração também os aspectos e impactos
ambientais. O principal objetivo deste trabalho é o levantamento e gerenciamento do
passivo e ativo ambiental gerados nas atividades acadêmicas de ensino e pesquisa do
departamento de química da UERN. As atividades a serem desenvolvidas na pesquisa
serão as seguintes: avaliação de resíduos gerados e/ou estocados; cadastramento dos
resíduos gerados; armazenamentos e disposição final. Para o desenvolvimento deste
trabalho, serão estabelecidos as seguintes etapas: reconhecimento de cada laboratório e
levantamento dos resíduos gerados; identificação, classificação e disposição final. A
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte visando implementar o Programa de
Gerenciamento de Resíduos (PGR), que representa um conjunto de procedimentos para
implementação de um sistema de gestão de resíduos integrado de coleta e disposição
final dos rejeitos produzidos nos seus laboratórios de química de ensino e pesquisa e
extensão irá executar o primeiro inventário de resíduos gerados nos laboratórios do
Departamento de Química – DQ da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais – FANAT.
Foram efetuados visitas para preenchimento de formulários/tabelas constando tipos de
resíduos, quantidades, acondicionamento e descarte. Os resíduos semestrais (passivo e
ativo) serão dispostos nas seguintes classes: ácidos; bases; oxidantes; metais (sólidos ou
em solução); solventes orgânicos, halogenados, não-halogenados e sais.

PALAVRAS-CHAVES: Ativo; Meio Ambiente; Passivo; Resíduo.

1
2

Professora Drª do departamento de química da uern
Aluno do curso de química da uern
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INTRODUÇÃO
Existe uma tendência na nossa sociedade em considerar como impactante ao
meio ambiente apenas aquelas atividades que geram grandes quantidades de resíduos.
Consequentemente são estes grandes geradores que estão sempre sob a fiscalização das
agências estaduais de punição pelo órgão competente. Pequenos geradores de resíduos,
tais como instituições de ensino e de pesquisa, laboratórios de análises bioquímicas,
físico-químico, inorgânico e orgânico, normalmente são considerados pelos órgãos
fiscalizadores como atividades não impactantes, e assim sendo, raramente fiscalizados
quanto ao descarte de seus rejeitos químicos.
Tendo em vista os sérios problemas que os resíduos podem ocasionar, o
interesse pela pesquisa emergiu da inquietação sobre o que fazer com os rejeitos
gerados em aulas experimentais de química no Departamento de Química da UERN.
Buscando

assim,

desenvolver

nos

estudantes,

técnicos

e

professores

uma

conscientização da preservação ambiental. Esta preocupação toma corpo na graduação o
qual tem como questão-foco apresentar uma sugestão para os “geradores” de como
gerenciar os rejeitos químicos produzidos nas aulas de ensino, a partir do contexto
observado no Estado do Rio Grande do Norte. Desta forma, espera-se poder contribuir
com o trabalho docente neste nível de ensino.
O gerenciamento de resíduos químicos nas chamadas unidades geradoras (UG)
de pequenas quantidades esbarra em algumas peculiaridades no tocante aos aspectos de
legislação que merecem uma análise mais criteriosa antes de se implementar um
programa de gestão de resíduos, o qual tem como objetivo primeiro minimizar os danos
causados pela disposição adequada destes rejeitos químicos nos corpos receptores
disponíveis

(rede de esgoto, águas superficiais, aterros, etc.) Por exemplo, o

lançamento de efluentes industriais líquidos é balizado nacionalmente pela resolução
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), a qual estabelece as concentrações
máximas de uma série de elementos e compostos permitidos no efluente, dependendo da
classe na qual o corpo receptor foi enquadrado. Supondo que o efluente industrial esteja
sendo lançado num corpo receptor Classe 3 (pela Resolução do CONAMA os corpos
aquáticos são divididos em 9 classes, sendo 5 de águas doces, 2 de águas salinas e 2 de
águas salobras. Os corpos de água doce podem ser classificados em Classe Especial e
Classes 1 a 4, sendo que quanto menor o número, mais restritivo se torna o lançamento
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de efluentes no mesmo. Um corpo classe 3 destina-se ao abastecimento doméstico após
tratamento convencional, à irrigação e à dessedentação de animais), a concentração
máxima permitida para fenol neste efluente é de 0,3 mg/L, enquanto que para mercúrio
este valor é de 0,002 mg/L. De modo similar, os resíduos sólidos industriais são
classificados de acordo com a norma NBR 10004 (ABNT) após os ensaios realizados de
acordo com as normas NBR 10005 (lixiviação) e 10006 (solubilização).
Muito embora não haja uma legislação específica que trate do destino final de
resíduos químicos oriundos das atividades de ensino e de pesquisa, isto não deve ser
usado como um pretexto para a falta de gerenciamento destes rejeitos. Neste caso,
adota-se a legislação existente para as indústrias, sob a premissa de que a legislação é
válida tendo como base a natureza da atividade, e não as quantidades de resíduos que a
mesma gera. Finalmente, não se pode deixar de apontar para o fato de que nenhuma
unidade geradora de resíduos pode ser insalubre, o que quer dizer que a atmosfera
interna deve ser controlada de modo a preservar a saúde do trabalhador, conforme
padrões estabelecidos pelo Ministério do Trabalho sobre a exposição ocupacional.
O funcionamento de uma unidade de gerenciamento de resíduos (UGR)
prioriza a gestão eficiente dos resíduos químicos, biológicos e radioativos gerados na
Universidade e visa um trabalho pleno em conjunto com os departamentos, laboratórios
e seus responsáveis, bem como técnicos, estudantes de graduação e pós-graduação,
despertando-os para a necessidade de se desenvolver as pesquisas e rotinas dos
laboratórios com a responsabilidade de se destinar corretamente os resíduos perigosos
gerados, seja na minimização efetuada na própria atividade geradora, seja na segregação
e encaminhamento desses resíduos à UGR para o devido tratamento, armazenamento e
destinação final.
As normas orientam a comunidade universitária quanto aos procedimentos
adequados para segregação, identificação, transporte e coleta de resíduos químicos
perigosos. Sua aplicação visa apoiar a gestão dos resíduos e aumentar a sua eficácia
além de subsidiar a análise por parte da Comissão de Ética Ambiental da universidade,
no tocante ao correto manejo desses resíduos.
No atual cenário, aonde vários segmentos da sociedade vêm cada vez mais se
ocupando com o desenvolvimento sustentável, as Universidades não podem mais
continuar com esta medida cômoda de simplesmente ignorar sua posição de geradora de
resíduos perigosos, mesmo porque essa atitude fere frontalmente o papel que a própria
Universidade desempenha quando avalia, e geralmente acusa o impacto causado por
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outros segmentos. Assim sendo, frente ao papel importante que as universidades
desempenham na sociedade, frente à importância ambiental que resíduos perigosos
podem apresentar, e por uma questão de coerência na postura, é chegada a hora das
Universidades, e em especial dos Institutos e Departamentos de Química,
implementarem seus programas de gestão de resíduos, dando exemplo para a sociedade,
promovendo educação ambiental e garantindo a qualidade de vida das próximas
gerações.
A inclusão de um plano de gestão de resíduos (PGR) constitui uma extensão
natural das atividades da Universidade e que venha a ter um impacto altamente positivo
em todas as instâncias da vida universitária e da comunidade externa. Ele pode
contribuir para diminuir riscos e reduzir ou eliminar a insalubridade e periculosidade de
vários locais, para despertar nos alunos, funcionários e docentes a consciência de que
somos capazes de gerar conhecimento e descartar adequadamente aquilo que, na
geração desse conhecimento, possa representar risco grave à saúde da população.

MATERIAIS E MÉTODOS
As atividades dos laboratórios envolvidos no estudo se definem em análise
Analítica, Físico-Química, Inorgânica, Orgânica e residuais em produtos como os
domissanitários e outros que agem diretamente no meio ambiente e que podem causar
diferentes impactos ambientais. Em suas análises químicas são usados compostos de
reagentes como solventes halogenados, não halogenados, ácidos e bases, entre outros
características, que necessitam ser controlados desde o momento em que são retirados
do almoxarifados, até o momento em que devem ser descartados.
Para iniciar o inventário de Passivo e Ativo ambiental dos laboratórios de
química serão primeiramente mapeados os principais compostos nas principais
características dos compostos dos resíduos gerados, com forma de inventariar o ativo,
como também levantar o passivo ambiental guardado nos laboratórios. A metodologia
de inventario ativo foi desenvolvida por Jardim (1998) nos laboratórios de análise
químicas da UNICAMP – SP. Para esse autor,
ativo é todo o resíduo gerado na rotina de trabalho da Unidade
Geradora (ou fonte geradora), sendo imprescindível esta

ISBN: 978-85-7621-031-3

166

Anais do VII SIC

atividade para o gerenciamento, pois é através dela que ‘se
poderá traçar metas e objetivos a serem atingidos em termo de
geração futura de resíduos’ (JARDIM, 1998).
Nos laboratórios químicos, pode-se ter uma série de resíduos, solventes,
compostos orgânicos, inorgânicos, radioativos e metais pesados a maioria, são
compostos resultantes e excedentes dos experimentos que acabam ficando guardados
por muito tempo sem rotulagem, tornando-se assim um passivo ambiental. A água
resultante da lavagem de pisos, bancadas, equipamentos, vidraria e capelas também é
um resíduo impregnado de substância químicas misturadas. Produtos químicos com data
de validade vencida e frascos vazios são também, resíduos muito problemáticos,
tornando-se assim também um passivo ambiental.
Muitas vezes este estoque não se encontra totalmente agregado e identificado
como tal, exigindo assim uma averiguação mais detalhada nos vários compartimentos
da unidade (ou laboratório) para que o registro possa ser o mais completo possível.
Armários em geral, espaços disponíveis sob pias e capelas merecem uma atenção
especial, pois a experiência mostra que eles são os locais favoritos para a estocagem
eternamente de qualquer material indesejável. Outros pontos que merecem uma atenção
especial são as geladeiras e congeladores, os quais sempre guardam gratas surpresas
quando submetido ao processo de limpeza geral. A identificação e caracterização deste
passivo nesta etapa do programa de gestão são quase sempre prejudicadas pelos
seguintes fatores:
1)

Ausência total de rótulos ou qualquer outro indicativo do produto;

2)

Rótulos deteriorados pelo tempo e ilegíveis;

3)

Misturas complexas incluindo mais de uma fase (sólido/líquido).

A pesquisa foi realizada nos 5 (cinco) laboratório que o departamento de
química da UERN dispõe, sendo eles :
•

Laboratório 1 (laboratório de ensino/Química Geral/Química
Analítica/Química Inorgânica);

•

Laboratório 2 (laboratório de ensino/Química Orgânica e FísicoQuímica);

•

Laboratório de Química Orgânica (laboratório de pesquisa);

•

Laboratório de Físico-Química (laboratório de pesquisa);
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Laboratório de Eletroquímica Química Analítica (laboratório de
pesquisa).

Sendo assim, a metodologia que foi realizada é a seguinte:
1)

Reconhecimento de cada laboratório;

2)

Aplicação de questionário;

3)

Entrega da planilha;

4)

Levantamento de resíduos produzidos;

5)

Levantamento de resíduos estocados;

6)

Identificar as diferentes classes de resíduos;

7)

Destino final;

8)

Propor as seguintes ações para otimização das unidades geradora:
•

Minimização de resíduos;

•

Substituição de reagentes e mudança nos procedimentos;

•

Reúso;

•

Reciclagem;

•

Manutenção do resíduo produzido na forma mais passível de
tratamento;

•

Disposição final dos resíduos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Laboratório 1 (Ensino/Química Geral/Química Analítica/Química Inorgânica)

Tabela 1: Substâncias químicas utilizadas / resíduos gerados no Laboratório 1

Ácido
Base
Óxidos
Sais
Metais
Halogenados
Não halogenados
Solventes orgânicos

Substâncias
Químicas utilizadas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Os resultados mostram que em geral é originado por mês pouco mais de 1L
(um litro) de resíduos no Lab-01, provindas de práticas de ensino de graduação. Foi
constatado que os reagentes vencidos são utilizados em práticas de ensino e que os
resíduos gerados são lançados na maioria dos casos pia abaixo e em alguns casos são
guardados para posterior tratamento ou neutralização. Os resíduos gerados são
armazenados em frascos de vidros e em bombonas, dados colhido através de um
questionário (ver apêndice pg. 52). Observou-se também uma mudança de postura por
parte do corpo docente ao se trabalhar em aulas experimentais em micro-escala,
reduzindo consideravelmente a quantidade de resíduos gerados e consequentemente
diminuído o descarte.

Figura 1: Estoque/armazenamento de resíduo no Laboratório 1
Laboratório 1 (Ensino/Química Geral/Química Analítica/Química Inorgânica))
Tabela 2: Substâncias químicas utilizadas / resíduos gerados no laboratório 2
(Ensino/Química Orgânica e Físico-Química)

Ácido
Base
Óxidos
Sais
Metais
Halogenados
Não halogenados
Solventes orgânicos

Substâncias
Químicas utilizadas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Resíduos gerados
nas atividades
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Os resultados mostram que em geral é originado por mês pouco mais de 1L
(um litro) de resíduos no Lab-02, provindos de práticas de ensino. Foi constatado que
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os reagentes vencidos são utilizados em práticas de ensino e que os resíduos gerados são
lançados na maioria dos casos pia abaixo e em alguns casos são guardados para
posterior tratamento ou neutralização, dados colhido através de um questionário (ver
apêndice pg. 52). Porém no Lab-02, também são efetuados experimentos provenientes
de projetos de pesquisa (PIBIC/CNPq e PIBIC/UERN) nas áreas de química orgânica e
inorgânica, neste caso o inventário do ativo e passivo destes resíduos terão que ser feitos
em função dos projetos de pesquisa desenvolvidos, anualmente. No Lab-02 os resíduos
gerados das atividades de ensino são armazenados em frascos de vidros e em bombonas
fora do laboratório, o que pode acarretar sérios danos se por ventura ocorre um acidente,
visto que os mesmo estão expostos fora do laboratório.

Figura 2: Estoque/armazenamento de resíduo no Laboratório 2
(laboratório de Ensino/Química Orgânica e Físico- Química);

Laboratório de Pesquisa (Eletroquímica e Química Analítica – LEQA )
Tabela 3: Substâncias químicas utilizadas / resíduos gerados no LEQA

Ácido
Base
Óxidos
Sais
Metais
Halogenados
Não halogenados
Solventes orgânicos

Substâncias
Químicas utilizadas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Os resultados mostram que é gerado pouco uma pequena quantidade resíduos
por mês no Laboratório de Eletroquímica e Química Analítica. O Laboratório
coordenado pela Prof.ª Dr.ª Suely Souza Leal de Castro, que também presta serviços de
assessoria ao ministério público do estado, na análise da qualidade físico-química da
água, bem como na extensão fazendo uma série de análises por mês. Os resíduos
gerados no laboratório de química analítica, provindos de pesquisa são armazenados em
frascos de vidros e de plásticos dentro do almoxarifado. Foi constatado que os reagentes
vencidos não são utilizados e que são guardados para doações e que, os resíduos
gerados são lançados em alguns casos pia abaixo e na maioria dos casos são guardados
para posterior tratamento ou neutralização.

Figura 3: Estoque/armazenamento de resíduo no LEQA

Laboratório de Pesquisa (Físico-Química)
Tabela 4: Registro de Resíduos/Mensal

Ácido

Bases

Reagentes
Utilizados
Acético
Clorídrico
Sulfúrico
Ascórbico

Data

Quantidade

Destino Final

100 mL
50 mL
100 mL
1,0 g

Pia
Pia
Pia
Pia

Hid. Sódio

20 g

Pia

Hid. Amônia

2,0 g

Armazenado

Hid.
Alumínio

2,0 g

Pia
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Solventes
Orgânicos

Halogenados

Não-Halogenados

Sais

172

Etanol

4L

Pia

Hexano

10 L

Recuperado(destilado)

Éter Etílico

2L

Pia

Metanol

1L

Pia

Éter de
Petróleo

0,5 L

Pia

Cloreto de
Hidroxilamin
a
Cloreto de
anônia

1L

Pia

100 mL

Pia

Trieltilamina
Sulfanilamid
a

10 mL
2,5 g

Pia
Pia

Nitrato de
Prata
Cloreto de
Bário
Cloreto de
magnésio
trihidratado
Cloreto de
Magnésio
hexahidratad
o
Cromato de
Potássio
Sulfato de Al
e Antimônio
Acetato de
sòdio

1,0 g

Pia

15 g

Pia

15 g

Pia

15 g

Pia

3,0 g

Pia

3,0 g

Armazenado

15 g

Pia

Nitroprussiat
o de sódio

2,0 g

Pia

Óxidos

Metais (sólidos ou
em soluções)
Outros
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Azul de
Metileno
Negro de
Ericrômio T
Solução de
fenolftaleína

173

1,0 g

Armazenado

1,0 g

Pia

2,0 mL

Pia

Como no caso anterior, os resultados mostram que a quantidades de resíduos
gerados por mês não é tão grande, porque além das atividades normais de pesquisa,
outros projetos são desenvolvidos paralelamente, tais como prestação de serviço
(Extensão), e de outros projetos em convênio com UFERSA, UFRN e IDEMA. No
laboratório de físico-química, foi constatado que os reagentes vencidos não são
utilizados e que são guardados para futuras doações e que, os resíduos gerados na
maioria dos casos são lançados pia abaixo e em outros casos são guardados para
posterior tratamento ou neutralização. Os resíduos gerados são armazenados em frascos
de vidros e de plástico dentro do próprio laboratório.

Figura 4: Estoque/armazenamento de resíduo no Lab. de Físico-Química

Laboratório de Pesquisa (Química Orgânica)
Tabela 5 : Registro de Resíduos /Estimativa Anual
Reagentes
Utilizados
THF
Ácido

Data

TFA

Quantidade

Destino Final

2L

Neutralização com NaOH e
descarte na pia
Neutralização com NaOH e
descarte na pia

2L
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HCl

5L

H2SO4

10 L

Acetonitrila

Bases

Solventes
Orgânicos

Halogenados

Não-Halogenados

Sais

Óxidos

174

3L

Neutralização com NaOH e
descarte na pia
Neutralização com NaOH e
descarte na pia
Neutralização com ácido e
descarte na pia
Neutralização com ácido e
descarte na pia
Neutralização com ácido e
descarte na pia

NaOH

40 g

NH4OH

50 mL

Metanol

15 L

Etanol

900 L

Hexano

25 L

Acetato de
Etila
Benzeno

25 L

Diclorometano
Clorofórmio
Tetracloreto
de Carbono
Pentano
Butanol
Álcool
Isopropílico
FeCl3
Na2SO4
AgNO3

30 L

Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório para reutilização
(após destilação)
Reservatório de descarte

5L
100 mL

Reservatório de descarte
Reservatório de descarte

1L
2L
1L

Reservatório de descarte
Reservatório de descarte
Reservatório de descarte

5,0 g
10 g
10 g

Descarte das soluções na pia
Descarte das soluções na pia
Descarte das soluções na pia

K2MnO4

2,0 g

OsO4

1,0 g

Descarte se líquidos na pia, se
sólidos em reservatório para
descarte
Descarte se líquidos na pia, se
sólidos em reservatório para
descarte

10 L

Metais (sólidos ou
em soluções)
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Outros

Os resultados mostram que a quantidade de solventes orgânicos, utilizados na
extração ou na própria técnica de cromatografia líquida de alta eficiência, são os
responsáveis por grande maioria dos resíduos gerados. Porém, como discutido nos
outros Laboratórios de Pesquisa, estas quantidades de resíduos variam bastante seu
volume, porque neste laboratório são desenvolvidas outras atividades paralelas,
prestação de serviço (Extensão) e uma série de análises, logo é gerado por mês uma
quantidade significativa de resíduos. Foi constatado que os reagentes vencidos não são
utilizados e, que eles são guardados para doações e que os resíduos gerados são
neutralizados e lançado pia abaixo e em outros casos são guardados para posterior
tratamento e reutilização. Os resíduos gerados são armazenados em frascos de vidros e
de plástico dentro do próprio laboratório.

Figura 5: Estoque/armazenamento de resíduos no Lab. de Química Orgânica

Mediante os resultados obtidos, é notável que, é de grande importância uma
pesquisa como esta, que enfatize os resíduos gerados com intuito de melhorar a
qualidade do meio ambiente. Os dados supracitados foram obtidos através de um
questionário que tem como objetivo colher dados como, tipo de resíduo gerado,
armazenamento, quantidade de resíduo gerado, classificação, descarte, estocagem e
destino final. É importante ressaltar que esta pesquisa e de caráter qualitativo, visto que
a mesma só classificou os resíduos de modo detalhado, tal como: ácidos; bases;
oxidantes; metais (sólidos ou em solução); solventes orgânicos, halogenados, não-
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halogenados e sais, se prendendo em especificar detalhadamente cada classe e seus
volumes.
O uso de atividades experimentais no ensino de química vem crescendo cada
vez mais o interesse pelo tema emerge da própria atuação a partir de olhares em
diferentes perspectivas. Porém em alguns casos os técnicos e professores, por sua vez,
sinalizavam suas preocupações informando onde procurar e como fazer a seleção do
experimento que sejam menos impactantes ao meio ambiente. Na maioria das vezes,
também consideravam as questões de segurança para trabalhar com determinadas
atividades experimentais, visto que o mesmo pode gerar resíduos que traga risco a todos
os presentes. Embora conhecessem sobre a segurança ao realizar atividades
experimentais, demonstravam a preocupação em informar aos estudantes da
universidade que medidas de segurança deveriam ser tomadas. Com relação aos rejeitos
gerados após estas atividades, fazia parte de suas preocupações, mas na maioria dos
casos sequer conheciam materiais didáticos que informem sobre o assunto de
gerenciamento de resíduos.
Com relação às práticas experimentais é inevitável a geração de rejeitos após
estas atividades, contudo há uma preocupação em minimizar o grau de periculosidade
na produção desses resíduos, mudando reagentes perigosos por outros menos
impactantes, porém que proporcione o mesmo efeito experimental. Outro fator bem
importante é os estudos sobre mudanças de procedimentos que proporcione uma
geração de resíduo em menor escala.
No atual cenário, aonde vários segmentos da sociedade vêm cada vez mais se
ocupando com o desenvolvimento sustentável, as Universidades não podem mais
continuar com esta medida cômoda de simplesmente ignorar sua posição de geradora de
resíduos perigosos, mesmo porque essa atitude fere frontalmente o papel que a própria
universidade desempenha quando avalia, e geralmente acusa o impacto causado por
outros segmentos. Assim sendo, frente ao papel importante que as universidades
desempenham na sociedade, frente à importância ambiental que resíduos perigosos
podem apresentar, e por uma questão de coerência na postura, é chegada à hora das
Universidades, e em especial dos Institutos e Departamentos de Química,
implementarem seus programas de gestão de resíduos, dando exemplo para a sociedade,
promovendo educação ambiental e garantindo a qualidade de vida das próximas
gerações.
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Com um projeto nesta área é natural que as atividades da Universidade venham
a ter um impacto altamente positivo em todas as instâncias da vida universitária e da
comunidade externa. Ele contribui para diminuição dos riscos e reduz ou elimina a
insalubridade e periculosidade de vários locais, para despertar nos alunos, funcionários
e docentes a consciência de que somos capazes de gerar conhecimento e descartar
adequadamente aquilo que, na geração desse conhecimento, possa representar risco
grave à saúde da população.
É importante salientar que os laboratórios de pesquisa produzem mais resíduos
que os laboratórios de ensino, pois os mesmo estão frequentemente produzindo análise
ou pesquisa onde ocasiona uma maior necessidade de se usar material e como
consequência uma maior geração de resíduos, no caso dos laboratórios de ensino eles só
são utilizados em aulas para os discentes onde estas aulas usam-se a quantidade mínima
necessária para que o experimento seja eficaz. Outro fator importante e que nos
laboratórios de ensino há uma enorme quantidade de diferentes resíduos gerados, pois o
mesmo desenvolve experimentos em todas as áreas (analítica, físico-química,
inorgânica e orgânica), já nos laboratórios de pesquisa, dependendo do laboratório, onde
o mesmo apresenta uma área especifica gerando assim resíduo em grande quantidade
em sua área de pesquisa.
As planilhas acima nos fornecem dados importantes dos tipos de resíduos
utilizados, gerado, estocado e descartado, porém o questionário que foi aplicado
também nos provê dados como, quantidade de resíduo gerado, armazenamento,
descarte. No caso dos Laboratórios de ensino e pesquisa a média em geral dos resíduos
gerados por mês não é tão alta, se observarmos não é uma quantidade grande, quando
comparamos com a quantidade de resíduos gerados em indústrias de grande porte.
Porem pequenas unidades geradoras de resíduos, tais como instituições de ensino e de
pesquisa são consideradas pelos órgãos fiscalizadores como atividades não impactantes
e assim sendo raramente fiscalizados quanto a sua geração e descarte de seus rejeitos
químicos.
Levando-se em conta o grande número de pequenos geradores de resíduos
existentes na nossa sociedade, e que os resíduos por eles gerados são de natureza
variada, a premissa de que estas atividades dispensam um programa eficiente de
gerenciamento de resíduos não procede. Nestas ultimas décadas a conscientização e a
mobilização da sociedade civil tem exigido que, esta situação cômoda da qual desfrutam
estes pequenos geradores de resíduos seja revertida, requerendo para estas atividades o
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mesmo grau de exigências que o estado estabelece para os grandes geradores, visto que
a questão não é somente a quantidade de resíduo gerado e sim o impacto que este
resíduo pode causar após ser gerado e não tratado de forma apropriada.
CONCLUSÃO
Os dados supracitados nos resultados nos mostram a importância de um projeto
nesta área de pesquisa, pois o mesmo poderá trazer grandes vantagens para ambas as
partes (sociedade e meio ambiente). Sabemos que a quantidade de resíduos gerados nos
laboratórios em questão é mínima se comparada com os resíduos gerados numa
indústria de grande porte, porém, a questão não é somente a quantidade de resíduo que é
gerado e sim a periculosidade que eles podem trazer para sociedade e ao meio ambiente.
Sabemos que toda mudança implica em dar um tempo para o amadurecimento
e para a quebra de paradigmas historicamente consolidados. Além de, na maioria das
vezes, envolver atividades que tragam resultados a médio e longo prazo e que exigem
uma alimentação contínua, porém é necessário reconhecer que há necessidade de um
programa nesta área de tratamento de resíduos onde venha a minimizar de maneira
significativa os resíduos gerados. Com isso é de grande importância o desenvolvimento
e continuidade de um projeto como esse voltado para a área ambiental.
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LEVANTAMENTO DE ASSINATURAS ESPECTRAIS EM IMAGENS LANDSAT5 E
CBERS-2B EM AMBIENTES DE CAATINGA NO ALTO OESTE POTIGUAR.
Lúcia Maria Horacio1; Agassiel de Medeiros Alves2

RESUMO: O referido projeto objetivou realizar um estudo sobre as assinaturas espectrais a partir dos índices de
reflectância de diferentes ambientes da caatinga do sertão potiguar com base em imagens dos sensores CCD e HRC do
satélite CBERS 2-B e do sensor TM do Satélite LANDSAT 5. Para tanto utilizou-se a metodologia de seleção, análise e
definição dos pixels de treinamento em diferentes bandas dos sensores supracitados, e, a criação de um banco de dados
no Sistema de Informações Geográfica, utilizando-se do SPRING® 5.1, o qual possibilitou a realização da análise
comparativa dos valores de pixels nas bandas utilizadas. Foram analisados 20 (vinte) alvos de diferentes categorias
(áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas desmatadas, vegetação arbóreo-arbustiva, vegetação arbórea de serra, mata ciliar,
solo exposto, afloramento rochoso, rio, e barragem), dos quais foram feitos os levantamentos estatísticos das leituras de
pixel, elaborando-se assim gráficos comparativos sobre os sensores utilizados em ambos os satélites. Os resultados
demonstram haver algumas similaridades entre as assinaturas dos sensores CCD e TM, embora haja na maioria das
análises comparativas uma vantagem no ganho de sinal para as assinaturas do sensor CCD do satélite sino-brasileiro
CBERS-2B.

Palavras-chave: Assinaturas espectrais; Imagens de satélite; Sensoriamento remoto; Caatinga.

INTRODUÇÃO

As imagens de satélite são importantes instrumentos para a realização de estudos que
visem conhecer o espaço geográfico e seus elementos. Iniciado na década de 70 do século XX, o
imageamento em larga escala da superfície terrestre tem sido realizado com sucesso por diversos
instrumentos, dentre eles os satélites orbitais como os da série Landsat, desenvolvidos pela Agência
Espacial Norte Americana – NASA. Inicialmente seu uso era destinado para fins militares, depois
as imagens orbitais passaram a ser utilizadas para fins acadêmico-científicos e hoje compõe um dos
instrumentos de análise mais importantes para estudos de caráter cartográfico e ambiental.
No Brasil, as imagens mais conhecidas, acessíveis e utilizadas são aquelas obtidas a
partir dos satélites LANDSAT. O nosso país recebe suas imagens desde 1973, através da estação de
recepção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, localizada em Cuiabá-MT. O Brasil
recebe também as imagens dos satélites SPOT – 2 E 4, RADARSAT-1 E CBERS-1 e 2. A principal
finalidade dos satélites brasileiros de sensoriamento remoto é o monitoramento ambiental da região
Amazônica. (FLORENZANO, 2002 pp. 25-29)
Neste sentido, o estado brasileiro através de seu Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE disponibilizou desde junho de 2004, mais de meio milhão de imagens de satélite
gratuitas para utilização em trabalhos de pesquisa e divulgação científica (INPE, 2010). Das séries
gratuitas de cenas estão as dos satélites CBERS 2-B com sensores CCD (resolução espacial de 20m)
e HRC (resolução espacial de 2,7m) e do satélite Landsat 5 com seu sensor TM (resolução espacial
de 30m).
O programa CBERS - China Brasil Earth Resources Satellite (Satélite Sino-Brasileiro
de Recursos Terrestres) foi criado a partir de uma parceria entre os governos do Brasil e da China
em 1988 envolvendo o INPE e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial – CAST, com o
objetivo de construir um sistema de satélites de sensoriamento remoto de recursos terrestres em
nível internacional. Inicialmente o programa contemplava o desenvolvimento e construção de dois
satélites, o CBERS 1 e 2 (INPE, 2011).
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Contudo, em 2004 os dois países decidiram construir o CBERS-2B que foi lançado em
2007 e operou até o início de 2010. O CBERS-2B é praticamente idêntico aos CBERS-1 e 2 apenas
com algumas melhorias, como a sua carga útil, uma câmera pancromática de alta resolução (HRC).
A câmara HRC do CBERS-2B opera numa única faixa espectral que cobre o visível e parte do
infravermelho próximo (0,50 a 0,80 µm), produzindo imagens de uma faixa de 27 km de largura
com uma resolução espacial de 2,7m e periodicidade de 130 dias que permite a observação com
grande detalhamento dos objetos da superfície (INPE, 2011).
A câmera CCD do CBERS-2B fornece imagens de uma faixa de 113 km de largura,
com uma resolução de 20 m. Esta câmera tem capacidade de orientar seu campo de visada dentro de
aproximadamente 32 graus, possibilitando a obtenção de imagens estereoscópicas. Esta câmara
opera em 5 faixas espectrais incluindo uma faixa pancromática de 0,51 a 0,73 µm. (idem)
O sistema Landsat foi desenvolvido e lançado pela NASA em 1972, contendo sete
satélites que fornecem imagens da Terra, tem o intuito de permitir a aquisição de dados espaciais,
espectrais e temporais da superfície terrestre, de forma global, sinóptica e repetitiva. O satélite
Landsat-5 deste programa foi lançado na segunda geração do programa Landsat em 1984. De
acordo com as orientações técnicas baseadas em suas performances este ainda deve ficar
operacional por alguns anos, pois é o único da série ainda em operação. (INPE, 2011). O sensor a
bordo do satélite Landsat-5, o TM (Thematic Mapper) faz o imageamento da superfície terrestre
produzindo imagens com 185 km de largura no terreno, resolução espacial de 30 metros e 7 bandas
espectrais. O tempo de revisita do satélite para imagear uma mesma porção do terreno é de 16 dias
(SILVA, FRANCISCO, 2002 p. 3).
Estas imagens de satélites, compostas por diferentes bandas do espectro
eletromagnético, formam um conjunto de informações da área que imageiam, permitindo que se
tenha uma visão feita a partir da composição de bandas formando uma “fotografia” da área e fazer
análises das mais diversas com a leitura e composição dos sinais que cada pixel carrega sobre um
determinado ponto da superfície. Estas informações encontram-se representadas em uma unidade
mínima da imagem, o pixel, que representa uma escala com valores de tons de cinza que varia de 0
a 256 (FLORENZANO, 2002). A assinatura ou o comportamento espectral de um alvo representa,
como e quanto esse alvo reflete ou emite de energia ao longo do espectro eletromagnético (SOUZA
& KUX, 2005).
O domínio desta tecnologia ainda é bastante restrito no nosso país, embora haja um
esforço muito significativo para que o Brasil amplie sua utilização e massifique o uso de
geotecnologias nos mais diversos campos como: formulação de políticas públicas em áreas como
monitoramento ambiental, desenvolvimento agrícola, planejamento urbano e gerenciamento
hídrico.
MATERIAIS E MÉTODOS
Objetivou-se com este projeto realizar um trabalho de identificação e sistematização das
assinaturas espectrais das principais informações contidas nas imagens de satélite CBERS-2B e
Landsat5 a fim de facilitar a realização de futuros trabalhos que venham a utilizar estas informações
de forma mais precisa e inteligente. Conforme afirma PETTA et al (2005), as técnicas de
classificação supervisionada de base sobre a disposição de amostras de classes (área urbana,
represas, vegetação densa, entre outras), possibilitam a obtenção de informações sobre o
comportamento espectral médio dessas classes, denominadas comumente de “pixels de
treinamento” do sistema.
As assinaturas espectrais observadas através dos pixels de treinamento representam as
áreas de interesse para a presente pesquisa, uma vez que são as representações das áreas que foram
selecionadas para auxiliar trabalhos e classificações futuras, visto que não há trabalhos
generalizados suficientes sobre este tipo de classificação no ambiente caatinga.
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O trabalho de análise das assinaturas foi iniciado a partir das imagens dos satélites
CBERS-2B e Landsat5, cedidas pelo INPE, através da Divisão de Geração de Imagens - DGI, onde
foram utilizadas duas imagens de cada satélite da mesma área, a fim de evitar que em caso de
problemas em alguma das bandas ou imagem com nuvens, a análise ficasse comprometida. A
exceção se dá com o sensor HRC do CBERS-2B, que foi utilizada apenas uma imagem de cada área
(duas ao todo para cobrir a área total analisada), devido ao fato de não haver outra disponível em
um período próximo, esta questão não resultou em um problema, pois as imagens encontravam-se
sem nuvens.
Para a realização da análise de reflectância dos alvos ou pixels de treinamento utilizouse cinco cenas no total, sendo dessas, duas cenas do sensor CCD do CBERS-2B (órbita 149 e ponto
107): a cena de 14/10/2009, onde foram usadas as bandas 1,2, 3, 4 e 5; e a cena de 27/06/2009 com
as bandas 1, 2, 3, 4 e 5. Também foram utilizadas as cenas do sensor HRC do mesmo satélite,
datadas de 11/10/2008 na banda 1 (órbitas 149_A e 149_B, ponto 107_2). Além de duas cenas do
sensor TM do satélite Landsat5 (órbita 216, ponto 064): a de 03/10/2009 com as bandas 1, 2, 3, 5 e
6 (banda 4 com problemas); e a cena de 31/07/2009 com as bandas 1, 2, 3, 4 e 7 (bandas 05 e 06
com problemas).
Após a seleção das imagens e determinação da área de interesse do SIG
(Long1:38º21’w; Long2: 37º54’w; Lat1:6º16’s; Lat2: 5º57’s), foram levantados com o apoio do
Software Google Earth (Figura 01) os alvos que seriam utilizados para a leitura de pixels, sendo
selecionadas 02 (dois) alvos para áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas desmatadas, afloramentos
rochosos, solo exposto, mata ciliar, vegetação serrana, vegetação da depressão sertaneja, rio e
barragem (açude).
As imagens foram georreferenciadas e importadas para o SIG utilizando-se o software
Spring 5.1 Foram selecionados no software através do módulo IMAGEM - LEITURA DE PIXELS,
os pixels de treinamento que serviram para a análise comparativa de reflectância (Figura 02).

Figura 01: Alvos definidos com a ajuda do Google Earth
Fonte: Google Earth, 2011.

Figura 02: Módulo de leitura de pixels do Spring 5.1
Fonte: Spring 5.1, 2011.

Em relação ao satélite Landsat5, a banda 7 da cena de 03/10/2009 e as bandas 5 e 6 da
cena de 31/07/2009 não foram utilizadas em razão de estarem com distorções nas imagens da área
de interesse da pesquisa. Portanto, não foram inclusas na análise comparativa do comportamento
espectral.
As imagens selecionadas que serviram para a perfeita observação dos “pixels de
treinamento” foram importadas para o banco de dados do projeto, onde foram realizadas as leituras
de pixels de cada um dos 20 pontos selecionados. Os valores de pixels obtidos com a leitura no
SPRING foram armazenados no software da Microsoft Excel na versão 2007, sendo
estatisticamente analisados e representados.
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Para realização das leituras dos valores de pixels foram considerados os valores de
amplitude mínima e máxima, os valores centrais e a moda observada em cada alvo. Nesta
estatística, não utilizamos médias, pois cada alvo analisado possuía 25 pixels (área de 5x5), que
representavam a variedade de assinaturas presentes em cada alvo, que não poderia ser representada
por um número apenas.
Os dados coletados resultaram em uma tabela contendo 80 colunas por 25 linhas, onde
estão distribuídos os dados de leitura máxima, mínima, central e moda dos pixels analisados, sendo
que deste universo de 2000 assinaturas, 384 não possuíam dados válidos, analisando-se assim 1616
assinaturas espectrais, o que equivale a uma amostra 80,8% do universo analisado. (Tabela 1)
Tabela 1 – Assinaturas espectrais obtidas através da leitura de pixel das imagens dos satélites CBERS-2B
(sensor CCD) e Landsat5 (TM), enfocando Amplitude máxima e mínima, pixel central e moda (apresentação
apenas dos 04 primeiros alvos, a tabela completa não seria contemplada nesta modalidade de publicação)
Alvo 1
Alvo 2
Área Urbana - A1
Área urbana - A2
Amplitude Referenciais
Amplitude
Referenciais
Mín Máx Central Moda Mín Máx
Central Moda
Sensor_CCD1XS_20091014_149_107
Banda 1
87
107
91
95
81
88
81
83
Banda 2
72
87
72
72
67
73
69
67
Banda 3
117 131
116
123
106
117
109
112
Banda 4
140 165
153
156
131
143
136
136
Banda 5
81
94
91
91
74
85
81
84
Sensor_CCD1XS_20090627_149_107
Banda 1
58
67
62
58
52
62
62
58
Banda 2
49
58
53
53
46
51
49
50
Banda 3
81
93
93
82
48
70
58
48
Banda 4
107 118
110
113
123
137
133
133
Banda 5
46
64
56
52
46
56
47
51
Sensor_HRC_20081011_149A_107-2 / 149B_107-2
Banda 1
80
90
83
77
61
75
73
63
Satélites
CBERS 2B

Alvo 3
Área agrícola - A1
Amplitude
Referenciais
Mín
Máx
Central Moda

Alvo 4
Área agrícola - A2
Amplitude Referenciais
Mín Máx Central Moda

75
61
87
118
65

79
68
99
149
74

77
65
93
123
71

77
65
90
128
68

77
58
92
129
72

83
63
108
140
76

83
60
104
140
73

81
62
106
139
74

49
...
...
93
...

51
...
...
118
...

51
...
...
107
...

50
...
...
104
...

46
40
35
122
31

49
44
40
128
37

46
43
37
124
35

48
43
37
124
35

60

66

63

61

65

74

69

67

LANDSAT 5
Sensor_TM_20091003_216_064
Mín Máx Central Moda Mín Máx
Central Moda Mín
Banda 1
82
124
93
111
82
117
117
107
73
Banda 2
45
72
49
55
44
70
59
58
38
Banda 3
56
95
86
74
62
92
92
77
40
Banda 4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Banda 5
118 188
154
176
157
205
200
172
105
Banda 6
164 170
167
165
171
178
174
173
162
Banda 7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Sensor_TM_20090731_216_064
Banda 1
65
95
80
76
64
85
85
69
56
Banda 2
27
73
59
51
33
47
44
39
24
Banda 3
49
66
56
60
41
59
50
49
27
Banda 4
60
88
72
77
69
82
75
73
39
Banda 7
66
96
80
77
53
87
84
80
33
Banda 5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Banda 6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
(...) Dados não disponíveis
Fonte: Coleta de dados através da ferramenta de Leitura de Pixels do Software Spring 5.03.

Máx
117
48
65
...
188
182
...
64
32
35
79
51
...
...

Central Moda
92
92
48
41
59
62
...
...
177
167
176
173
...
...
61
30
29
59
48
...
...

61
28
29
56
48
...
...

Mín Máx Central
93 108
108
48
59
57
69
80
75
...
...
...
158 175
171
175 784
180
...
...
...
57
28
27
64
34
...
...

73
36
38
82
65
...
...

65
35
31
82
53
...
...

Moda
100
56
74
...
168
180
...
69
32
32
73
51
...
...

Deste total foram utilizados para análises comparativas 1280 (mil duzentas e oitenta)
assinaturas espectrais, correspondentes às 04 (quatro) leituras feitas para cada um dos 20 (vinte)
alvos, correspondente às bandas 1, 2, 3 e 4 dos dois satélites, em 02 (duas) cenas diferentes. O que
corresponde a 64% do total de assinaturas.
Estes dados foram utilizados para a análise comparativa de 04 bandas de cada satélite,
indo da 01 à 04, devido à similaridade de suas faixas de leitura espectral serem semelhantes e assim
poderem ser comparadas entre si na leitura dos pixels dos alvos. (Tabela 2).
Foram ainda realizadas análises comparativas entre as assinaturas provenientes de dois
sensores pancromáticos provenientes do satélite CBERS-2B, o da banda 5 do sensor CCD e o da
banda 1 do HRC, uma vez que o Landsat 5 não possui bandas pancromáticas.
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Tabela 2 – Correspondência entre as bandas analisadas dos dois satélites.
CBERS-2B
Landsat5
Banda/Sensor
Faixa espectral
Banda/Sensor
Faixa espectral
1 CCD
0,45 - 0,52 µm (azul)
1 TM
0,45 a 0,52 µm - azul
2 CCD
0,52 - 0,59 µm (verde)
2 TM
0,52 a 0,60 µm - verde
3 CCD
0,63 - 0,69 µm (vermelho)
3 TM
0,63 a 0,69 µm - vermelho
4 CCD
0,77 - 0,89 µm (infrav. próx.)
4 TM
0,76 a 0,90 µm (infrav. próx.)
5 CCD
0,51 - 0,73 µm (pancromática)
S/C
S/C
5 TM
1,55 a 1,75 µm (infrav. médio)
S/C
6 TM
10,4 a 12,5 µm (infrav. termal)
S/C
7 TM
2,08 a 2,35 µm (infrav. distante)
1 HRC
0,50 - 0,80 µm (pancromática)
S/C
S/C - Sem correspondência
Fonte: INPE, 2011

Após a tabulação dos dados, foram montados os gráficos de todos os alvos e bandas, a
fim de estabelecer as análises e comparações em relação às assinaturas captadas pelos sensores
CCD e TM, e o sensor HRC.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a análise e comparação dos gráficos, foi possível chegar à algumas considerações
que nortearão a utilização das bandas e suas tendências de utilização para classificações que
subsidiarão estudos no ambiente de caatinga. Segundo Rosa (2009),
Ao se classificar uma imagem, assume-se que objetos/alvos diferentes apresentam
propriedades espectrais diferentes e que cada ponto pertence a uma única classe. Além
disso, os pontos representativos de uma certa classe devem possuir padrões próximos de
tonalidade e textura.

Esta associação classe–assinatura pode ser feita de duas formas, pode ser feita de duas
formas, classificação automática ou supervisionada. A classificação automática é indicada para
áreas de grandes dimensões onde as divisões entre as leituras de pixel sejam claras. No caso de
leituras de pixels com valores muito próximos, como no caso de áreas de caatinga, conhecer bem as
assinaturas espectrais de cada alvo é essencial para se ter interpretações mais fidedignas e exatas.
Desta forma, seguem as observações feitas para os alvos determinados em 5 categorias
de classe: vegetação, solo exposto, corpos d’água e áreas urbanas:
1. Assinaturas de vegetação
a) Alvos 11 e 12 – Mata ciliar: as assinaturas do sensor CCD foram superiores em
recepção e uniformidade na banda 4, com índices central e moda praticamente idênticos. As outras
bandas não apresentam padrões significativos para este alvo.
b) Alvos 13 e 14 – Vegetação serrana: as assinaturas do sensor CCD também foram
superiores em recepção e em uniformidade na banda 4, se destacando no alvo 1, semelhante
resultado na banda 2.
c) Alvos 15 e 16 – Vegetação na depressão sertaneja: as assinaturas do sensor CCD
foram superiores em recepção e uniformidade nas bandas 3 e 4 (figuras 03 e 04), obtendo na banda
2 resultados iguais ou superiores ao do sensor TM.
O sensor CCD do satélite CBERS2B, demonstrou-se superior na análise das assinaturas
espectrais da vegetação nos três tipos analisados, caatinga arbóreo-arbustiva (depressão sertaneja),
caatinga arbórea (serras) e mata ciliar (margem dos rios). Isto indica que esta banda do satélite
CBERS apresenta melhores resultados para a análise de áreas de vegetação preservada.
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Figuras 03 e 04: Gráfico comparativo das assinaturas espectrais da banda 3 (B3) dos sensores CCD (CBERS-2B) e TM
(Landsat5) nos alvos 15 e 16 – Vegetação arbóreo-arbustiva em duas cenas diferentes (C1 e C2).
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels e posterior tabulação.

2. Assinatura de solo exposto
a) Alvos 05 e 06 – Área desmatada: embora os dados demonstrem uma variação em
ambos os alvos e sensores, é perceptível um ganho de leitura do sinal do sensor TM do satélite
Landsat5 nas leituras de solo exposto na banda 1. Já na banda 4 (a mais indicada para leitura de
solos secos e arenosos), houve um destaque para a leitura do sensor CCD do satélite CBERS.
b) Alvos 07 e 08 – Afloramento rochoso: na banda 4, ficou explícita uma maior
tendência à estabilidade dos sinais do sensor CCD na leitura do afloramento rochoso. Nas demais
bandas, não é possível observar uma tendência específica.
c) Alvos 09 e 10 – Solo exposto: assinaturas do sensor TM tiveram melhor leitura no
alvo 09 da banda 01, enquanto que no alvo 10 da banda 01 a melhor recepção é do sensor CCD,
tornando inconclusivos os dados obtidos. Na banda 4, em ambos alvos, o sensor CCD obteve
melhores leituras.
Considerando-se que as leituras de reflectância dos diferentes tipos de solo crescem à
medida que aumenta a faixa do espectro, podemos considerar que a banda 4 do sensor CCD
também apresenta vantagens em relação ao TM, mas que este pode ser substituída por outra (3 ou 2)
sem grandes perdas numa composição colorida (RGB).
3) Assinaturas de corpos d´água
a) Alvos 17 e 18 – Rio: as assinaturas do sensor CCD apresentaram um nível de
reflectância superior na banda 2, como também uma média dos desvios padrão menor (4,538) em
relação às fornecidas pelo sensor TM (8,934). Os resultados para a banda 1 são inconclusivos
devido a grande variabilidade de assinaturas, e semelhança dos dados de ambos sensores. As demais
bandas 03 e 04 seguem a mesma tendência da banda 2 do CCD.
É importante ressaltar que a variabilidade de assinaturas nestes alvos é normal devido a
alterações relativas à profundidade, turbidez e eutrofização do corpo d’água do rio, dentre outros
elementos.
b) Alvos 19 e 20 – Barragem: quanto às assinaturas obtidas dos corpos d’água de dois
barramentos de tamanhos diferentes, mas profundos e com nível semelhante de sedimentos,
observamos um padrão nítido de captação proporcional entre ambos os sensores e os alvos, sendo
que a captação das assinaturas no sensor CCD também foi mais eficiente (Figuras 05 e 06).
4. Assinaturas de áreas agrícolas
Alvos 03 e 04 – Áreas agrícolas: a banda 4 (que melhor analisa tanto vegetação quanto
solo úmido) demonstrou que o sensor CCD apresentou uma melhor captação das assinaturas
espectrais de áreas agrícolas, embora a cena 01 do sensor TM não tivesse dados disponíveis para
análise. Tendência seguida pelas bandas 2 e 3. A banda 1 apresentou resultados inconclusivos.
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Figura 05: Gráfico comparativo das assinaturas
espectrais da banda 2 (B2) dos sensores CCD
(CBERS2B) e TM (Landsat5) no alvo 10 - espelho d´água
de barragem de grande porte em duas cenas diferentes
(C1 e C2).
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels
e posterior tabulação.
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Figura 06: Gráfico comparativo das assinaturas
espectrais da banda 2 (B2) dos sensores CCD
(CBERS2B) e TM (Landsat5) no alvo 10 - espelho d´água
de barragem de pequeno porte em duas cenas diferentes
(C1 e C2).
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels
e posterior tabulação.

5. Assinaturas de áreas urbanas
Alvos 01 e 02 – Áreas urbanas: a análise de áreas urbanas é um desafio, de certo modo,
para o sensoriamento remoto, mais especificamente para a leitura de assinaturas espectrais, visto
que possui um aglomerado de elementos que possuem índices de reflectância semelhantes, como o
solo exposto, calçamento de pedras, asfalto, telhados, concreto, etc. ainda associados a áreas com
vegetação natural, arborização artificial e vegetação mista (gramados, jardins, etc.).
Por isto, alertamos que os dados aqui apresentados representam a análise de apenas dois
alvos, localizados em duas cidades, uma de médio e outra de pequeno porte, na região semiárida do
interior do Rio Grande do Norte.
As bandas cuja interseção de índices como solo exposto, vegetação, concreto e asfalto,
são as bandas 03 e 04. Na banda 03, os resultados dos dois sensores foram semelhantes,
proporcionalmente, com vantagem para o sensor CCD. A banda 02 acompanha esta tendência, já a
banda 1 apresenta dados que apontam uma melhor recepção do sensor TM.
6. Faixas pancromáticas – sensor HRC e banda 5 do CBERS-2B
Analisando-se as faixas pancromáticas do CBERS-2B (banda 5 do CCD; e banda 1 do
HRC), podemos concluir que suas leituras estão muito próximas em praticamente todas as
comparações realizadas, sendo que, a vantagem do HRC está na sua resolução espacial, com 2,7 m,
que permite um nível de detalhamento dos alvos muito grande para cartas de grande escala. Já para
os mapeamentos em escalas pequenas são indicadas as classificações feitas com a banda 5 do CCD.
Para o sensor HRC foram perceptíveis os ganhos de sinal nas assinaturas de
afloramentos rochosos, e equiparados aos do CCD os de solo exposto, áreas desmatadas, sendo
inferiores as leituras nos alvos associados à leitura de vegetação. Uma operação muito utilizada
neste tipo de imagem é a fusão, que aumenta a resolução da imagem final, mantendo a resolução
espectral das imagens.
CONCLUSÃO
A partir das análises e comparações feitas, é possível afirmar que as assinaturas de
freqüências mais baixas do espectro eletromagnético, em geral, são melhor captadas pelo sensor
TM, (até 0,55 µm aproximadamente), indicando a utilização das imagens do satélite Landsat5 para
este fim.
De uma forma geral, as assinaturas espectrais captadas pelo satélite CBERS-2B, foram
superiores na maioria (82,4%) das análises realizadas, sendo muito perceptível na comparação dos
gráficos analisados. Em alguns gráficos, a variabilidade de valores não permitiu uma determinação
clara das melhores assinaturas captadas pelos sensores. A banda 04 do sensor CCD foi a que
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apresentou melhores assinaturas para as leituras de vegetação e solo exposto, apresentando ainda
certa versatilidade para outros alvos.
As observações feitas com o sensor HRC, de alta resolução, demonstram que o mesmo
deve ser utilizado em conjunto na fusão com imagens de menor resolução, a fim de aumentar a
precisão nas classificações, sendo sempre associadas à alvos relacionados à leituras de solo e
rochas, em preterição às de vegetação.
O presente estudo apresenta alguns resultados que podem vir a nortear a escolha de
imagens no momento de se utilizar dos sensores remotos citados, possibilitando-se assim, tirar o
máximo proveito de cada um deles.
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MINERAÇÃO DE GRAFOS USANDO ONTOLOGIAS
Marianny Fidelis de Sousa Mariano1 ; Marcelino Pereira dos Santos Silva2
RESUMO: Esta pesquisa procurou integrar algoritmos de mineração de grafos e recursos semânticos (ontologias), com o
objetivo de extrair conhecimento estratégico, de estruturas complexas, que foram modeladas com um formalismo
matemático computacional (grafos). Os padrões resultantes do processo de mineração de grafos aliados à ontologia do
domínio possibilitaram uma interpretação, mais eficaz, das informações extraídas dos domínios modelados como grafos.
Para isto, foi abordado neste estudo o domínio relacionado a dados protéicos, o qual possuía uma ampla quantidade de
pesquisas, publicações, aplicações e banco de dados com informações relevantes que auxiliaram em um melhor
entendimento do domínio, bem como na modelagem das bases de dados. Deste modo, foram utilizados dados de proteínas
com o intuito de extrair padrões frequentes e também foi realizada a criação de uma ontologia, a qual representou este
domínio. Os resultados evidenciam uma melhor interpretação dos padrões obtidos com a mineração de grafos, maximizando
o poder de interpretação para o usuário.
PALAVRAS-CHAVES: Grafos; Mineração de Grafos; Ontologias; Proteínas.

INTRODUÇÃO
Atualmente, diferentes tipos de dados pertencentes aos mais diversificados domínios de
pesquisa podem ser representados utilizando-se um formalismo matemático (grafos), pois tal
formalismo permite a representação de sistemas, estruturas e problemas reais. Diante desse cenário e do
crescente aumento e complexidade das bases de dados, isso tem motivado a pesquisa de novas técnicas
de mineração de dados. Assim, devido ao fato dessas bases possuírem características estruturais, dos
quais os dados são compostos por segmentos e relacionamentos entre estes, a mineração de grafos tem
contemplado diferentes tarefas sobre estas bases de dados estruturais, a fim de extrair padrões
relevantes destas estruturas.
Entre os diversos padrões que podem ser encontrados em grafos, subestruturas frequentes
(subgrafos frequentes) são os mais comuns. Estas subestruturas frequentes são muito úteis na
caracterização de um conjunto de grafos, pois permitem a classificação, clusterização, além de
facilitarem na busca de similaridade em bases de grafos (HAN; KAMBER, 2006). A mineração de
subestruturas consiste na busca de subgrafos semelhantes num conjunto de grafos. Deste modo, os
padrões estruturais resultantes do processo de mineração serão as subestruturas descobertas através da
mineração de grafos, os quais são utilizados para comprimir os dados originais. Esses padrões
estruturais precisam de um arcabouço para representar a estrutura minerada. Assim, a utilização de
ontologias torna-se uma contribuição relevante, já que esta permite descrever uma determinada
realidade com um vocabulário específico.
Nesta pesquisa foi escolhido um domínio específico, o qual consistisse de dados
estruturados, e para isto, foi abordada a utilização de dados biológicos, com enfoque em proteínas.
Proteínas são as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos, e possuem uma diversidade de funções
biológicas. Estas proteínas, na verdade, são polímeros que são constituídos de vinte aminoácidos
diferentes, onde os aminoácidos são representados por letras iniciais. As proteínas podem ser
1
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representadas em 4 níveis estruturais: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Nesse
trabalho foram utilizadas proteínas representadas em sua estrutura primária, que basicamente são
formadas por uma sequência linear de aminoácidos, podendo assim ser facilmente modelada como
grafo.
Certas regiões das estruturas protéicas são denominadas motivos (motifs). Esse termo
(motivo) é usado para referir-se a uma sequência particular de aminoácidos com a característica de ter
uma função bioquímica específica. O entendimento da funcionalidade dos motivos protéicos é de
grande importância para se conhecer os mecanismos de atuação de uma proteína e consequentemente
compreender a sua função (DOS ANJOS, 2009). Nesse ponto de vista o motivo (motif) pode ser visto
como um padrão que pode especificar uma função bioquímica específica de uma proteína. Abaixo
segue um exemplo de uma proteína representada em sua estrutura primária com um motif destacado:

Figura 1 - Mioglobina representada em sua estrutura primária com motif destacado. (FRANÇA, 2011)

Dessa forma o objetivo desse projeto foi pesquisar modelar uma base de dados robusta,
formalizando-a como grafo para dar suporte às atividades de mineração, bem como construir uma
ontologia do domínio modelado, de forma a garantir acoplamento semântico adequado e investigar
recursos de mediação da mineração semântica, com o objetivo de testar a arquitetura proposta no
projeto de dissertação de mestrado “Mineração semântica de grafos” (FRANÇA, 2011).
MATERIAL E MÉTODOS
Neste projeto foram pesquisados e analisados na literatura três algoritmos para mineração
de grafos denominados Subdue (SUBstructure Discovery Using Examples), gSpan (graph-based
Substructure pattern) (Yan e Han, 2002) e FSG (Frequent SubGraphs) (Kuramochi e Karypis, 2001).
Estes algoritmos possuem recursos para minerar padrões e subestruturas frequentes em grafos, no qual
o algoritmo escolhido para os testes foi o FSG.
Posteriormente, foram escolhidas as bases de dados protéicas para serem modeladas na
forma de dados de entrada do algoritmo FSG. Para isto, foi necessária uma pesquisa em bancos de
dados biológicos na Internet. Através dessa pesquisa foi possível encontrar arquivos e sites contendo
informações, organização lógica e estruturada dessas informações, além de ferramentas necessárias ao
acesso e manipulação dessas informações.
Nessa esta etapa de pesquisa, foi realizada a seleção de uma base de dados de proteínas em
sua estrutura primária (onde esta é representada por sua sequência de aminoácidos) para a extração de
padrões frequentes nessas proteínas. Tais estruturas encontram-se depositadas em banco de dados
específicos, os quais estão disponíveis mundialmente por meio da Web, oferecendo informações sobre
a estrutura de diferentes classes de proteínas, abrindo possibilidade de estudo da sua função biológica,
bem como estudos comparativos.
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Dentre alguns dos bancos de dados analisados temos: PDB, PROSITE e UNIPROT (banco
de dados de famílias e domínios de proteínas), onde por meio destes foi possível à obtenção dos dados
(sequência de aminoácidos) de entrada para os algoritmos de mineração, bem como informações úteis e
relevantes para a construção da ontologia de domínio, disponíveis, respectivamente, nos sites:
http://www.pdb.org/pdb/home/home.do, http://prosite.expasy.org e http://www.uniprot.org. Abaixo,
segue uma representação da mioglobina humana representada na forma de dado de entrada do
algoritmo FSG:

Figura 2 - Mioglobina humana representada no formato do algoritmo FSG. (FRANÇA, 2011)

Concluída a etapa de obtenção da base de dados, foi iniciada a implementação de uma
ontologia do domínio escolhido. Para a construção das informações da ontologia foram extraídos dados
da base ELM (este site possui descrições de sequência de aminoácidos e motifs conhecidos), bem como
regras para a formação de motivos protéicos, que podem ser encontradas em http://elm.eu.org/.
Como ferramenta para a construção da ontologia, foi utilizado o Protége, o qual encontra-se
disponível em http://protege.stanford.edu. Protége é um editor de ontologias de código aberto e também
um framework de base de conhecimento, o qual permite a criação, visualização e manipulação de
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ontologias em diferentes formas de representação, tal como OWL, XML (eXtensible Markup
Language), RDF (Resource Description Framework). Além do mais, suas funcionalidades podem ser
estendidas utlizando plugins disponíveis na internet.
Desta forma foi criada uma ontologia de aminoácidos, bem como regras para os motivos
protéicos extraídos da base de dados ELM para as sequências de mioglobinas escolhidas.
Este trabalho utilizou como base para teste a aplicação proposta e desenvolvida para a
dissertação de mestrado “Enriquecimento Semântico de Padrões Minerados em Grafos” (FRANÇA,
2011). Abaixo segue uma imagem da ontologia de aminoácido criada:

Figura 3 - Ontologia de aminoácidos utilizada para o teste. (FRANÇA, 2011)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos testes realizados foram utilizados dados protéicos da mioglobina de 24 espécies
diferentes na base de grafos, sendo mineradas com suporte mínimo de 30%. Foram encontrados 1897
padrões frequentes. Um dos subgrafos frequentes encontrados nos nossos testes foi a seguinte
sequência de aminoácidos: "KELGF", que foi encontrada em 17 dos 24 grafos da base de dados.
Após a extração do padrão através do mediador semântico buscou-se na ontologia de
aminoácidos desenvolvida regras que pudessem se adequar ao padrão encontrado. Desta forma, o
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subgrafo extraído da base de grafos é um motif existente na ontologia, no qual a aplicação exibiu
informações sobre o padrão encontrado.
Dessa forma um estudo prático utilizando bases de dados de proteínas, foi mostrado e uma
melhora na interpretação dos padrões minerados foi observado e exibido de forma mais amigável
maximizando a interpretação dos padrões encontrados.
CONCLUSÃO
Conclui-se que esse projeto contribuiu para a análise da aplicação de mediação semântica,
proposta e desenvolvida no trabalho de dissertação de mestrado “Enriquecimento Semântico de
Padrões Minerados em Grafos” onde é exposto uma proposta de mediação semântica de padrões de
grafos, onde os padrões minerados são integrados a recursos de ontologias para possibilitar uma
interpretação mais eficaz das informações estratégicas extraídas dos domínios modelados como grafos.
Em virtude do que foi mencionado e abordado neste trabalho, pode-se concluir que uma
representação baseada em grafo é suficientemente flexível para modelar domínios estruturais, que a
mineração de grafos pode viabilizar diferentes descobertas sobre estas bases de grafos e que ontologias
são de grande importância e contribuição para uma mediação semântica, contribuindo e maximizando a
interpretação do usuário neste conjunto de grafos.
A revisão bibliográfica contribuiu de forma significativa por permitir maximizar o que está
sendo estudado e proposto em diferentes áreas de pesquisas, além de contribuir para a
interdisciplinaridade, visto que isso exigiu busca por problemas e aplicações reais para a modelagem
dos dados e a construção da ontologia, o que proporcionou a superação de algumas dificuldades
encontradas pela falta de conhecimento do domínio.
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MINERAÇÃO DE IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO APLICADA ÀS
DEMANDAS DO SEMIÁRIDO
Ewerton da Costa Ribeiro¹; Marcelino Pereira dos Santos Silva²
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar problemas ambientais enfrentados pelo semiárido
brasileiro, como também tecnologias que possam auxiliar no monitoramento dos mesmos. Durante a pesquisa foram
realizados experimentos com métricas da paisagem para o software GeoDMA, e imagens de sensoriamento remoto da
região do rio Mossoró foram usadas para validá-las. O uso de métricas da paisagem para definição de padrões fluviais
se mostrou um importante recurso para o especialista do domínio, visto o interesse e colaboração do INPE, que pode
fazer uso desses elementos para tomadas de decisão juntamente com governos, empresas e outros gestores responsáveis
pelo monitoramento do ecossistema estudado.
PALAVRAS-CHAVE: Métricas da paisagem; Mineração de dados; Sensoriamento remoto.

INTRODUÇÃO
A região semiárida brasileira, mostrada na Figura 1, caracteriza-se por enfrentar graves problemas
como períodos de seca e desertificação. O homem também é um fator determinante para a
agravação destes problemas pois a exploração de recursos naturais tais como petróleo, sal e
agropecuária provoca danos a região. Em 2005, o governo brasileiro elaborou novos critérios de
delimitação da região semiárida e, com isso, houve um acréscimo de 8,66% no total de sua área
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005). Os critérios definidos para a nova
delimitação estão relacionados à água, pois ela é de fundamental importância para a manutenção
desta região, sendo alvo de estudo no presente trabalho.

Figura 1. Mapa do Semi-Árido Brasileiro. Fonte: Agência Nacional de Águas.
¹Discente do curso de Ciências da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. e-mail:
ewertonce@gmail.com
²Doutor em Computação Aplicada, docente do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus
Central, UERN. e-mail: marcelinopereira@uern.br
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O Brasil é um país continental e isso exige um esforço maior por parte das autoridades
responsáveis pelo monitoramento territorial. Sendo assim, é imprescindível fazer uso de tecnologias
para auxiliar pesquisas estratégicas para cada região. Satélites e radares são instrumentos
importantes para mapeamento e reconhecimento territorial, mas ainda assim a quantidade de dados
gerados por estas tecnologias são impressionantes. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), por exemplo, em 2008 possuía mais de 130 terabytes de dados de imagens de
sensoriamento remoto (SILVA et al., 2008).
Nossa proposta foi adicionar métricas da paisagem que auxiliassem no monitoramento e
investigação de padrões fluviais da região semiárida através de mineração de imagens de
sensoriamento remoto.
MATERIAL E MÉTODOS
O Geographical Data Mining Analyst (GeoDMA) é um sistema de mineração de dados espaciais
desenvolvido no INPE por Korting et al. (2008) na linguagem de programação C++ e que usa a
biblioteca Terralib para efetuar operações geográficas e de processamento de imagens, possuindo
interface gráfica desenvolvida no framework QT. O GeoDMA tornou-se um plugin do sistema
TerraView, que lida com bancos de dados espaciais além de outros dados geográficos. Além disso,
ele é um software livre, portanto, desenvolvedores interessados podem contribuir seja com
otimização de algoritmos até implementação de novas funcionalidades. O estudo foi desenvolvido
utilizando este plugin, cuja tela inicial pode ser vista na Figura 2, visando a implementação de
métricas da paisagem.

Figura 2. Tela inicial do GeoDMA.

Métricas da paisagem são medidas quantitativas de composição que ajudam a compreender
a estrutura complexa da paisagem (CARRÃO et al., 2001). O GeoDMA possui uma lista de
métricas já implementada, contudo, investigamos métricas que poderiam ser incluídas no sistema e
que pudessem contribuir com estudos na área de monitoramento fluvial. Nessa perspectiva,
identificamos e implementamos três métricas que constantemente são utilizadas em pesquisas,
como em Uuemaa et al. (2002) e Lin et al. (2008), que ainda não fazem parte do GeoDMA. A
seguir, descrevemos estas em detalhes.
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A primeira métrica implementada chama-se Number of Patches (NP), cuja fórmula consta na
Equação 1 (MACGARIGAL e MARKS, 1995). Essa métrica indica a quantidade n de fragmentos
(segmentos, ou manchas) da classe i que compõem a paisagem. Seu valor mínimo é um, o que
significa dizer que a paisagem possui apenas um fragmento daquele tipo (classe), mas não há limite
de quantidade.
NP =n i

1

A seguir, temos a métrica Total Edge (TE), cuja fórmula é exibida na Equação 2
(MACGARIGAL e MARKS, 1995). Onde eik é o comprimento total de borda, em metros, de todos
os segmentos da classe i até a k classe que formam a paisagem.
k

TE =∑ e ik

2 

i

Por fim, a próxima métrica implementada chama-se Interspersion and Juxtaposition Index
(IJI), indicada pela Equação 3 (MACGARIGAL e MARKS, 1995). Esta métrica calcula o grau de
vizinhança, em percentagem, dos fragmentos de uma região da paisagem. Onde eik é o comprimento
total de borda entre os tipos de fragmentos i e k; E é o comprimento total de borda da paisagem,
excluindo o fundo da imagem; e m é o número de tipos de fragmentos contidos na paisagem. A IJI
foi adaptada para adequar-se ao GeoDMA, pois a distinção entre os fragmentos da imagem só é
realizada após o processo de treinamento e classificação, que sucedem a fase de extração de
atributos. A fórmula da versão adaptada pode ser vista na Equação 4.
m
m
eik
e ik
−∑ ∑
∗ln
3 
E
i=1 k=i1 E
IJI =
100 
ln 0.5[m  m−1]

   

IJI =

 

e ik
e
∗ln ik ∗−100 
E
E
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Após a implementação das métricas, para validá-las, foram realizados testes com imagens de
sensoriamento remoto. Obtivemos do Núcleo de Estudos Socioambientais e Territoriais
(NETSAT/UERN) um acervo de imagens do período entre 1989 e 2008 sobre o rio Mossoró,
mostrado na Figura 3.

Figura 3. Imagens do rio Mossoró. Fonte: NETSAT (2011).

Seguindo as etapas descritas em Korting et al. (2009) para a utilização do GeoDMA, e
utilizando uma tipologia para padrões de canais fluviais apresentada na Figura 4 (Diógenes, 2011),
foi realizada a etapa de treinamento de classes. A cada padrão definido foi associado uma
quantidade mínima de amostras para que o algoritmo de classificação pudesse distinguir entre as
classes treinadas. Após o treinamento, realizamos a classificação das imagens, fazendo vários testes
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com as métricas, combinando as recém-implementadas juntamente com as já disponíveis no
software. Com isso, geramos diversas árvores de decisão que serão analisadas na sessão seguinte.

Figura 4. Tipologia para padrões de canais fluviais a) com trajetória retilínea com baixa sinuosidade, b) com
deslocamento de curvas acentuadas e c) uma subdivisão do canal retilíneo. Adaptado de Diógenes (2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados deste trabalho foram obtidos a partir de um conjunto de imagens de sensoriamento
remoto fornecidas gentilmente pelo NETSAT, capturadas sobre a área do rio Mossoró no estado do
Rio Grande do Norte, Brasil. Com essas imagens de entrada foram geradas árvores de decisões no
GeoDMA, sendo efetuado todas as etapas fornecidas pelo software, começando pela segmentação,
definição de células, extração de atributos, treinamento e classificação.
Árvores de decisão representam o conhecimento de maneira simples e permitem a
classificação de todos os objetos do conjunto de dados de entrada junto a um algoritmo classificador
(SHIBA et al., 2005). Neste trabalho, vários testes com diferentes combinações de métricas foram
realizados, combinando as já presentes na versão do software com as que foram definidas para a
implementação neste trabalho, podendo ser observadas nas Figuras 5 e 6.

Figura 5. Árvores de decisão geradas no GeoDMA para imagens de 1989.

As métricas NP e TE foram importantes para a classificação da região, pois figuraram entre
as presentes nas árvores geradas, demostrando que o algoritmo de classificação as considerou mais
adequadas para distinguir os padrões fluviais da Figura 4. A métrica IJI não apresentou desempenho
satisfatório pois o algoritmo de classificação não a utilizou em nenhuma árvore, e quando testada
isoladamente não foi suficiente para distinguir as classes treinadas.
A implementação dessas métricas foi auxiliada pelo desenvolvedor Thales Korting,
pesquisador do INPE. Este último tem papel fundamental no monitoramento ambiental do país,
tendo em vista trabalhos como os de Silva (2006) e Saito et al. (2009).
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Figura 6. Árvores de decisão geradas no GeoDMA para imagens de 2008.

CONCLUSÃO
Com tudo que foi abordado, os resultados evidenciam a importância de se realizar trabalhos
interdisciplinares onde a tecnologia aliada aos conhecimentos do especialista do domínio venham a
favorecer um melhor entendimento dos problemas e das demandas de cada região, neste caso, o
semiárido brasileiro, favorecendo tomadas de decisão de governos, empresas e outros gestores
responsáveis pelo monitoramento ambiental.
As contribuições desse trabalho foram relevantes para a obtenção de resultados do trabalho
de dissertação de mestrado de Diógenes (2011).
Podemos salientar também a importante colaboração do INPE para a realização da pesquisa.
As implementações seguiram a proposta do GeoDMA, de ser um software livre, disponível e sem
restrição de uso para todo o público.
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MODELAGEM DE APLICAÇÕES PARA A NUVEM
Victor Antunes Ignácio Medeiros Pereira da Silva¹; Diego Arthur de Azevedo Morais²;
Gláucia Melissa Medeiros Campos³

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi a modelagem de uma aplicação para a nuvem, por meio de uma linguagem de
modelagem capaz de descrever os aspectos estáticos, dinâmicos e funcionais da aplicação escolhida e que fosse
suscetível à geração automática de código. Para alcançar este objetivo, seria usada a linguagem de modelagem proposta
no edital do projeto, o OO-Method, porém, por não possuir ferramentas gratuitas, foi realizado um levantamento
bibliográfico sobre metodologias de desenvolvimento de aplicações, com o intuito de descobrir outras linguagens de
modelagens orientadas à objetos com características similares ao OO-Method, e que possuíssem ferramentas gratuitas.
A partir dos dados levantados, foi escolhida a linguagem de Modelagem OOSA/OODLE, também conhecida pela
nomenclatura Shlaer-Mellor. Após o estudo da ferramenta que apoia o uso desta linguagem de modelagem, a aplicação
problema e seus requisitos foram determinados, e posteriormente modelados. A aplicação escolhida trata-se de um
sistema gerenciador de questionários, que foi implementado durante o projeto, uma vez que não foi possível gerar o
código automaticamente por meio dos modelos criados, como havia sido previsto inicialmente no escopo do projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Computação em Nuvem; Modelagem de Aplicações; Shlaer-Mellor.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da sociedade moderna provocou mudanças significativas no modelo
de entrega de serviços essenciais, tais como água e energia. A oferta de um modelo transparente de
serviços alivia o usuário da necessidade de se preocupar com a complexidade e a forma do serviço
prestado; o usuário fica livre para utilizar o serviço da maneira que lhe for conveniente.
O mesmo cenário tem sido válido para a Computação em Nuvem (CANONICAL,
2009), de modo que há a necessidade do fornecimento de logísticas de prestação de serviços de
forma transparente. Ao consumir recursos da nuvem, o cliente pode focar todos os seus esforços em
sua aplicação, necessitando apenas saber da disponibilidade do serviço oferecido e o quanto isso irá
lhe custar.
A literatura apresenta diversos conceitos para a Computação em Nuvem (VAQUERO,
2009). Em resumo, a nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos computacionais
virtualizados, dispostos remotamente, que devem apresentar alta disponibilidade, serem de fácil
acesso e capazes de se ajustar facilmente às necessidades do usuário. Dessa forma, é possível citar
algumas características principais da Computação em Nuvem: fornecimento de recursos sob
demanda, elasticidade, alta disponibilidade, transparência, necessidade de conexão de rede,
pagamento sob demanda, independência de localização geográfica e suporte a sistemas operacionais
heterogêneos (RUSHEL, 2008).
O campo da Engenharia de Software tem como um de seus principais objetivos o
refinamento de modelos para a representação das características dos sistemas. A criação desses
modelos é parte fundamental do desenvolvimento de softwares de qualidade e, portanto, a escolha
de uma linguagem de modelagem se faz necessária nas primeiras etapas de desenvolvimento de um
software. Hoje em dia, existem diversos paradigmas computacionais, e linguagens de modelagem e
de programação baseadas neles, e de acordo com o problema a ser solucionado, o uso de um dos
¹ Discente do curso Ciência da Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado de Natal,
UERN. E-mail: victor.silva@uern.br.
² Discente do curso Ciência da Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado de Natal,
UERN. E-mail: diego.morais@uern.br.
³ Mestra em Sistemas e Computação, docente do curso de Ciência da Computação, da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, Campus Avançado do Natal, UERN. E-mail: glauciamelissa@uern.br.
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paradigmas será ideal. Alguns dos paradigmas mais conhecidos são: Imperativo, Orientado a
Objeto, Funcional e Lógico (BELLAACHIA, 2010).
Para o desenvolvimento deste trabalho foi escolhido o paradigma Orientado a Objeto
(OO) devido à sua facilidade em representar aspectos estáticos de objetos, além do fato de ser
largamente utilizado na indústria de software, possuir uma grande base de conhecimento e uma
comunidade forte. Outro forte motivo para a adoção do paradigma OO são os benefícios
apresentados no processo de modelagem, o que gera uma representação de fácil compreensão,
facilitando assim a comunicação entre desenvolvedores e clientes (GIMENES, 2008).
Dentre os métodos orientados a objetos existentes, foi escolhido o método ShlaerMellor (SHLAER, 1996), por ser capaz de representar bem as características estáticas, dinâmicas e
funcionais de uma aplicação, além de ser suscetível à geração automática de código. Este método
apresenta uma abordagem eficaz, devido aos seus mecanismos de refinamento de modelos, que
utiliza modelos de informação juntamente com modelos de estado, de forma recursiva.
O problema que serviu de base para a modelagem e implementação deste trabalho foi a
aplicação de questionários acadêmicos tanto para alunos como para docentes da UERN. Este
procedimento é realizado apenas uma vez a cada semestre, sendo a aplicação dos questionários um
processo realizado manualmente e que exige que os alunos se desloquem até a instituição, dessa
forma, seria interessante o uso de um sistema que pudesse ser acessado via web pelos alunos e
docentes. O objetivo da aplicação dos questionários é o de verificar se o estado atual da instituição
é capaz de suprir as necessidades dos alunos, pois os dados coletados possuem informações
referentes aos docentes que lecionaram as disciplinas durante o semestre e sobre a infraestrutura
da instituição. Como a relação aluno-docente é uma relação recíproca, os docentes também
devem responder questionários, o que contribui na melhora do feedback obtido com a aplicação
dos questionários.
Assim, como a aquisição de máquinas para manter a aplicação em execução durante
poucos dias a cada semestre seria um desperdício de recursos, a Computação em Nuvem se
apresenta como uma solução, permitindo a alocação de recursos remotos para que a aplicação
continue sua execução mesmo que o número de requisições por parte dos alunos aumente
consideralvemente, eliminando também o risco da ocorrência da negação do serviço causado por
altas demandas.
Considerando este cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar a modelagem do
SISGEQ, Sistema Gerenciador de Questionários.
MATERIAL E MÉTODOS
Para que um determinado software seja produzido, inicialmente é necessário o uso de
uma metodologia de desenvolvimento, também conhecida como modelo de ciclo de vida, este ciclo
pode ter muitos ou poucos detalhes, dependendo do produto final a ser obtido. Este processo é
composto por passos que devem ser seguidos, sequencialmente ou paralelamente, dependendo do
modelo de ciclo de vida adotado.
Modelos de ciclo de vida abrangem todo o processo de desenvolvimento de software,
desde o levantamento de requisitos até a manutenção do produto de software implementado.
Existem metodologias de desenvolvimento tradicionais e metodologias ágeis, as tradicionais são
conhecidas por produzir documentações detalhadas sobre a aplicação em desenvolvimento,
enquanto metodologias ágeis são focadas apenas na implementação, neste caso, a documentação
produzida é escassa ou inexistente.
Uma das metodologias tradicionais é o modelo em cascata, bastante utilizada entre 1970
e 1990, este modelo envolve as seguintes atividades: levantamento de requisitos; análise; projeto;
implementação; teste; implantação e manutenção (HARA, 2006).
Estas atividades do modelo em cascata são executadas sequencialmente, sendo gerada
uma documentação específica ao final de cada fase, assim, a próxima fase só será iniciada quando a
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fase atual for finalizada, não havendo retorno para uma fase anterior. Em geral, metodologias
tradicionais devem ser usadas em situações em que os requisitos são estáticos ou requisitos futuros
são previsíveis, no caso do modelo em cascata é desejável que os requisitos sejam estáticos. Esta
condição é desejável no modelo em cascata, pois uma vez que uma fase é concluída, retornar para
ela é impossível, já no modelo evolucionário isto é possível, embora possa ser inviável ou
prejudicial para o projeto de desenvolvimento, pois alterações de requisitos implicam em custos
financeiros e temporais.
Neste trabalho, a adição de novos requisitos à aplicação escolhida foi prevista, por este
motivo, o modelo de ciclo de vida escolhido foi o evolucionário incremental, que combina
elementos do modelo cascata com o uso de iterações, sendo seu objetivo o de apresentar um
produto operacional a cada incremento realizado, sendo assim caracterizado pelo desenvolvimento
de versões cada vez mais completas do software.
Após a escolha do ciclo de vida e do levantamento de requisitos da aplicação, foram
determinadas as tecnologias que seriam utilizadas durante o projeto. Para a modelagem, havia sido
informado no edital do projeto que a linguagem de modelagem OO-Method (PASTOR, 1997) seria
usada, porém, por não apresentar ferramentas gratuitas, foi necessário levantar alternativas para que
o projeto seguisse de acordo com o cronograma.
Desse modo, a alternativa encontrada foi o uso a linguagem de modelagem ShlaerMellor, esta linguagem de modelagem foi escolhida para este trabalho pois os modelos criados
durante o processo de desenvolvimento possuem tanto características estáticas, quanto dinâmicas e
funcionais da aplicação, assim como na UML (BEZERRA, 2006), entretanto, a presença do
recursive design torna o método Shlaer-Mellor suscetível à geração automática de código, o que
não acontece na UML, que é capaz de representar todos os aspectos de um sistema, mas seus
diagramas não se encontram interligados como acontece no método Shlaer-Mellor. E assim como o
desenvolvimento baseado em componentes, a geração automática de código representa uma grande
vantagem para a criação de aplicações para a nuvem.
Além da característica do refinamento dos modelos que possibilita a geração de código,
a ferramenta utilizada na criação dos modelos, OOA Tool (KAVANAGH, 2010), traz outras
vantagens, como a possibilidade de realizar uma simulação dos modelos, pois, uma vez que todos
os requisitos tenham sido modelados, é possível verificar o funcionamento do sistema em tempo de
análise.
A versão atual do OOA Tool ainda não suporta a geração automática de código, mas
esta funcionalidade está prevista para futuras versões da ferramenta, que continuarão sendo
disponibilizadas de forma gratuita. Por este motivo, também foi necessária a escolha de uma
plataforma de desenvolvimento para a hospedagem da aplicação, bem como de frameworks e de
sistemas de gerenciamento de bancos de dados, que serão tratados em outro artigo referente à este
mesmo projeto de iniciação científica.
O método Shlaer-Mellor, criado por Sally Shlaer e Stephen J. Mellor faz uso de uma
abordagem orientada a objetos. Esta abordagem vem sendo amplamente utilizada tanto pela
indústria de produção de software quanto na área acadêmica.
No paradigma de programação orientada a objeto (OO), o foco se dá no princípio de que
tudo é um objeto. Dessa forma, é possível modelar um problema de modo que ele se torne mais
compreensível tanto para usuários finais quanto para desenvolvedores.
Por tornar possível um alto grau de abstração, os desenvolvedores que usam orientação
a objeto podem manter o foco apenas nos aspectos que contribuem para a resolução do problema.
Além disto, a programação OO possui conceitos extremamente úteis para a modelagem de um
problema, como herança, polimorfismo e encapsulamento, que tornam mais compreensíveis os
relacionamentos entre as classes e fornecem benefícios como facilidades na reusabilidade de código
e na manutenção do mesmo.
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O método Shlaer-Mellor é dirigido por modelos, os quais se relacionam entre si por
meio de um esquema conhecido como recursive design, ou seja, cada modelo se encontra num
determinado nível de refinamento e contém todos os outros modelos que se encontram em um nível
menos abstrato. O modelo mais abstrato é o diagrama de domínio, o qual consiste na divisão do
problema em domínios independentes que se relacionam entre si por meio de relações clienteservidor.
Cada domínio criado neste modelo contém um modelo de informação, que por sua vez,
representa as classes presentes naquele domínio, bem como seus atributos e relacionamentos entre
as outras classes do domínio. Cada classe existente num determinado modelo de informação contém
um modelo de estados associado, responsável por descrever o comportamento de uma classe.
O modelo de estados possui a descrição de estados e as transições que ocorrem entre
eles. Cada um dos estados possui um modelo de especificação de ação, que descreve os fluxos de
entrada e saída que ocorrem dentro de um determinado estado.
O modelo de especificação de ação representa o nível menos abstrato do recursive
design, mas ainda existem outros modelos derivados dos acima citados, como o modelo de
comunicação de objetos, que representa os eventos assíncronos de comunicação entre os objetos, e
o modelo de acesso de objeto, que representa os acessos síncronos de dados entre os objetos.
A aplicação problema escolhida para que fosse possível a criação dos modelos a partir
das suas especificidades e funcionalidades, é apresentada na seção abaixo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação escolhida trata-se de um questionário acadêmico para instituições de ensino
superior, e deve ser direcionado aos estudantes e docentes para um determinado semestre letivo.
Ao fim do semestre, é interessante levantar dados relativos ao aproveitamento obtido
nas disciplinas de uma turma, o que reflete o nível de satisfação dos alunos com o corpo docente, o
curso e a instituição como um todo. Estes dados são essenciais para a instituição, uma vez que
podem revelar, por exemplo, o que houve de errado com uma disciplina onde vários discentes
foram reprovados. Dessa forma, é interessante que todos os alunos participem do processo e
respondam o questionário, assim como todos os docentes.
Como medida para que o maior número possível de alunos e docentes venha a
responder a avaliação, a matrícula no semestre subsequente somente é possível para os alunos que
efetuaram login no sistema acadêmico e responderam todas as perguntas do questionário. Para os
docentes, a entrega dos diários somente é permitida após o preenchimento dos questionários. Como
o período que os alunos possuem para responder o questionário é longo, do final de um semestre até
o início das matrículas, não se sabe ao certo como será a frequência de acesso dos alunos ao
sistema. No pior caso, todos os alunos cumprirão o requisito imposto poucas horas antes do início
do processo de matrícula. Os docentes têm um período mais curto para o preenchimento, que vai
desde a finalização da disciplina até o último dia para entrega dos diários.
Para que alunos e docentes não sejam prejudicados, pois o número elevado de acessos
num mesmo momento pode causar a indisponibilidade do sistema, é interessante a existência de um
mecanismo que torne possível a elasticidade do sistema. Por este motivo a aplicação foi
desenvolvida para a nuvem, uma vez que softwares como serviço possuem a característica da
elasticidade.
Com base na aplicação proposta, foi criado o diagrama de domínio, Figura 1, na qual o
domínio SISGEQ contém toda a lógica do negócio e os outros domínios são referentes a tecnologias
utilizadas e serviços que serão integrados à aplicação.
Figura 1 –
domínio do

Diagrama de
SISGEQ
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Figura 2 – Modelo de informação do SISGEQ

A Figura 2 representa o modelo de informação, que está contido dentro do domínio
SISGEQ da Figura 1. No modelo de informação são representadas as classes que compõem a
aplicação, bem como os atributos que serão persistidos nos bancos de dados quando a aplicação for
implementada. Por se tratar de um diagrama OO, as classes se comunicam entre si, trocando
informações, para que o propósito da aplicação possa ser alcançado.
A Figura 3 representa o diagrama de estado da superclasse pessoa e da subclasse
professor. Como a classe Professor herda os atributos e métodos da classe Pessoa, todas as ações
que podem ser executadas dentro dos estados, Figura 3.a, também podem ser executados por uma
instância da classe Professor. Note que os estados da Figura 3.b devem ser executados apenas após
a realização do login, assim, a Figura 3.b pode ser vista como o interior do estado 2 da Figura 3.a.

(a)
(b)
Figura 3 – Diagrama de estados da superclasse Pessoa (a) e diagrama de estados da classe Professor (b)
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A Figura 4 representa o diagrama de estado da classe Aluno. Alunos devem preencher o
questionário acadêmico para que seja possível a efetuação da sua matrícula, porém, alunos que se
encontram no último período de um curso podem ser alunos concluintes, assim, não é possível
realizar a matrícula de alunos que não possuem nenhuma disciplina pendente. Para alunos
concluintes, o preenchimento do questionário acadêmico faz-se necessário para que seja possível a
obtenção do certificado de conclusão de curso em formato digital.
É importante ressaltar que existe um questionário para cada disciplina, desta forma,
alunos matriculados em 7 disciplinas, número de disciplinas que geralmente é necessário para que
todo o turno do curso ministrado seja ocupado, o aluno teria que responder 7 questionários para que
pudesse habilitar a opção de realizar a matrícula.
O ato de matricular um aluno atualmente é realizado por outro sistema, assim, é
interessante que versões futuras do SISGEQ possam se comunicar com tal sistema. Dessa forma,
todos os sistemas criados até o momento, utilizados pela instituição, serão reaproveitados e
ganharão novas funcionalidades, através da integração com outros serviços, como o SISGEQ.

Figura 4 – Diagrama de estado da classe Aluno

A Figura 5 representa o diagrama do nível de abstração mais baixo, o diagrama de
especificação de ação. Note que é possível distinguir os dados de entrada e saída em cada ação, por
exemplo, na Figura 5, a primeira ação, referente à criação de um questionário, recebe como entrada
dados que serão utilizados na criação de uma instância da classe Questionário, e após isto, será
exibida uma String de saída que informará ao usuário se a operação foi, ou não, bem sucedida.
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Figura 5 – Diagrama de representação da ação de um Questionário

Por questões de limitação de espaço, outros diagramas de estado e diagramas de
especificação de ação não serão representados neste artigo.
CONCLUSÃO
A Computação em Nuvem é um modelo computacional no qual residem conceitos de
diversos campos da Computação, os quais apresentam grande potencial para pesquisa acadêmica
(ARMBRUST, 2009). Apesar de ser um conceito recente, este modelo vem provando ser uma
proposta eficiente de mercado, definindo uma nova forma de abordar o desenvolvimento de
aplicações e o uso de serviços na rede.
O problema apresentado por este trabalho foi a modelagem de aplicações para a nuvem,
por meio de métodos que possibilitassem a posterior geração de código de forma automática,
facilitando assim a criação de softwares como serviço. Para atingir este objetivo, foram estudadas
opções de modelagem, culminando na escolha do paradigma orientado a objeto e o método ShlaerMellor, conforme justificativas apresentadas nas seções anteriores.
Como trabalhos futuros, a proposta é estudar outros métodos de abordagem de
modelagem e desenvolvimento que possam cumprir as especificações dos requisitos da
Computação em Nuvem. É interessante observar nestes métodos a possibilidade de geração de
especificações formais a partir da modelagem, assim como a geração automática de código.
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MODELOS DE INFLAÇÃO CAÓTICA NO CONTEXTO DE TEORIAS DE
GRAVIDADE ESTENDIDA
Paulo Vitor Silva de Lima¹, Fábio C. Carvalho²

RESUMO: Sempre que tenta-se implementar algum modelo de inflação caótica no contexto da gravidade
estendida, obtêm-se uma gama de resultados para parâmetros observáveis como o índice espectral e a
razão escalar-tensor que devem ser confrontados com os dados do WMAP. A ideia é chegar a
representação de algum potencial escalar no contexto da gravidade estendida cujo acoplamento do campo
escalar com a geometria é determinado pelo termo adimensional ξ, a constante de acoplamento nãomínimo. No presente trabalho estudamos dois modelos de potenciais bastante estudados na literatura, o
quadrático ϕ² e o quártico com o termo (ϕ²-v²)².
PALAVRAS-CHAVE: inflação caótica; inflaton; gravidade estendida.

INTRODUÇÃO
Em 1981 o modelo do Big Bang apresentava três problemas fundamentais:o
problema do horizonte, o problema da planaridade e o problema da abundância de
monópolos magnéticos e outros defeitos topológicos. O problema do horizonte diz
respeito ao elevado grau de homogeneização da radiação de fundo em microondas que
permeia o universo. O problema da planaridade, está relacionado ao fato do universo ser
aparentemente plano, pois o valor atual do parâmetro de densidade é muito próximo da
unidade. Outro problema fundamental é que deveria haver uma grande de densidade de
monopólos magnéticos, partículas supermassivas, que seriam produzidas em estágios
primordiais do universo (LINDE, 2011).
Proposta originalmente para solucionar estes problemas do modelo do Big
Bang, a inflação cosmológica se tornou um dos principais paradigmas da cosmologia
moderna. Atualmente, é o único modelo que fornece uma explicação causal para a
formação das estruturas em larga escala do universo. A ideia básica é que o Universo
primordial passou por um período instantâneo de aceleração. Como o Universo possuía
dimensões extremamente pequenas, o campo escalar responsável pela inflação, ou
inflaton, sofria fortes flutuações quânticas. Após seus comprimentos de onda tornaram
maiores que o raio de Hubble, estas flutuações são congeladas, tornando-se as
“sementes” que darão origem a todas as estruturas em larga escala conhecidas
(BASSETT, 2006).
Além disso a inflação pode ser vista de diferentes maneiras, uma delas e
provavelmente a mais comum, diz que a fase inflacionária realmente aconteceu em
algum estágio do início do universo e que sua origem está em um campo escalar cuja
identidade pode ser encontrada considerando-se algumas das extensões do modelo
cosmológico padrão baseado em Grand Unified Theory (GUT’s), gravidade estendida
ou teoria das cordas. A inflação caótica é uma das propostas mais simples e gerais da
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inflação cosmológica, com potenciais suficientemente planos de ordem V~
(BOYANOVSKY, 2006).
Neste trabalho buscamos encontrar um potencial inflaton apropriado na
gravidade estendida. Estudamos então, a partir de dois modelos básicos: o potencial
mais simples com o termo quadrático

e o potencial quártico

Analisando-os de um nível clássico até descrever uma maneira de incorporá-los em
teorias de gravidade estendida (CARVALHO, 2008).

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a julho de 2011. A
metodologia de trabalho consiste da realização de seminários regulares dentro do grupo
de Astrofísica e Cosmologia abertos ao público e de discussões reservadas entre os
membros do grupo. Em nosso trabalho utilizamos os dados da radiação cósmica de
fundo disponibilizados pelo satélite WMAP e realizamos testes estatísticos construídos
na lihguagem de programação c++. Utilizamos a linguagem LATEX para confeccionar
nossos trabalhos para apresentações em congressos e escrever artigos, visto que além de
ser a linguagem mais utilizada na Física, é obrigatória na revistas científicas
internacionais da área.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No formalismo de Jordan, a lagrangiana que descreve um modelo estendido de
inflação cosmológica tem a forma (KALLOSH, 2010a):
L=

1
− gJ [ 1
2

2

RJ − g J ∂

∂

− 2V J

] ,

onde ξ é uma constante adimensional de acoplamento não-mínimo.
Podemos reescrever está lagrangiana no formalismo de Einstein realizando uma
transformação conforme na métrica, i. e.,
dado por
VE(Φ) =

E=

J,

sendo o potencial

,

onde gE é a métrica no formalismo de Einstein, de modo que podemos usar todos os
resultados da aproximação “slow-roll” padrão:
²

e η=

)

Os parâmetros slow –roll obtidos a partir da lei de conservação de energia:
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+ 3H + V’(Φ) = 0 ,
onde a linha corresponde a derivada em relação a Φ. No caso slow-roll o primeiro termo
é aproximadamente

.

Utilizamos o índice espectral ns e a razão tensor –escalar r para comparar os
resultados do modelo com os dados atuais. Em termos dos parâmetros slow-roll, estas
quantidades são definidas como ns – 1 = 2η - 6ε e r = 16ε (CARVALHO, 2007).

Modelos básicos
No caso de modelos com acoplamento mínimo, ξ = 0, os dois modelos mais
estudados na literatura são (KALLOSH, 2010b):
(1) V ~
Para este modelo temos 1- ns = 2/N , r = 8/N, onde N é o numero de e-folds.
(2) V ~
Aqui temos uma dependência dos valores de v, e também das condições iniciais para o
campo Φ. A Inflação ocorrerá em três situações: haverá correspondência de resultados
com

, se Φ

v. Quando v

, ele parecerá quadrático e os valores para ns e r

serão iguais ao potencial anterior, e para Φ

, em que ns e r serão muito pequenos.

Agora vamos generalizar os resultados obtidos os casos (1) e (2) para a teoria
com um acoplamento não-mínimo ξ.

Potencial Quadrático
No formalismo de Einstein o potencial quadrático torna-se
VE =
Este potencial tem planaridade máxima para Φ =

. A relação entre os dois

formalismos (Einstein e Jordan) que é determinada pelo valores do parâmetro ξ, o qual
fornece uma variedade de valores para ns e r . Para ser fenomenologicamente viável é
preciso que ξ tenha uma magnitude menor ou igual a escalas da ordem de
Os parâmetros físicos slow-roll são dados por
ε=
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e
η=
e o número de e-folds é dado por uma função logarítmica, com Φi e Φr caracteriando o
início das perturbações e o final da inflação
N

log

+

log

O resultado é que as trajetórias inflacionárias no regime slow-roll são possívei apenas
para valores de ξ situados no intervalo de

a

.

Potencial Quártico
Considerando-o com o acoplamento não-minímo, temos
VE =
Com os parâmetros slow-roll
ε=
e
η=onde
A = 12

+2
O número de e-folds é dado por
N

O comportamento do potencial é determinada pelo sinal de ξ:
(1) ξ

há duas possibilidades: valores “grandes”(Φ

) e valores “pequenos”

(Φ
) para Φ. Embora o campo alcance o seu mínimo em Φ = v, a diferença
entre os dois comportamentos está na forma como o campo muda de sinal, i.e.,
se ele se aproxima do ponto de inflexão pela esquerda, valores “pequenos” do
campo, ou pela direita, valores “grandes” do campo.
(2) ξ = 0, a localização é a mesma quando
, correspondendo ao potencial
m²Φ²/2, exceto para valores muito grandes de ξ, pois a massa move-se com
velocidades diferentes pela esquerda e direita. Por outro lado, para valores

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

212

“grandes” de Φ o potencial cobre uma pequena área ao redor do ponto
(ns,r)

(0.967,0.003) no limite ξ

conforme resultado obtido para ξ

independentemente do valor de v,
.

(3) ξ
, neste caso temos uma singularidade em Φ = -1/2. Os resultados ainda
são fisicamente permitidos na região do lado esquerdo da singularidade ,
definida entre

e

respectivamente. O caso para valores

“pequenos” de Φ é mais realista segundo os dados do WMAP, com ns
razão tensor-escalar r de ordem 10-3.

0.97 e

CONCLUSÕES
Neste trabalho, estudamos os modelos de inflação mais simples da literatura, o
modelo quadrático ϕ² e o modelo quártico com o termo (ϕ²-v²)². Investigamos a
possibilidade de implementar estes modelos de no contexto de teorias de gravidade
estendida, onde o campo escalar ϕ está não-minimamente acoplado à gravidade, para
valores arbitrários de v e ξ. Para tais modelos, modificamos o potencial inflacionário e,
consequentemente, os valores dos parâmetros observáveis ns e r. Com essa abordagem
temos a possibilidade de cobrir uma parte significativa do espaço dos parâmetros (ns ,r).
Selecionando valores adequados da constante de acoplamento não mínimo ξ, os campos
escalares nos modelos de gravidade estendida podem comandar o regime inflacionário,
transportando assinaturas do período de flutuações quânticas, que dão origem às
estruturas em larga escala como galáxias, aglomerados de galáxias etc.
Mostramos que o sinal da constante de acoplamento não mínimo ξ determina
regimes inflacionários distintos, podendo ser classificados nos regimes de campo
“grande” ou campo “pequeno”. Em particular, para o potencial quadrático ξ
r 0,13 – 0,15. Similarmente, para o potencial quártico, quando ξ
possibilidades: valores “grandes”(Φ
ξ = 0, a localização é a mesma quando

) e valores “pequenos” (Φ

10-2 e

temos duas
) para Φ; quando

, correspondendo ao potencial m²Φ²/2, e

quando ξ
, temos uma singularidade em Φ = -1/2 e os resultados ainda são
fisicamente permitidos na região do lado esquerdo da singularidade , definida entre
e

.

Portanto, o acoplamento não-mínimo do campo inflaton à gravidade pode
modificar significativamente os modelos inflacionários mais simples. Estas
modificações devem ser confrontadas com dados observacionais de radiação cósmica de
fundo em micro-ondas, para que possamos vincular os parâmetros (ns ,r).
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O COMPORTAMENTO DA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DAS ESTRELAS POBRES EM
METAIS
Paulo César de Farias Filho1; José Ronaldo Pereira da Silva2

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo a investigação do comportamento da velocidade de
rotação das estrelas pobres em metais no ramo horizontal (HB), do campo e de aglomerados. O
estudo foi realizado com base em uma extensa amostra de parâmetros físicos estelares calculados a
partir de dados de fotometria acumulados na literatura e de parâmetros físicos de aglomerados.
Foram investigadas a existência de possíveis correlações entre a velocidade de rotação e os demais
parâmetros físicos das estrelas e dos aglomerados. O objetivo principal foi entender os mecanismos
responsáveis pelas elevadas velocidades de rotação das estrelas do HB e fornecer subsídios para a
identificação do segundo parâmetro.
PALAVRAS-CHAVE: Populações estelares; Rotação estelar; Segundo parâmetro

INTRODUÇÃO
O ramo horizontal, ou HB (do inglês horizontal branch), é o estágio da evolução
estelar com início logo após a fase de gigante vermelha das estrelas com massa similar a do Sol (da
ordem de 10³³g). Esse estágio evolutivo é caracterizado pela queima do hélio no núcleo estelar (via
processo triplo-alfa) e pela queima de hidrogênio numa camada relativamente fina que envolve o
núcleo da estrela.
Está bem estabelecido que o número relativo de estrelas quentes e “frias” no HB é
primeiramente função da metalicidade do aglomerado. Os aglomerados mais ricos em metais
tendem a apresentar um número maior de estrelas “frias”, enquanto nos mais pobres em metais
predominam as estrelas quentes. A metalicidade portanto influencia a distribuição das estrelas no
HB, sendo denominada de “primeiro parâmetro”. Entretanto, aglomerados com praticamente a
mesma metalicidade apresentam diferentes concentrações de estrelas “frias” e quentes no HB (van
den Bergh 1967; Sandage & Wilder 1967; Harris 2003). Isso evidencia que um outro fator (ou uma
combinação de fatores) também contribui para a distribuição das estrelas no HB. Este outro fator
(ou combinação de fatores) é chamado de “segundo parâmetro” e sua natureza física é
1

Discente do curso de física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais. Campus Central, UERN.
E-mail: cesarfilho_22@hotmail.com
2
Doutor em Física, Docente do Departamento de Física da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais.
Campus Central, UERN. E-mail: joseronaldo@uern.br
ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

215

desconhecida. Para uma visão geral do problema dessas diferentes distribuições recomendamos a
leitura de Fusi Pecci & Bellazzini (1997); Rood, Whitney & D dCruz (1997) e Behr (2003).
A questão do segundo parâmetro é muito complexa, pois envolve anomalias do
comportamento das estrelas no HB ainda não explicadas satisfatoriamente. Entre essas anomalias
podemos citar: a presença de gaps fotométricos no HB (Sosin et al. 1997; Ferraro et al. 1998);
regiões do HB com estrelas “superluminosas” se comparadas às previsões teóricas (Grundahl et al.
1999); gravidade significativamente mais baixas do que o esperado (Moehler et al. 1995), além de
estrelas com elevadas abundância de metal e baixa abundância de hélio (Glaspey et al. 1989;
Moehler et al. 1999; Behr et al. 1999). Contudo, o mais surpreendente é o inesperado intervalo de
velocidades de rotação, vsen i, das estrelas do HB observadas nos aglomerados globulares. Neste
intervalo temos vsen i variando desde ~ 8km/s até o surpreendente valor de 40km/s (Peterson
1985a, 1985b; Peterson et al. 1995; Behr et al. 2003a; Behr et al. 2003b; Recio-Blanco et al. 2002).
As rotações elevadas são particularmente difíceis de explicar se forem consideradas as perdas de
momentum angular do estágio evolutivo anterior, o de gigante vermelha. É importante salientar que
a lei de Skumanich, para a idade típica dos aglomerados globulares (~ 109 anos), prever uma
velocidade de rotação da ordem de 10km/s no estágio de gigante vermelha.
Este projeto investigou o comportamento da velocidade de rotação das estrelas do
campo e de aglomerados, pobres em metais e localizadas no ramo horizontal(HB) do diagrama H-R.
A pesquisa foi sendo realizada a partir de elaboração de uma grande amostra de parâmetros físicos
estelares, estimados mediante dados de fotometria, e parâmetros físicos de aglomerados acumulados
na literatura. A existência de possíveis correlações entre a velocidade de rotação e os demais
parâmetros físicos das estrelas do campo e de aglomerados foi investigada.
MATERIAL E MÉTODOS
De acordo com o plano de trabalho, foram selecionados artigos para leitura, dentre
os quais podemos citar: “Rotation and abundance anomalies in blue horizontal-branch stars” (Behr
2003), que é um overview das características gerais do ramo horizontal e distribuições da rotação
estelar no ramo horizontal de aglomerados globulares; “An Overveiw of the Rotational Behavior of
Metal-Poor Stars (Cotés et al. 2009), que também é um overview sobre o comportamento da
velocidade de rotação das estrelas pobres em metais, de aglomerado e do campo. Sobre todos os
artigos e texto foram elaborados resumos, e foram realizadas discussões com o orientador. Sobre os
artigos citados foram elaborados seminários onde eles foram discutidos e apresentados ao grupo de
Astrofísica e Cosmologia.
Para o estudo e treinamento da linguagem de programação C ++ foi utilizado o o
livro “A linguagem de programação C ++” ( Stroustrup, B. - 3ª edição, editora Bookman). Onde
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foram estudados os seguintes capítulo I, II e III, capítulos XXI e XXII.
Para a elaboração de gráficos escolhido foi o programa Supermongo
(http://www.astro.princeton.edu/~rhl/sm/sm.htm). Para isso foi necessário aprender, além da
utilização do próprio programa, a utilizar o sistema operacional linux no modo terminal, ou seja,
aprender comandos do modo terminal. Foi elaborado e apresentado um seminário sobre a utilização
desse programa, onde se discutiu seus comandos básicos e a elaboração de diferentes tipos gráficos.
Os parâmetros estelares utilizados na confecção dos gráficos foram a temperatura efetiva (Teff),
logaritmo da gravidade de superfície (log g) e velocidade radial da estrela (vsen i) .
Durante o projeto foram construídas e atualizadas diversas bases de dados para
confecção dos gráficos que mostram a distribuição das velocidades de rotação das estrelas no
diagrama H-R. A tabela 1 mostra um resumo da base de dados utilizada nesse trabalho, onde são
descritas as fontes dos dados de rotação e o método para obtenção das medidas.
Tabela1- Principais fontes consultadas e métodos para obteção da rotação.
(erro) vsen i

Autor

Estrelas Método utilizado

resolução

Peterson (1985a)

9

Perfil apropriado

23000

4.0 km s–1

Peterson et al. (1995)

63

Tripleto OI

20000

3.2-6.0 km s–1

36000

3.8 km s–1

15000

...

30000

...

40000

...

40000

5.0 km s–1

36000

3.0 km s–1

Cohen

&

McCarthy

(1997)
Kinman et al. (2000)

5
28

Recio-Blanco et al. (2002) 63
Behr (2003a)

74

Contraste

com

perfil

com

perfil

apropriado
Contraste
gaussiano

Correlação cruzada
Contraste

com

perfil

apropriado

45000
Behr (2003b)

90

Contraste

com

perfil

apropriado

45000

3.0 km s–1

60000
Carney et al. (2003)

80

De Medeiros et al. (2006) 99

Contraste

com

perfil

com

perfil

apropriado
Contraste
apropriado
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resolução

(erro) vsen i

50000
Carney et al. (2008)

19

Decomposição de Fourier 120000

1.0 km s–1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da análise da rotação das estrelas do ramo horizontal podem ser
sintetizados na Figura 1, onde apresentamos o comportamento da rotação ao longo do diagrama HR,
na qual as estrelas estão segregadas por intervalo de rotação. Conforme se observa na figura 1, a
distribuição do vsen i ao longo do diagrama HR de estrelas pobres em metais, mostrou que a
maioria dessas estrelas apresentam baixos valores de vsen i e que estas baixas rotações estão
localizadas em todas as fases evolutivas, a partir da sequencia principal (MS) até o ramo horizontal
(HB). Porém várias estrelas com altos valores de vsen i estão localizadas principalmente no HB.
Além disso, as estrelas do Ramo das Gigantes Vermelhas (RGB) apresentam valores de vsen i
exclusivamente baixos.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

218

Figura1- Distribuição de vsen i no diagrama HR para as estrelas da amostra. Os painéis representam diferentes
intervalos de vsen i, como indicado. As principais etapas evolutivas são também indicadas. Observa-se que as baixas
rotações encontram-se ao longo de todo o diagrama HR, enquanto que as altas rotações são encontrados quase
exclusivamente em na faixa de temperaturas no HB.

Também foram analisados o comportamento da velocidade de rotação com a
temperatura efetiva e a metalicidade. A velocidade de rotação projetada vsen i apresenta-se
correlacionada com a temperatura efetiva, o que também pode ser compreendido como uma relação
entre vsen i e a massa estelar. Como observado anteriormente, as estrelas do HB com Teff ≥ 11.500
K são afetadas pela levitação radiativa e assim, a quantidade de ferro e outros elementos pesados
em sua atmosfera apresentaram uma quantidade maior do que o esperado. Por outro lado, abaixo
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11.500K as estrelas apresentam rotações elevadas e metalicidade abaixo do esperado (caompare
com Behr et al. 1999).
Estrelas quentes do HB podem perder massa por vento estelar, o que leva a uma
perda no momento angular e, portanto, uma redução nas velocidades de rotação, explicando assim
as baixas velocidades (Sandage 1967, Peterson 1985a, Peterson 1985b). Entretanto as estrelas do
HB com teperatura superior a 11500 K, apresentam altas composições química na atmosfera, o que
aumenta a opacidade do meio e pode diminuir a perda de momento angular (Recio-Blanco et al,
2002). Dessa foram elas são capazes de preservar a rápida sua superfície, o que nos leva a observar
elevados valores de vsen i. Por outro lado, é também previsto que o vento estelar tornar-se muito
fraco nas estrelas com Teff > 10.000 K, o que também contribui para as elevadas rotações (Fusi
Pecci, F. et al. 1997). Uma propriedade muito interessante que é compartilhada entre as estrelas de
campo e aglomerados

do HB é que em ambos os grupos a fração de rápidas rotações são

semelhantes. Se confirmado, isso teria implicações importantes para nossa compreensão da
evolução momento angular em estrelas HB, pois a maioria dos estudos teóricos sugerem que a
perda de momento angular e transporte devem ser importantes para explicar a ausência de estrelas
com rotações elevadas e temperatura superior a da região onde ocorre o salto de Grundahl
(Grundahl 1999).
CONCLUSÃO
Neste trabalho, realizamos uma compilação de valores vsen i de estrelas pobres
em metais ([Fe / H] <- 0.5) que abrangeu diferentes fases da evolução das estrelas (MS, RGB e
HB). A amostra incluiu estrelas, tanto no campo e de aglomerados globulares. A distribuição do
vsen i no diagrama HR mostraram que as estrelas com baixa rotação estão distribuídas em todos os
estágios evolutivos, da MS até o HB. As rápidas rotações estão concentradas principalmente na MS
e no HB sugerindo que as estrelas adquirirem momento angular na fase evolutiva anterior anterior
ao ramo das gigantes vermelhas. Uma outra alternativa para explicar essas altas rotações é a
dragagem de momento angular, preservado no núcleo estelar, para a superfície da estrela. Estrelas
do HB de campo e aglomerados globulares não revelam diferenças importantes em seu
comportamento rotacional, sugerindo que o ambiente não afeta o comportamento de rotação das
estrelas, pelo menos não de uma maneira significativa. Também constatamos que, enquanto a
amostra de estrelas do campo e de aglomerados têm distribuições de metalicidade diferentes, essas
diferenças não se refletem nas distribuições de vsen i. Conclui-se portanto que, em regimes de
baixas metalicidade, este parâmetro não afeta de forma relevante o comportamento da velocidade
rotacional das estrelas. Esse resultado entretanto pode ser diferente para metalicidades mais altas.
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O CONJUNTO DOS QUATÉRNIOS, UMA APLICAÇÃO NAS ISOMETRIAS DO ℝ
Eudes Erionilde Souza Marinho¹; João de Deus Lima²
RESUMO: A crescente demanda por sistemas de transmissão de dados seguros e eficientes tem resultado na busca de
sistemas de códigos corretores de erros mais eficientes. Muitas das pesquisas apontam a Geometria Riemanniana e
Topologia Algébrica como um dos ambientes mais favoráveis para esses novos projetos de componentes do sistema de
transmissão de dados. A álgebra dos quatérnios tem contribuído de diversos modos na busca destes sistemas.
Objetivando suportes para aplicações que venham melhorar o desempenho dos sistemas de comunicações,
apresentaremos, neste trabalho o conjunto dos quatérnios, sua origem, propriedades elementares e uma aplicação no
comando de vôos de aeronaves, através das representações, via quatérnios, das isometrias do espaço tridimensional.
Tais propriedades e aplicação estão relacionadas diretamente com o método de construção de códigos corretores como
também com o processo de transmissão de sinais digitais. Este suporte é muito importante para a próxima fase de
projeto que visa desenvolver códigos e modulações para sistemas de comunicações baseados na teoria dos quatérnios.
PALAVRAS-CHAVE: Quatérnios; Ângulos de Euller; Isometrias.

INTRODUÇÃO
Reconhecidamente, os quatérnios são utilizados para representar as isometrias do plano
euclidiano tridimensional da forma mais econômica possível, em termos de complexidade de
cálculo. Devido a esta propriedade, os quatérnios possuem muitas aplicações, além da teoria da
codificação, os quatérnios são aplicados ainda na robótica, simulações de vôos, radares e games.
Daí a importância de se conhecer a álgebra dos quatérnios. Historicamente os quatérnios foram
criados por Hamilton e Shoemake os introduziu na Computação Gráfica. Atualmente são
largamente utilizados em aplicações gráficas que fazem uso de rotações, como forma de evitar o
gimbal lock e para facilitar interpolação entre rotações.
O grupo icosaédrico teve um papel muito importante no desenvolvimento da
Matemática, pois permitiu a Golois solucionar um difícil problema de sua época, obter as raízes da
equação geral do quinto grau. Galois mostrou que a natureza da solução de qualquer equação
algébrica depende de um grupo de permutações associado à equação, a chave para a resolução está
no fato do grupo decorrente dos subgrupos normais. Para a equação de quinto grau geral, as
propriedades relevantes do grupo dos quatérnios ocasionam do fato de que o grupo icosaédrico não
tem subgrupos normais. (GROSSOMON, 1964)
O conjunto dos números complexos são baseados em duas unidades, 1 e i. O conjunto
dos quatérnios Q baseia-se em quatro unidades, 1, i, j e k, e é definido pelo conjunto de todas as
combinações lineares
Q = α + βi + γj + δk,
onde α, β, γ e δ são números reais e i, j e k satisfazem as seguintes relações
i2 = j2= k2= ijk2= -1.
A partir destas relações podemos mostrar que valem as igualdades,
ij = k, jk= i, ki=j,
ji = -k, kj= -i, ik=-j.
O produto de dois quatérnios em termo de produto escalar e vetorial,
qq = (λv)(λv) = (λλ-v.v,λv+λv+vxv).
_________________________________________
¹Discente do curso de Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
eudes520@hotmail.com
²Doutor em Matemática, docente do Departamento de Matemática e Estatística da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus
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Para aplicar a rotação em um ponto v de um ângulo θ ao redor de um eixo definido por
um vetor unitário w, podemos aplicar os quatérnios da seguinte maneira: representar v por um
quatérnio p = (λ,v), representar a rotação desejada pelo quatérnio q=(sin( ⁄2),cos(⁄2)w) e
realizar a operação R(p)= qp . Assim para realizar uma rotação em x, y ou z, podemos escolhe o
eixo e o grau de rotação do ângulo.
Por exemplo, para realizar uma rotação de um ponto p = (1,0,0) da esfera
tridimensional, por um ângulo de 90°, tomamos a sua representação via quatérnios dada por p =
(0,(1,0,0)), onde 0 é a sua parte real, utilizamos a sua representação angular via quatérnio q =
(√22, (0,0, √2⁄2)) e realizamos as seguintes operações
R( p) = qp  = (λv)(λv)(λ-v)
= (√2⁄2 , (0,0, √2⁄2))(0,(1,0,0))(√2⁄2 , (0,0, −√2⁄2))
= (√2⁄2 , (0,0, √2⁄2))(0,(1,0,0))(√2⁄2 , (0,0, −√2⁄2))
= (0, (√2⁄2 , √2⁄2 , 0))(√2⁄2 , (0,0, −√2⁄2))
= (0,(0,0,0)+(1⁄2 , 1⁄2,0)+(−1⁄2,1⁄2,0))
= (0,(0,1,0)
Portanto, ao efetuarmos uma rotação do ponto v = (1,0,0) por um ângulo de 90°, na
esfera, obtemos o ponto w = (0,1,0). (BIASI, 2002)

MATERIAL E MÉTODOS
Para uma boa observação foi usado o programa de criação de gráfico wplotpr
(http://www.mat.ufpb.br/sergio/winplot/winplot.html) para simulação dos calculo feito com os
quatérnios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi verificado que com as coordenadas de um ponto p qualquer, pode-se escolher um
eixo no espaço euclidiano e realiza uma rotação de acordo com o ângulo desejado, ou seja, por meio
de uma simples multiplicação de quatérnios, somos capazes de descobrir a parametrização em
coordenadas da composição de um número arbitrário de rotações e de aplicar essas rotações a
determinados pontos dados. Dessa forma para representar a orientação de uma entidade, precisamos
somente de um quatérnio. Não ocorre o efeito gimbal lock. Não existem eixo preferencial ou perda
de graus de liberdade nesta parametrização. A partir de qualquer rotação ou posição, podemos
aplicar qualquer outra rotação sem restrições.
CONCLUSÃO
Concluído o estudo das propriedades básicas dos quatérnios constatamos que as mesmas
são essenciais para qualquer tipo de aplicações, principalmente no cálculo das isometrias (rotações)
do espaço euclidiano tridimensional. Estas propriedades sozinhas não são suficientes para o
desenvolvimento e aplicações destas isometrias, é necessário ainda adquirimos alguns
conhecimentos de Álgebra Linear e Álgebra Abstrata, imprescindíveis para o entendimento das
isometrias. Estamos trabalhando nesta etapa para depois voltarmos a tratar das isometrias. A idéia é
concluir o estudo algébrico para podermos trabalhamos em alguma das aplicações dos quatérnios. A
princípio o interesse são aplicações na área da teoria dos códigos corretores de erros. Não está
descartada a hipótese do uso dos quatérnios na simulação de vôos e aplicações da computação
gráfica.
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OBTENÇÃO DO BIODIESEL ATRAVÉS DA TRANSESTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE
MORINGA OLEÍFERA
Carlos Henrique Catunda Pinto1; Luiz Di Souza2; Anne Gabriella Dias Santos3; Luiz Gonzaga
de Oliveira Matias4; Daniele da Silva Oliveira5; Patrick Nunes Farias6; Vanessa da Silva
Bezerra7

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi obter o biodiesel através da reação de transesterificação pela rota metílica
do óleo de moringa oleifera, utilizando a catálise heterogênea, catalisa com hidróxido de potássio e avaliar o
biodiesel produzido a partir do óleo de moringa e suas misturas de 5%, 10% e 20% com o óleo diesel (biodiesel B5
- BR), e sua viabilidade para a produção dessa fonte energética. A moringa oleifera é uma oleaginosa que tem um
grande potencial para a produção desse combustível por que é uma cultura que se adapta em várias condições
climáticas, é tolerante à seca e produz boa quantidade de óleo. A semente desta árvore produz um óleo de alta
qualidade, chegando a produzir entre 35 % a 40 % de óleo. Para extrair o óleo da moringa utilizou-se o extrator do
tipo soxhlet, caracterizou-se as propriedades físico-químicas do óleo da moringa oleífera, e do biodiesel produzido
pela rota metílica, através da catálise homogênia, usando como catalisador o hidróxido de potássio (KOH) de acordo
com as normas estabelecidas pela (ANP), Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis.
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel; Transesterificação; Moringa Oleífera.

INTRODUÇÃO
Considerando-se o petróleo um recurso natural não-renovável, o biodiesel apresenta-se
como alternativa energética, devido ao fato de ser um combustível renovável e biodegradável,
podendo substituir o diesel mineral sem necessidade de nenhuma modificação nos motores
diesel já existentes (BARROS, 2007, p. 48). A moringa oleifera é uma planta que tem um grande
potencial para a produção de biocombustível no semi-árido nordestino, pois é uma árvore que
não apresenta dificuldades quaisquer que sejam os métodos escolhidos para a sua propagação,
pode ser pelo plantio direto, produção de mudas a partir de sementes ou de estacas. Adaptam-se
bem as condições climáticas tanto do clima semi-árido como sub-úmido, não sendo necessários
altos volumes pluviométricos por ano, é tolerante à seca e produz boa quantidade de óleo. A
semente desta árvore produz um óleo de alta qualidade, chegando a produzir entre 35 % a 40 %
de óleo (RURAL BIOENERGIA, 2010). Este óleo é amarelo claro, podendo ser usado como
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matéria-prima alternativa regional para a produção de biodiesel no nordeste. A Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustível (ANP), conforme a resolução nº 7/2008,
Anexo 1/2008, que trata da qualidade do biodiesel produzido, estabelece padrões de qualidade
que devem ser obedecidos(ANP, 2011). Para verificar estes parâmetros é necessário analisar
varias propriedades e verificar se as mesmas estão obedecendo a legislação. Neste projeto foi
feita a extração do óleo de moringa e a síntese do biodiesel através do processo químico de
transesterificação, pela rota metílica e catálise homogênea com hidróxido de potássio (KOH).
Foram analisados os parâmetros ponto de fulgor, densidade, tensão superficial, viscosidade, água
e sedimentos, índice de saponificação e índice de acidez do óleo e do biodiesel (B100) e
comparados os resultados das analises com os previsto nas normas da ANP.
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente as sementes de moringa (figura 1) foram coletadas no Campus Central da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - Mossoró/RN. Antes da extração as
sementes passaram por um processo de limpeza e tratamento. Em seguida, as sementes foram
colocadas na estufa para secagem durante 5 horas a temperatura de 105 ºC. Após serem secas as
sementes foram trituradas e postas em papel de filtro que foram fechados para formarem saches
para posterior extração do óleo. A extração foi realizada com o método Soxhlet utilizando como
solvente hexano durante um período de 6 h com refluxo. O óleo foi separado do solvente
hexano, através de um evaporador-rotativo a pressão reduzida e purificada por secagem na
temperatura de 65 °C por 24 hs (figura 2).

Figura 1 - Moringa Oleífera

Semente de moringa

Sistema Soxhlet

Evaporador rotativo

Óleo de moringa

Figura 2 - Processo de obtenção do óleo de moringa oleifera
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O óleo de moringa oleifera que foi seco na estufa durante 24 horas para a retirada de
água residual foi usado na síntese do biodiesel. A reação foi feita a temperatura ambiente durante
4 horas utilizando uma razão de 70 g de álcool metílico para cada 200 g de óleo, e como
catalisador hidróxido de potássio (KOH). Ao término da reação transferiu-se a mistura para um
funil de decantação, com o intuito de separar as fases. Após 1 hora em repouso observou-se
nitidamente duas fases, a menos densa contendo os ésteres metílicos (biodiesel) e outra mais
densa o glicerol (glicerina), as impurezas e os reagentes em excesso. Depois de 24 horas em
repouso a segunda fase foi removida do balão restando apenas os ésteres metílicos que em
seguida foi lavado com água morna. Para a avaliação do processo de lavagem foi realizado a
medida do pH utilizando fenolftaleína para observar a coloração da água de lavagem que
inicialmente tinha coloração rosa e que, posteriormente, com as sucessivas lavagens ficou
incolor, sendo finalizada a lavagem neste momento (figura 3). Em seguida o biodiesel foi seco
em uma estufa a 100 ºC para eliminar a umidade residual.

Óleo de moringa

Transesterificação

Separação das fases

Biodiesel de moringa

Figura 3 - Biodiesel de moringa oleifera puro B100.
O óleo e o biodiesel de moringa (B100) foram caracterizados segundo o Regulamento
Técnico da ANP nº 1/2008 contida na resolução nº 7/2008 de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas internacionais “American
Society for Testing and Materials” (ASTM), da “International Organization for Standardization”
(ISO) e do “Comité Européen de Normalisation” (CEN). As análises foram realizadas no
laboratório de físico-química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN),
fazendo-as em triplicata e o resultado final foi dado fazendo a média aritmética das análises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O biodiesel foi produzido com o hidróxido de potássio (KOH), pois não deu tempo de
fazer com a vermiculita, também não foi possível avaliar o biodiesel produzido a partir do óleo
de moringa e suas misturas de 5%, 10% e 20% com o óleo diesel, entretanto, esse procedimento
será realizado na segunda fase do projeto, durante o período de 2011-2012. Os resultados obtidos
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nesse trabalho foram da extração do óleo de moringa e do biodiesel de moringa com um
rendimento de 83,68 % e suas caracterizações.
A tabela 1 apresenta a caracterização físico-química do óleo e do biodiesel de moringa.
Os valores determinados foram o índice de acidez, índice de saponificação, densidade,
viscosidade, tensão superficial, água e sedimentos e teor de umidade sendo essas análises
realizadas em triplicata, adotando-se a média aritmética como resultado.
Tabela 1 - Características físico-químicas do óleo e do biodiesel metílico de moringa oleifera
Lam.
Caracterizações
Índice de acidez (mg KOH/g)
Índice de saponificação (mg KOH/g)
Densidade (g/dm3)
Viscosidade (Cst)
Tensão superficial (nM/n)
Água e sedimentos (%)

Óleo de
Moringa

Biodiesel de
Moringa

Limites ANP

0,047
182,39
886
33,24
32,9
0

0,028
190,73
887
13,56
33,00
0

0,5
NC*
875-900
3,0-6,0
NC*
0,050

* (NC) Não cita.
Viscosidade
Como pode ser analisado na tabela 1, o biodiesel apresentou valores acima da norma
estabelecida pela ANP que é de 3,0-6,0 (Cst), tal valor é influenciado pelas propriedades do
ácido oleico (C18:1), ácido graxo presente em grande quantidade no óleo de moringa que
promove as interações intermoleculares como forças Van der Walls que se acentuam devido a
molécula possuir uma grande massa molecular contribuindo para o aumento do tempo de
escoamento do biodiesel. No entanto, foi observada uma redução significativa na viscosidade em
relação ao óleo natura, essa diminuição está relacionada à reação de transesterificação do óleo,
sendo que o principal objetivo desta reação é diminuir este parâmetro com a formação de ésteres
de cadeia menor o que se resultou satisfatório, como se pode observar na tabela 1. Além disso, a
molécula apresenta uma insaturação com conformação cis característica de ácidos graxos o que
pode ajudar a diminuir a viscosidade devido o enfraquecimento das forças de dispersão e ao
empacotamento das moléculas. Devido a isso os valores encontrados para a viscosidade do
biodiesel é baixo em relação ao óleo. Mesmo assim, o valor alto impõe restrições ao uso direto
do biodiesel de moringa, podendo ser usado em misturas nos motores ciclo-diesel.
Massa Específica
Da mesma forma, que a viscosidade a densidade também é influenciada pelas
propriedades do ácido oleico. A molécula apresenta uma instauração no carbono 9 o que
dificulta as interações das forças de Van der Walls devido a conformação cis, diminuindo tanto a
área de contato entre as moléculas como as forças de dispersão o que dificulta a agregação entre
as mesmas, impede o empacotamento pelo aumento do espaço entre as moléculas resultando em
aumento da densidade. No entanto, os resultados mostraram que tanto o óleo de moringa com o
biodiesel, apresentaram densidade dento das normas estabelecidas. O óleo de moringa apresenta
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boa densidade e pode ser usada sem restrições para a obtenção de biodiesel já que esse é um
parâmetro empregado no momento da seleção do óleo a ser utilizado na reação. Como as
características de alguns parâmetros são repassadas para o biodiesel, o mesmo não apresentou
desacordo nos resultados e pode ser empregado sem exceções em motores ciclo-diesel. Já que
combustível com alta densidade pode causar problemas relacionados com a injeção do
combustível no motor prejudicando seu desempenho (SANTOS, 2010).
Tensão Superficial
Observou-se que apesar de não existir um padrão normalizado para a tensão superficial
como nas outras propriedades físico-químicas, o seu valor foi considerado alto para o biodiesel
de moringa. Tal valor deve ser influenciado pela presença de oxigênio e hidrogênios na molécula
do biodiesel. Devido a isso, as interações intermoleculares se tornam mais fortes, significando
que será necessária uma maior temperatura para romper as forças e assim permitir que as
moléculas deixem o estado liquido e passem para o vapor. Valores altos se caracterizam,
portanto, em resultado insatisfatório, tendo em vista que, uma menor tensão superficial facilita a
volatilização do combustível proporcionando uma queima mais completa, diminuindo a
possibilidade de formação de resíduos sólidos (fuligens) que podem prejudicar o funcionamento
do motor e são ambientalmente ruins.
Teor de Água e Sedimentos
Os resultados tanto para o óleo como para o biodiesel não apresentarão valores para
água e sedimentos, o que se mostra bastante satisfatório. Com relação ao óleo, resquício de água
residual podem promover reações indesejadas como hidrólise promovida pela água o que pode
resultar em ácidos graxos livres aumentando a acidez do sistema e saponificação dos ácidos
graxos prejudicando o rendimento da reação, dessa forma, o óleo por apresentar ótimo resultado
pode ser usado sem problemas na obtenção de biodiesel. Depois da transesterificação, as análises
demonstram que o biodiesel não apresentou resíduo de água, tal resultado evidencia que o
processo de lavagem do biodiesel se mostra bastante eficiente.Como o biodiesel apresenta certo
grau de higroscopicidade, o teor de água deverá ser monitorado durante o armazenamento.
Índice de Acidez
Os valores obtidos no índice de acidez para o biodiesel de moringa está dentro da
especificação que é de 0,5 mg de KOH/g. Comparando com o óleo observou-se que o valor
apresentado na tabela 1 é menor. Dessa forma, observa-se que tanto o óleo como o biodiesel são
pouco corrosivos aos componentes metálicos presentes no motor. Um baixo índice de acidez
para o óleo minimiza as reações indesejadas como saponificação dos ácidos graxos livres
promovidas pelo meio básico do catalisador durante a reação. Mesmo assim, é necessário o
monitoramento desse produto devido ser um material higroscópico na qual a estocagem pode
alterar os valores de acidez devido haver a presença de água com o passar do tempo. Uma
elevada acidez pode causar problemas de corrosão nos componentes metálicos do motor.
Índice de Saponificação
O índice de saponificação do óleo de moringa foi de 182,39 mg KOH/g e é menor em
comparação com o biodiesel que foi de 190,73 mg KOH/g. Valores altos de índice de

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

229

saponificação podem prejudicar o rendimento da reação pela formação de sais de acido graxo
promovidas pelo catalisador básico e pela presença de água na matéria prima como também
prejudica no processo de lavagem do biodiesel. Mesmo assim, observou-se que a reação ocorreu
sem maiores problemas e com um bom rendimento, sendo a lavagem do material final foi
realizada sem problemas mostrando que os resultados encontrados podem ser considerados
baixo.

CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que a semente de moringa oleifera produz em boa quantidade
óleo com boas características físico-químicas para ser usado como matéria prima na
transesterificação básica para obtenção de biodiesel.
Assim obteve-se o biodiesel (B100) metílico do óleo de moringa com rendimento de
83,68 % e isento de água e sedimentos.
As características físico-químicas como massa específica, água e sedimentos e índice de
acidez para o óleo de moringa e o seu respectivo biodiesel apresentaram-se de acordo com as
normas da Resolução nº 07/2008 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
Os resultados mostraram que a produção de biodiesel de óleo de moringa é uma
alternativa para a versatilidade da matriz energética, sendo que a planta possui características
bastante interessantes como a adaptação a solos extremamente pobres, sendo esse atributo
importante no aspecto de utilização de terras impróprias para a agricultura. O seu uso neste
sentido promoverá a inclusão social e a diversificação da matriz energética, atingindo dessa
forma as diretrizes do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB).
Os resultados também mostram a importância da continuidade desse trabalho para que
venha a ser feito o biodiesel catalizada pela vermiculita e KI 3%, assim como avaliar o biodiesel
produzido a partir do óleo de moringa via processo de trasesterificação através da rota etílica e
suas misturas de 5%, 10% e 20% com o óleo diesel puro.
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OS DESAFIOS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA AS EMPRESAS
Victor Antunes Ignácio de Medeiros Pereira da Silva1; Gláucia Melissa Medeiros campos2; Ana
Lúcia Dantas3
RESUMO: O objetivo deste trabalho é identificar os problemas principais no uso da computação em nuvem, com
ênfase para os problemas que impedem o uso desta tecnologia pelas empresas, como por exemplo: problemas jurídicos,
requisitos de segurança, gerenciamento e acessibilidade. Para alcançar este objetivo, foi feita análise comparativa a
respeito do modelo já vigente no mercado, buscar quais fatores são tidos como características negativas a fim de
explorá-los e apresentar uma solução plausível, assim como apresentar os impactos que essa adoção terá em cima da
empresa. O esforço deste trabalho se deu em buscar em compreender as respostas para esses problemas por meio de as
empresas que trabalham com a computação em nuvem. Foi feito um aprofundamento teórico sobre as empresas
estudadas, com o intuito de definir seu foco de acordo com o que elas têm a oferecer como tipos de serviços, custos e as
vantagens oferecidas em comparação com o modelo tradicional de computação.
PALAVRAS-CHAVE: Computação em Nuvem; Desafios; Empresas

INTRODUÇÃO
Um termo relativamente recente, a Computação em Nuvem (CANONICAL, 2009)
representa uma arquitetura orientada a serviços que fornece logísticas de prestação de serviços de
forma transparente. Ao consumir recursos da nuvem, o cliente pode focar todos os seus esforços em
sua aplicação, necessitando apenas saber da disponibilidade do serviço oferecido e o quanto isso irá
lhe custar.
Segundo Vaquero (2009), a nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos
computacionais virtualizados, dispostos remotamente, que devem apresentar alta disponibilidade,
serem de fácil acesso e capazes de se ajustar facilmente às necessidades do usuário. Porém, as
necessidades do usuário representam um complexo conjunto de requisitos não-funcionais, como o
fornecimento de recursos sob demanda, elasticidade, alta disponibilidade, transparência,
necessidade de conexão de rede, pagamento sob demanda, independência de localização geográfica
e suporte a sistemas operacionais heterogêneos (RUSHEL, 2008).
Ainda segundo Mell (2011) a nuvem é divida em três camadas, de acordo com seus
modelos de serviço: Software, Plataforma e Infraestrutura como serviço (SAAS, PAAS e IAAS,
respectivamente). A camada superior, o modelo SAAS oferece aplicações pré-desenvolvidas,
voltadas para as necessidades dos usuários e visando a redução de custos. São geralmente
alternativas para softwares disponíveis localmente, como editores de texto, imagem e clientes de email.
A camada intermediária PAAS serve de base de desenvolvimento de softwares que
possam vir a atuar na camada do SAAS. O serviço de plataforma sugere linguagens de
programação, bem como interfaces de desenvolvimento para que sejam construídas aplicações nas
nuvens. Este modelo oferece um ambiente de execução de alto nível automaticamente configurável
para desenvolver e testar aplicações na nuvem.
A última camada, a IAAS é a prestação de infraestrutura como serviço, incluindo
servidores, roteadores, sistemas de armazenamento, processamento de dados e outros recursos de
computação.
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Uma nuvem varia em tipo de implantação de acordo com as necessidades das aplicações
dos usuários, restrições de política de negócio e o nível de visibilidade desejado. Os tipos nuvem
são: Privada, Pública e Híbrida.
Em uma nuvem privada, a infra-estrutura é de uso exclusivo de uma única organização,
ou de um conjunto de organizações com um objetivo em comum. Este modelo se caracteriza por
prover serviços para um limitado número de usuários, cujo acesso é realizado através de um
firewall.
Uma nuvem pública tem seus serviços distribuídos para um numero qualquer de
usuários ou indústrias. Neste caso, as aplicações de vários usuários compartilham o mesmo espaço
do sistema de armazenamento e recursos de processamento.
Uma nuvem híbrida é resultante da união de uma nuvem privada e uma pública, mas
que permanecem sendo entidades únicas. Deste modo, é possível que uma nuvem privada possa
ampliar seus recursos a partir de uma reserva de recursos de uma nuvem pública.
A Computação em Nuvem apresenta um enorme potencial de vantagens para os
usuários. A promessa da nuvem em realizar todo o processamento e armazenamento relevante das
aplicações do usuário remete diretamente à economia em infra-estrutura tradicional de computação
por parte do usuário, gerando grande economia. A elasticidade dos recursos de uma nuvem traz
grandes benefícios para aplicações com picos variáveis de acesso. As configurações automatizadas
de instâncias virtualizadas e ambientes de execução são de grande auxílio para desenvolvedores. O
modelo de cobrança sob demanda elimina o pagamento de taxas mensais, o que oferece redução nos
custos dos serviços.
Porém, este leque de vantagens é fruto de uma grande complexidade no planejamento e
execução da arquitetura de uma nuvem. Pelo fato da Computação em Nuvem ainda ser considerada
uma tecnologia recente, são grandes os desafios para a implementação correta de um serviço de
nuvem que consiga atender satisfatoriamente os requisitos do usuário.
Por este motivo, muitas empresas ainda apresentam receio em adequar um modelo de
processo de negócio baseado na nuvem. Como em qualquer tecnologia de TI, a adoção da
Computação em Nuvem deve atender requisitos vitais de negócio, como segurança, privacidade,
desempenho e tolerância a falhas.
Considerando este cenário, o presente trabalho propõe demonstrar que os benefícios
oferecidos pelos vários tipos de serviços presentes na diferentes camadas da nuvem podem ser
suficientes para atender às necessidades dos usuários, mesmo tendo em vista seus desafios.
O objetivo deste trabalho é dispor resultados obtidos em uma análise comparativa a
respeito de técnicas e tendências presentes em iniciativas de líderes do mercado de Computação em
nuvem. A partir destes resultados, é proposto buscar quais fatores são tidos como características
negativas e em seguida explorá-los a fim de apresentar soluções plausíveis. Por fim, é apresentada
uma conclusão baseada no levantamento de pontos positivos e negativos da Computação em
Nuvem.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho é fruto de um projeto de pesquisa cujo objetivo é esclarecer
benefícios, desafios e problemas da Computação em Nuvem, com o intuito de obter uma visão clara
sobre esta tecnologia, suas aplicações e vantagens.
Este trabalho foi desenvolvido a partir da análise de tendências vigentes no mercado de
cloud, estratégias de negócio de líderes no setor e com embasamento teórico sobre materiais
publicados por especialistas acadêmicos, científicos e de mercado.
Como material de pesquisa foram utilizados artigos acadêmicos, científicos e artigos
publicados por empresas que atuam no mercado de cloud.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A estrutura dos resultados obtidos se divide em três etapas. Primeiramente são
apresentados os benefícios oferecidos pela Computação em Nuvem, segundo a literatura. Em
seguida são apresentados os desafios de atender os requisitos não-funcionais da nuvem, e de que
forma este requisitos devem se apresentar ao usuário, a fim de constituir uma oferta viável de
serviço. Por fim, são apresentadas abordagens em vigência no mercado de cloud que visam
solucionar de forma satisfatória os desafios supracitados.
O objetivo de uma nuvem é fornecer serviços de fácil acesso e baixo custo que se
ajustem às necessidades dos clientes. A Computação em Nuvem possui alguns fatores principais
que denominam maior apelo, dentre eles: Redução no custo necessário para a aquisição de
infraestrutura de hardware e software; Possibilidade de um melhor aproveitamento do espaço físico
disponível numa empresa; Alta disponibilidade de serviço com desempenho satisfatório;
Escalabilidade e elasticidade de recursos para atender às demandas variáveis das aplicações.
Porém, como em qualquer processo de adoção de novas tecnologias, do ponto de vista
do usuário devem ser observados na Computação em Nuvem alguns fatores considerados chave que
determinam o nível de satisfação das regras de negócio do cliente. Dentre estes fatores, podem ser
considerados como pontos vitais a redução de custos, aumento da capacidade de produção,
segurança e privacidade.
No caso das nuvens públicas a redução de custos se refere, inicialmente, ao modelo de
cobrança utilizado por provedores da nuvem, conhecimento por computação utilitária. Este modelo
determina a cobrança baseada exclusivamente no consumo, livre de taxas fixas de filiação ou
assinatura. O usuário deve pagar apenas pela quantidade exata de recursos computacionais que
consumiu.
No caso de nuvens privadas e híbridas, o fator determinante para a redução de custos é a
virtualização, que possibilita a utilização eficiente dos recursos, maior flexibilidade e a diminuição
do tempo necessário para implementar novas soluções.
O aumento da capacidade de produção se refere às características de elasticidade e
escalabilidade proporcionadas pela nuvem.
Escalabilidade é uma relação linear entre a capacidade de aumentar o volume de
trabalho e a adição de recursos. Deste modo, é possível dizer que os requisitos de escalabilidade de
um sistema são atingidos quando o mesmo cresce proporcionalmente à quantidade de recursos que
lhe são alocados.
Para obter uma infra-estrutura que consiga atingir requisitos de escalabilidade, uma
alternativa viável é construir uma arquitetura básica passível de acumulação. Desta maneira, a
simples duplicação de recursos pode garantir escalabilidade para um sistema.
Porém, o termo escalabilidade define apenas o crescimento do sistema.
Consequentemente, não há maneiras de garantir o pleno aproveitamento do conjunto de recursos
provisionados, tampouco seu de-provisionamento a fim de evitar ociosidade.
Com a finalidade de evitar a ociosidade de recursos e maximizar o aproveitamento,
uma nuvem precisa dispor também de um bom sistema de elasticidade de infra-estrutura. O esforço
investido em sistemas automatizados e eficientes de gerenciamento de recursos traz resultados
positivos em forma de economia para o provedor, o que resulta em menores preços para o cliente.
A elasticidade refere-se à capacidade recursos podem ser adquiridos ou devolvidos
rapidamente de acordo com a necessidade do usuário. É possível fazer uma medição quantitativa da
elasticidade a partir de fatores como: velocidade no provisionamento / de-provisionamento dos
recursos; quantidade máxima de recursos que podem ser provisionados e granularidade na
contabilidade do uso dos recursos.
A provisão de recursos na nuvem é dada através de mecanismos de Resource Pooling,
onde recursos são agrupados para que possam atender vários clientes através de um esquema de
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gerenciamento de ciclo de vida por demanda, de forma dinâmica e transparente. Em alguns
provedores, há também a possibilidade do cliente definir, de maneira abstrata (continente, país), a
localidade dos recursos que deseja usar a fim de diminuir a latência das requisições.
Tendo em vista esta gama de benefícios, é possível afirmar que ao utilizar uma solução
baseada na Computação em nuvem, clientes dispõem de um conjunto de recursos acessados
remotamente, que podem ser alocados de forma dinâmica, sob demanda e que se ajustam
automaticamente à carga de requisições geradas pelas aplicações.
Contudo, estes benefícios são oferecidos à custa de um grande esforço de planejamento
e execução de projeto de uma nuvem. A Computação em Nuvem é um modelo de computação
excepcionalmente complexo. Parte do seu rápido crescimento ao longo dos últimos anos se deve,
em parte, aos conceitos incorporados de algumas das principais tecnologias consolidadas da
Computação Distribuída, como o uso de recursos ociosos da Computação em Grade [PISKE, 2006]
e o processamento em paralelo da Computação em Cluster [BACELLAR, 2010].
Porém, juntamente com estes conceitos consolidados, são também incorporados
desafios à medida que a arquitetura da nuvem cresce. A idéia de comprar serviços que possibilitem
empresários economizar dinheiro com infra-estrutura e logística é atraente, mas ainda existem
diversos pontos a serem considerados.
Durante o processo de estudo de viabilidade, uma empresa normalmente irá se deparar
com temas complexos que são fundamentais para a decisão sobre adotar serviços na nuvem.
Algumas das principais barreiras encontradas dizem respeito à segurança, privacidade,
confiabilidade e controle operacional sobre os serviços.
Para assegurar segurança e privacidade, aplicações guardadas na nuvem devem estar
livres de ataques de spam, vírus e phishing. O acesso remoto deve ser protegido por encriptação
para prevenir roubo de credenciais.
É dever dos provedores manter políticas de controle de mudanças a fim de assegurar
que seus clientes não sofram danos devido a alterações na forma do serviço prestado. Para isso,
usuários devem ser notificados de mudanças nos sistemas com antecedência.
É importante também ressaltar que o provedor deve apresentar uma política de ética e
privacidade, se comprometendo a não violar os dados de seus clientes e assegurar que estes dados
são de posse única e exclusiva dos clientes.
Na nuvem, a confiabilidade de um sistema diz respeito a sua capacidade de manter uma
alta porcentagem de nível de serviço. Para isso devem ser adotadas medidas para garantir o uptime
do sistema. É padrão para os grandes provedores disporem de elevados níveis de redundância,
métodos de migração de serviços em caso de falha e meios alternativos de geração de energia.
A nuvem promete elasticidade para as aplicações, mas em tempos de pico de acesso, é
preciso também saber com que rapidez tal demanda será atendida, e se o desempenho será
suficiente para manter a qualidade no serviço.
O controle operacional sobre serviços remete ao fato de que uma empresa perde
controle sobre a infra-estrutura ao assinar um plano de nuvem. Deve ser oferecido ao cliente um
conjunto de mecanismos de monitoração da qualidade do serviço e, em evento de falha, conhecer
suas causas, o que foi feito para remediar a situação e quais foram os danos resultantes da falha.
Outro fator decorrente do requisito de controle operacional é o interesse inerente do
usuário de poder mover seus dados a qualquer instante, de modo que o próprio usuário seja o único
dono dos dados por ele depositados na nuvem.
Tendo em vista estes desafios, é preciso que haja um conjunto de soluções em vigência
no mercado que sejam capazes de suprir as necessidades dos clientes acerca dos benéficos da
Computação em Nuvem, e que possam satisfazer os desafios inerentes a estes benefícios sem trazer
prejuízos aos usuários.
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Requisitos de segurança e privacidade remetem ao fato de que os dados do cliente
passam a ser gerenciados por terceiros, e por esta razão, empresários podem não se sentir
confortáveis ao ceder acesso aos seus dados críticos.
Tendo em vista estas preocupações, provedores focam grande parte de seus esforços de
marketing em apontar os pontos fortes de suas diretrizes de sistema acerca destes dois requisitos. A
seguir são apresentadas as respostas, a respeito de segurança e privacidade, de alguns dos maiores
provedores de nuvem: Google, Microsoft e Amazon.
O Google afirma possuir alguns dos melhores bloqueadores de spam e antivírus do
mercado, além de um sistema de varredura de arquivos a fim de diminuir a ocorrência de ataques
por meio de arquivos maliciosos. A segurança dos dados é disponibilizada por meio de formas de
encriptação à escolha do consumidor. Caso seja encontrada uma brecha no software, a manutenção
é feita rapidamente, já que os dados estão localizados nos próprios data centers do Google,
dispensando ação do usuário.
No Google, os dados das aplicações são inseridos em soluções virtualizadas, onde são
aplicadas diretivas de segurança a fim de assegurar que cada conjunto de dados é virtualmente
isolado dos dados de outros clientes. Em caso de falhas, funcionários da empresa só têm acesso aos
dados mediante permissão explícita do cliente, onde é criada uma conta de usuário temporária com
privilégios administrativos, com o propósito exclusivo de solucionar problemas.
A Microsoft implementa em seus serviços de nuvem uma camada chamada Global
Foundation Services (GFS), responsável por lidar com questões de infra-estrutura como servidores,
data centers, redes segurança e operações.
Nesta camada, os requisitos de segurança são administrados relação à segurança são
estudados e resolvidos por meio de um modelo chamado Online Services Security and Compliance
(OSSC) team. Este modelo baseia-se na aplicação de estratégias de uso de pessoas, processos,
tecnologias e experiências para resultar na evolução de soluções.
A Microsoft procura oferecer serviços confiáveis de nuvem a partir do foco em três
grandes áreas: Um sistema de segurança baseado em riscos, que estima e prioriza ameaças à
segurança dos dados; Manutenção e atualização de um conjunto de diretivas de segurança focadas
na minimização de riscos; Uso de um framework de disciplinas de conformidade para assegurar que
o design e operação dos sistemas se ajustem a variadas necessidades jurídicas, industriais e
organizacionais.
As diretrizes de segurança contidas no OSSC visam à suavização e tratamento de
ameaças e vulnerabilidades. Para atingir estes objetivos, são utilizadas abordagens baseadas no
controle e visibilidade de riscos, utilizando tecnologias consolidadas pela Microsoft para a redução
de ameaças.
Para garantir a resiliência de sua infra-estrutura de nuvem, a Microsoft investe na
integração de seus serviços de segurança já existentes e aprovados no mercado a fim de prover um
maior nível de consistência em seus serviços prestados.
Um dos líderes no mercado mundial de IAAS, a Amazon Web Services (AWS) utiliza
em parte de sua estratégia de marketing o fato de utilizar data centers medidas de segurança de
nível militar, com pessoal qualificado e câmeras de vigilância em suas premissas. Dentro de suas
instalações, todo o acesso de funcionários a dados de negócio do cliente é proibido, e qualquer
acesso físico e eletrônico é registrado e auditado rotineiramente.
Os produtos mais populares da AWS são seus serviços de instâncias virtualizadas e
sistemas de armazenamento de dados, respectivamente EC2 (Elastic Compute Cloud) e S3 (Simple
Storage Service).
No serviço EC2, a segurança é dividida em níveis: Sistema operacional hospedeiro;
Instâncias virtualizadas sobre o hospedeiro; Firewall stateful (guarda informações sobre o estado da
conexão); Chamadas de API (Application Programming Interface) com assinatura verificada. O
objetivo desta abordagem em níveis é assegurar que os dados contidos na EC2 não possam ser
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interceptados por usuários não autorizados e que as instâncias possam alcançar o máximo nível
possível de segurança sem sacrificar a flexibilidade do serviço.
Com a finalidade de assegurar diretivas de segurança para suas instâncias, a Amazon
utiliza em seu serviço EC2 uma versão altamente customizada do Xen Hypervisor, otimizado para
uma melhor aplicação de diretrizes de virtualização de recursos e isolamento de instâncias. Além
disso, a EC2 também dispõe de medidas de segurança de rede a fim de enfrentar ameaças como:
DDoS, Man in the Middle (MITM), mascaramento de IP, packet sniffing e varredura de portas. O
cliente também tem a opção de utilizar suas próprias medidas de segurança de rede.
O serviço S3 possui APIs com controles de acesso que determinam privilégios em nível
de bucket (contâiner de dados. São mantidas listas de controle de acesso associadas a cada bucket.
Adicionalmente, usuários possuem liberdade para definir privilégios de acesso aos seus dados a
terceiros.
No que diz respeito ao manuseio de dados, os pontos finais de transmissão de dados
(usuário e Amazon) são encriptados quando operações envolvem a EC2. Dados guardados na S3
não possuem encriptação por padrão. Porém, usuários podem utilizar seus próprios métodos de
encriptação, caso desejem.
Outro requisito da Computação em Nuvem comumente citado é a confiabilidade. Na
nuvem, ao contrário da computação tradicional, confiabilidade envolve mais conceitos além de
software resiliente e suporte técnico qualificado.
A nuvem promete elasticidade para as aplicações, mas em tempos de pico de acesso, é
preciso também saber com que rapidez tal demanda será atendida, e se o desempenho será
suficiente para manter qualidade no serviço. É fundamental que os provedores realizem
investimentos constantes em inovação de processos e tecnologias para aumentar o nível de
confiança que um usuário possa vir a depositar na nuvem.
Não é possível sempre contar que a nuvem irá atender a requisitos de desempenho. Uma
nuvem possui diversos, cada um com aplicações que podem fazer requisições pesadas, o que pode
impactar na sobrecarga de recursos para os demais usuários. Outros fatores que afetam o
desempenho são o tráfico total/médio da rede e a distância geográfica entre os data centers e o
usuário.
Uma boa prática é realizar testes simples de desempenho de rede e velocidade de
processamento de instâncias para avaliar a qualidade do serviço antes de definir a escolha definitiva
do provedor. O contrato formado entre clientes e servidores, denominado SLA (Service-Level
Agreement) também podem indicar qualidade de serviço. Um SLA que oferece remuneração para o
cliente em caso de falha do serviço é sinal de confiança na infra-estrutura por parte do provedor, o
que pode indicar uma boa qualidade de serviço.
No tocante ao controle operacional, há dois fatores a serem considerados: posse dos
dados e migração de provedores.
A posse de dados é um assunto que ainda retém grande quantidade de discussões, uma
vez que são poucos os provedores que chegaram num consenso entre os mais diversos cenários
legais envolvidos. Porém, provedores como o Google, em sua suíte SAAS Google Apps especifica
que o usuário é o único dono de seus dados, sobre os quais o Google não solicita nenhuma posse.
É de interesse do mercado de Computação em Nuvem como um todo que empresas
definam mais claramente suas posições em relação à posse de dados. Um fator importante para este
requisito é a atuação governamental, com a criação de leis para regulamentar os direitos do
consumidor a este respeito.
A migração entre provedores atualmente encontra desafios referentes à falta de um
modelo de interoperabilidade entre os diferentes provedores existentes. Com isso, há o risco de
usuários se encontrarem em uma situação conhecida como vendor lock-in, que consiste em um
estado onde determinadas aplicações dependem da tecnologia e modelos implementados em um
único provedor.
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O vendor lock-in remete diretamente à dependência de um provedor, impedindo o
usuário de exercer o benefício de flexibilidade oferecido pela Computação em Nuvem, caso deseje
mudar para outro provedor. Soluções para prevenir esta situação podem focar na implementação de
interfaces de comunicação ou na adoção de padrões.
Interfaces de comunicação (APIs) podem ser usadas para interligar diferentes tipos de
serviços, sem ter que adotar novas tecnologias. Neste caso, poderiam aplicações que utilizam
determinada tecnologia em um provedor poderiam facilmente se comunicar com outras aplicações
servidas a partir de outro provedor. Porém, esta forma não impede completamente o lock-in, uma
vez que a aplicação ainda não poderia ser reaproveitada. O foco nesta abordagem é a comunicação
entre diferentes plataformas.
A adoção de padrões entre nuvens seria a abordagem a resolver por definitivo o caso de
lock-in,uma vez que diversas plataformas usariam a mesma tecnologia como base. O problema
desta alternativa, em primeiro lugar, é o custo em alterar as infra-estruturas existentes. Em segundo
lugar, é preciso criar um padrão que atenda a todos os diversos tipos de requisitos de todos os
usuários, o que leva a uma imensa complexidade de projeto.
CONCLUSÃO
Pelo fato de ser relativamente nova, a Computação em Nuvem possui grandes
possibilidades de crescimento. No futuro próximo, deverá existir uma maior quantidade de
provedores e uma maior diversidade em serviços, aumentando a competitividade, refletindo em
benefícios para o usuário.
A Computação em Nuvem é capaz de satisfazer um grande conjunto de objetivos
empresariais, mas existem diversos cenários em que os pontos positivos da nuvem podem não ser
suficientes para se adequar as necessidades de um determinado cliente. Desta maneira, a adoção de
uma solução baseada em cloud deve ser planejada levando em conta diversos requisitos
organizacionais referentes às regras de negócio. Caso a nuvem satisfaça um suficiente número de
objetivos e esta seja escolhida, é possível obter um grande número de benefícios. Caso contrário,
existem outras tecnologias que podem melhor atender as necessidades do usuário.
Ao passar do tempo, cada vez mais empresas devem adotar princípios de nuvem para
suas empresas, seja a partir da adoção de nuvens públicas, privadas ou híbridas. Por fim, a
Computação em Nuvem deve atingir novas maneiras de interação com o usuário, se tornando cada
vez mais parte do dia-a-dia da sociedade moderna.
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PREPARAÇÃO DO PETRO-PEIXE: SÍNTESE DO BIODIESEL A PARTIR DE VÍSCERAS
DE SARDINHA
Iolanda Cristiny Nascimento Duarte1; Anderson Fernandes Gomes2; Luiz di Souza3; Luiz Gonzaga
de Oliveira Matias3
Resumo: O homem principalmente após a crise do petróleo na década de 70 busca incessantemente
por fontes de energias renováveis, visando principalmente à diversificação energética e a
conservação do meio-ambiente. O referido contexto possibilita que o biodiesel seja uma alternativa
promissora, pois é um biocombustível obtido a partir de óleos e graxas de procedência vegetal ou
animal. Além disso, é ecologicamente correto, praticamente isento de enxofre e suas propriedades
são semelhantes ao diesel mineral. Diante dos fatos ressaltados objetivou-se nesse trabalho a síntese
do biodiesel utilizando como matéria-prima as vísceras de sardinha, que atualmente são dispostas
inadequadamente em lixões ou lançadas ao mar pela colônia de pescadores em Diogo Lopes-RN.
Permitindo assim a conscientização dos moradores da região sobre o possível emprego da matéria
prima na obtenção do biocombustível. As vísceras das sardinhas foram adquiridas na própria
colônia de pescadores, Distrito de Macau-RN (principal responsável pelo pescado de sardinha do
Estado) e trazidas até Mossoró-RN em recipientes térmicos com gelo. Inicialmente foi realizada
uma biometria das sardinhas e estudo dos métodos de extração do óleo do peixe (extração via soxlet
e pelo método de Blind e Dyer modificado) em questão, sendo o mesmo depois de extraído
conservado em um freezer para posteriores análises. O método de síntese do biocombustível
empregado foi a hidro-esterificação, por rota etílica, via catalise heterogênea, utilizando Iodo
sublimado como catalisador. É importante salientar também, que o uso das vísceras para os fins
supracitados possibilitaria uma fonte de renda extra para os pescadores e, conseqüentemente
diminuiria o impacto ambiental gerado na região pelo descarte do material em locais clandestinos.
Palavras Chave: Biodiesel, vísceras, sardinha.
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INTRODUÇÃO
Diante dos acontecimentos climáticos, econômicos e sociais ocorridos nas últimas décadas,
o homem passou a buscar novas fontes de energia que minimizassem a dependência da população
sob petróleo, visando fontes energéticas mais renováveis e que favorecessem a conservação do meio
ambiente. O biodiesel se enquadra bem nessas características, pois incide em um combustível
biodegradável e possui combustão mais limpa sendo praticamente isenta de enxofre. Além disso, é
renovável, possui alta lubricidade, socialmente correto e eficiente como aditivo. O combustível
supracitado pode ser produzido a partir de óleos vegetais (soja, girassol, canola, pinhão manso,
mamona e etc.) e graxas animais (banha ou sebo de boi e vísceras de peixe).Os óleos em questão
são constituídos principalmente de glicerídeos e as diferenças existentes entre os ácidos graxos
constituintes dos óleos vegetais ou animais determinam a dessemelhança entre suas propriedades e
conseqüentemente a qualidade do biodiesel produzido com eles. Para que o uso do biodiesel seja
vantajoso, necessita-se que o mesmo possua boa qualidade, o que torna imprescindível a
padronização de suas características físico-químicas, (ANP, 2009) E (NUTEC, 2008).
O município de Macau–RN está em uma região produtora de sal, petróleo e pescado, sendo
um dos principais produtores de sardinha. O pescado (CLUPEIDAE) possui uma ocorrência no
extremo Norte do Estado, principalmente em Diogo Lopes Distrito de Macau.
Há pouco tempo atrás, a sardinha tinha pouca aceitação no mercado em virtude da baixa
qualidade do produto salgado-seco que era apresentado ao consumidor, consequentemente, obtinha
um baixo valor comercial e, algumas vezes, não dava para pagar o sal e a mão de obra para o
tratamento, ocasionando desinteresse dos pescadores em explorá-la.
Os rejeitos de óleo de fritura e dejetos viscerais são considerados uma fonte promissora
para obtenção do biocombustível, em função do baixo custo por envolver reciclagem de resíduos e
evitar o problema da disposição final destes materiais no meio ambiente. No Brasil, o
aproveitamento de resíduos de pescados é pequeno. Aproximadamente 50% da biomassa no Brasil
são descartadas durante o processo enlatamento ou em linhas de produção (DIAS, 2009). O
aproveitamento de resíduos de peixes além de fornecer matéria-prima relativamente barata diminui
o risco de poluição ambiental, já que os resíduos gerados pela indústria acabam se tornando agentes
poluentes (DIAS, 2009). O biodiesel diante destes aspectos seria uma ótima opção para destinação
do material visceral, que são gerados pela comunidade de pescadores do Distrito de Diogo LopesRN. A obtenção de biodiesel utilizando como matéria-prima as vísceras de sardinhas poderia
minimizar o impacto ambiental nas áreas afetadas e, além disso, contribuiria para uma mudança de
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atitude dos pescadores da região. É de grande importância o aproveitamento de resíduos para evitar
os desperdícios, reduzir os custos de produção do pescado e a poluição ambiental (DIAS, 2009).
O intuito do presente trabalho é a síntese e a caracterização do biodiesel a partir das
visceras de sardinha, que são obtidas pelos pescadores da colônia de Diogo Lopes – RN, gerando
motivação para analise do contexto no qual estão inseridos, relativo aos impactos ambientais e
potencialidades da atividade de pesca.
MATERIAIS E MÉTODOS
Neste tópico estão expressas todas as metodologias utilizadas: Obtenção da Matéria-Prima
(Sardinha); Análise Biométrica; Determinação da Umidade das Vísceras; Obtenção do Material
Lipídico das vísceras; Extração á Quente (via Soxhlet); Extração do Material utilizando o método á
frio (uso de solventes); Hidrólise Alcalina do Material Lipídico e Obtenção dos Saponificáveis;
Remoção dos insaponificáveis; Obtenção dos Ácidos Graxos; Esterificação dos Ácidos Graxos do
Peixe; Análise de Espectrometriai de RMN de Hidrogênio; Caracterização Físico-Química; Água e
sedimentos; Massa Específica e Tensão Superficial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aqui serão discutidos os resultados adquiridos pelas analises do biodiesel (B100), obtido a
partir das vísceras de sardinha.
1 .Análise Biométrica e os Métodos de Extração
A análise biométrica (vide tabela 1) permitiu verificar que as e vísceras da sardinha possuem
acentuada umidade. A alta umidade da matéria-prima favorece a utilização do método com extração
por solvente á frio (método de BLIGH e DYER, 1959), pois a extração do material lipídico
independe da umidade e acidez da amostra. Além disso, ao não empregar fontes de aquecimento
durante o processo de extração a agressão sofrida pelas estruturas dos ácidos graxos é minimizada,
pois quanto maior o índice de insaturações dos ácidos graxos, menor sua estabilidade oxidativa,
consequentemente o material é degradado com maior facilidade. Os lipídios de sardinha, como os
de outros peixes, são notáveis pela presença de ácidos graxos poliinsaturados, entre os quais se
destacam o eicosapentaenoíco (EPA) e o docosahexaenoíco (DHA) .
Tabela 1: Dados biométricos da sardinha de Diogo Lopes-RN em relação a umidade, massa
visceral e rendimento dos métodos de extração empregados na obtenção do material lipídico das
vísceras..
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Massa Visceral das
sardinhas (%)

Umidade das
vísceras (%)

Rendimento da Extração
á frio (%)

Material Lipídico
Extraído á quente (%)

10,5

66,2

18,75

13,23

O método de extração á frio apresentou melhor rendimento se comparado ao método á
quente (soxhlet), tal semblante está ligado ao fato do clorofórmio ser um solvente orgânico para
qualquer classe de lipídio, e o metanol ter a função dupla de facilitar a umectação da amostra e
desfazer as fortes ligações entre os lipídios e as membranas celulares ou sua ligação nas
lipoproteínas (BLIGH e DYER, 1959; CHRISTIE, 1982). Outro aspecto relevante que
compromete a extração á quente, esta relacionado à forte aderência do material lipídico as paredes
do balão (vide figura 1 e 2). O método á frio forneceu um produto lipídico com características
semelhantes, no entanto sua adesão é menor as paredes do recipiente.

Figura 1: Material lipídico das sardinhas extraído pelo método á quente
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Figura 2: Material lipídico das sardinhas extraído pelo método á frio.

Diante dos resultados obtidos pelas extrações, o material extraído á quente não foi
submetido aos procedimentos posteriores e eventual síntese do biodiesel.
2. Hidrólise do Material Lipídico
A priori o processo de hidrólise levou a formação dos saponificáveis (TAG’s), os
insaponificáveis (classe de compostos não hidrolisados e impurezas contidas nas vísceras) devem
ser removidos, pois o referido material contamina a amostra, dificultam a reação de esterificação e
comprometem a qualidade do biodiesel. Os saponificáveis são solubilizados pela água por
apresentarem parte de sua estrutura com caráter hidrofílico, o que possibilita sua dissolução em
meio aquoso, consequentemente permitindo sua separação dos insaponificáveis por meio de
extração com solventes.
A proposta do (SOLOMONS, 2006) para o inicio da reação é o ataque nucleofílico do íon
hidróxido (proveniente da dissociação do KOH) sobre o carbono acílico. A substituição nucleofílica
ocorre de forma bem lenta, pois o íon carboxilato é pouco reativo devido a sua carga negativa. Na
etapa seguinte ocorre à formação de um intermediário tetraédrico que rapidamente elimina o íon
alcóxido, que finaliza a reação removendo um próton e levando a formação de um álcool um cátion
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orgânico. O cátion orgânico reage com o cátion K+ para formar um sal orgânico (sabão) e finalizar a
reação. O material insaponificável (sub-produto), após separado foi armazenado em recipientes
adequados, onde serão realizados futuros estudos para identificação apurada dos constituintes
contidos.
O material saponificado (sabão dos ácidos graxos) é acidificado, pois tal procedimento
promove a formação de ácidos graxos , o produto então é separado dos sais gerados nas reações
anteriores, para então ser submetido à esterificação.
3. Esterificação
A utilização da hidrólise básica, etapa inicial da hidroesterificação, remoção do material
insaponificável e posterior acidificação, forneceu uma matéria-prima menos aderente às paredes do
balão e com viscosidade minimizada. O referido aspecto deve-se ao fato dos ácidos graxos da
sardinha apresentar um elevado grau de insaturação. Observa-se que nos óleos com derivados mais
insaturados com a conformação cis (caso dos ácidos EPA e DHA) ocorre uma diminuição da
viscosidade, pois há um enfraquecimento da força de dispersão entre as cadeias apolares em
decorrência de uma menor área de contato e interações entre as moléculas (IHA; SUAREZ, 2009).
O resultado obtido favoreceu o emprego da esterificação dos ácidos graxos (constituintes do óleo de
peixe) e sua eventual conversão em ésteres. A razão molar óleo/álcool 1:12 possui o intuito de
otimizar a conversão do biodiesel. Vale salientar, que a esterificação consiste em um processo
reversível e um excesso de álcool desloca o equilíbrio no sentido de formação do biodiesel. O fato
de não ter sido feito testes de otimização para reação, ou seja, a aplicação de diferentes condições
como: razão óleo/álcool, temperatura e percentual do catalisador; poderia minimizar a quantidade
de reagentes gastos, assim como, o tempo gasto pela reação.
Após a esterificação o material deve ser diluído em éter, pois o procedimento ajuda na
visualização das fases durante a remoção do catalisador. O iodo sublimado é removido com a
solução de tiossulfato de sódio, pois o mesmo sofre uma reação de oxirredução gerando o íon
iodeto, com isso o mesmo é solubilizado na fase aquosa, permitindo sua separação do biodiesel
(fase orgânica), (RAMALINGA, 2002).
I2 + 2 S2O32-

2 I– + S4O62-

Figura 3: Reação do iodo com o tiossulfato de sódio.
A taxa de conversão em massa dos ácidos graxos em biodiesel foi de 71,0 %. No entanto é
importante ressaltar que a matéria-prima empregada para síntese do biodiesel, mesmo depois do
procedimento da remoção de boa parte das impurezas, ainda pode conter material insaponificável.
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Logo o cálculo realizado pode não expressar corretamente a conversão dos AG’s em ésteres etílicos.
Outro aspecto observado no produto final é a diferença de viscosidade existente entre o material
lipídico (Figura 3) e o biodiesel (menos viscoso), tal aspecto consiste em um indicio preliminar que
houve conversão.

Figura 4: Biodiesel de vísceras de peixe

4. Análises de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio
As análises de RMN H1 do produto obtido após a esterificação indicam 2 prótons na forma
de um quarteto na região de 4,2 ppm, sinal referente aos prótons metilênicos (CH 2 ɑ-O),
característicos de ésteres alifáticos, (vide figura 4). O sinal supracitado mostra que houve formação
dos ésteres, no entanto segundo (ALBUQUERQUE, 2006) não é possível saber se a reação foi
completa, o que poderia ser confirmado com dados de cromatografia gasosa.
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Figura 5: Espectro de RMN H1 do Biodiesel de sardinha obtido via etílica
5. Propriedades Físico-Químicas
A caracterização físico-química do biodiesel é indispensável para análise da qualidade do
combustível e sua posterior comercialização. Além disso, o biocombustível deve possuir propriedades
que sejam condizentes com as estipuladas pela legislação. Das três propriedades sopesadas, água e
sedimentos, massa específica e tensão superficial, a primeira citada foi a única que ficou muita acima
das especificações da Resolução ANP n°1/2008.
O elevado percentual de sedimentos no produto reacional é um indicativo de que o processo de
remoção dos insaponificáveis, não foi suficiente para eliminar ou minimizar a quantidade de impurezas
contidas na matéria-prima, fim de que não afetasse tanto a propriedade em questão. Outro fator que
pode ter contribuído para formação de matérias insolúveis foi o período de armazenagem, pois o
biodiesel proveniente das vísceras apresentou baixa estabilidade oxidativa, o que contribuiu para que
sua degradação ocorra mais rapidamente gerando material insolúvel. O aspecto supracitado decorre do
fato dos ácidos graxos majoritários (EPA e DHA) apresentarem número elevado de insaturações. Logo,
as insaturações servem como indicativo de resistência que os compostos possuem para sofrer oxidação,
uma vez que compostos insaturados propiciam auto-oxidação (SANTOS,2010).
A ausência de lavagem do produto reacional, por se tratar de uma catálise heterogênea, também
pode ter contribuído para o elevado percentual de sedimentos. O uso do biodiesel com alto teor de
sólidos pode reduzir a vida útil dos filtros de veículos, o que implica no funcionamento inadequado dos
motores e, conseqüentemente, no entupimento de válvulas e bicos injetores. A alta quantidade de sólidos
também provocou uma diminuição significativa na taxa de conversão da matéria-prima em biodiesel,
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quando analisa pelo método de percentual de massa, pois o material de partida (os ácidos graxos do
peixe) não é totalmente puro. No entanto, é importante ressaltar que as outras propriedades analisadas
foram realizadas após a centrifugação do material sólido e que não houve indícios de água na amostra,
(FERNANDES, 2010).
A densidade do biodiesel sopesado encontra-se dentro de valores estipulados pela legislação.
Uma importante observação é que a massa específica do biocombustível analisado possui um valor
muito inferior ao dos biodieseis de outras oleaginosas (sebo, algodão, girassol e dendê) que apresentam
valores superiores a 870g/dm3 (SANTOS,2010). A explicação deste fato, esta na estrutura dos ácidos
graxos majoritários do óleo de sardinha que é bastante insaturada. As mudanças das propriedades físicoquímicas, viscosidade, densidade e ponto de fusão, ocorrem devido ao aumento no numero de
insaturações e das confromações cis em que se encontram alguns dos ácidos graxos
(IHA;SUAREZ,2009). A densidade está relacionada, assim como a viscosidade e o ponto de fusão, ao
tamanho da cadeia carbônica, as insaturações e as conformações cis que interferem nas interações
intermoleculares e intramoleculares que dificultam a aproximação das interações de força de dispersão,
diminuindo a agregação das cadeias carbônicas e aumentando o espaçamento e o volume entre as
moléculas, consequentemente temos a diminuição da densidade (IHA; SUAREZ, 2009). A tensão
superficial, apesar de não apresentar especificações, é relevante na combustão do biocombustível. Um
valor baixo de tensão superficial implica em uma combustão incompleta. Entretanto, um valor elevado
de tensão superficial gera dificuldades na vaporização do combustível e queima incompleta, resultando
em resíduos sólidos que podem causar entupimentos nos sistemas do motor, (vide tabela 2).

Tabela 2: Propriedades físico-químicas do biodiesel (B100) das vísceras de sardinha
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CONCLUSÕES
Diante dos resultados obtidos sobre os métodos de extração do material lipídico, síntese,
caracterização de RMN H1 e físico-química do biodiesel produzido a partir de vísceras de peixe, podese inferir que: O método à frio apresentou melhor rendimento na extração do material lipídico das
vísceras e ainda é favorecido pela alta umidade das vísceras; Há necessidade de testes para otimizar o
processo reacional de obtenção do biodiesel, visando melhorar a viabilidade do custo do processo; O
quarteto na região de 4,2 ppm caracterizou a presença de prótons metilênicos de ésteres alifáticos, e
eventual conversão dos ácidos graxos em ésteres etílicos; A massa específica d biodiesel encontrou-se
dentro dos padrões estipulados pela legislação; O alto valor de sedimentos encontrados no biodiesel
mostrou a necessidade de um processo de lavagem do produto; As vísceras de peixe apresentaram-se
como uma promissora e barata matéria-prima para produção de biodiesel, no entanto há necessidade de
uma melhor caracterização físico-química acerca da qualidade do biodiesel.
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PROCS RFID: UM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO SERIAL PARA RFID

Marlon Lamartine Reges Silva¹ ; Pedro Fernandes Ribeiro Neto² ; Lenardo Chaves e
Silva³

RESUMO: Os Sistemas Embarcados, Programação Orientada a Objetos e a tecnologia Radio Frequency
Identification foram o foco dessa pesquisa. O estudo teve como base integrar um transceptor RFID a um
computador pessoal, utilizando a Comunicação Serial, de forma que essa transmissão ocorra
independente de plataforma. Ainda, realizar essa comunicação por meio de um protocolo ou driver que
seja capaz de realizar a troca de informações corretamente em ambos os sentidos do fluxo de informação.

PALAVRAS-CHAVE: Programação orientada a objetos; RFID, Sistemas embarcados.

INTRODUÇÃO
A tecnologia de Identificação por Rádio-frequência (Radio Frequency IDentification - RFID) é
utilizada para fazer identificação automática de objetos, pessoas, e animais. Esta permite também
armazenar informações sobre os objetos identificados, sendo os dados inseridos em transponders, tags ou
etiquetas. O acesso a tais informações é realizado por meio de requisições feitas ao transceptor RFID via
ondas de rádio.
O RFID foi utilizado pela primeira vez pelos ingleses durante a 2° Guerra Mundial, para
identificar seus aviões que retornavam do campo de batalha, dos aviões inimigos. Esse sistema ficou
conhecido como Identify Friend or Foe (IFF), ou seja, Identificador de Amigo ou Inimigo, que ainda hoje
continua sendo utilizado. Porém, comparado com o sistema inicial, hoje é empregado com inúmeras
evoluções quanto a diferentes modos de identificação e tipos de informações que podem ser obtidas por
meio deste. Como, por exemplo, a altitude e a velocidade de uma aeronave (SILVA, 2009).
A partir do estudo da tecnologia RFID, com auxílio do RFID Starter kit1, identificou-se que o
principal meio de conexão com outros dispositivos era por meio de comunicação serial. Sendo que em
alguns sistemas operacionais, como Linux, é difícil o rastreamento de dados que passam por este canal.
Também, foi identificado que o software para manipulação dos dados armazenados nas tags, por meio dos
componentes de hardware, é desenvolvido em linguagem Delphi. A princípio poderíamos utilizar a
linguagem Delphi, pois pode ser implementada para outras plataformas, mas o ideal do projeto é ter um
desenvolvimento unificado para outras plataformas, de forma que o protocolo, sem sofrer alterações,
possa ser utilizado por diferentes Sistemas Operacionais.
____________________________________
¹ Discente do Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
E-mail: marlon.lamartine@gmail.com
² Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina grande (2006), Professor Adjunto IV do
Departamento de Informática da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
pedrofernandes@uern.br
³ Mestre em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2011), membro
pesquisador do Grupo de Engenharia de Software, Campus Central UERN. E-mail: lenardocs@gmail.com

1 kit didático para o desenvolvimento de aplicações computacionais RFID.
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O RFID Starter kit ainda faz uso de bibliotecas nativas para sua execução. Tais bibliotecas
funcionam como um elemento mediador de dados entre o software e o sistema operacional, de acordo
com as informações que passam por meio da interface serial. Isso faz com que a aplicação RFID torne-se
dependente de plataforma.
Diante desta situação, chegou-se à necessidade de uma aplicação que pudesse facilitar a
comunicação do RFID Starter kit com diferentes plataformas operacionais, e que possibilitasse realizar
conexões por meio de interface serial. Foi planejado então o ProCS RFID, um protocolo que realiza uma
comunicação entre um computador e um transceptor RFID, por meio do canal serial. Sendo que essa
comunicação é realizada por meio da linguagem de programação Java, utilizando como principal
instrumento sua JVM (Java Virtual Machine) para comunicação independente de plataformas
operacionais.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para facilitar o entendimento da pesquisa, os objetivos da mesma serão organizados na forma
crescente de prioridade. Sendo assim, cada etapa corresponderá a um objetivo específico, de forma que ao
completar cada um destes, evidenciará uma contribuição para chegar ao objetivo principal. A primeira
etapa constituiu-se em pesquisar a respeito da tecnologia RFID, considerando seus componentes, seus
conceitos e sua arquitetura. A segunda etapa atribui-se à compreensão do processo e padrões em relação à
comunicação serial. Na terceira etapa do projeto, realizou-se um estudo acerca da linguagem de
programação que seria utilizada para o desenvolvimento do projeto. Na quarta etapa do projeto, foram
estudadas as funcionalidades e padrões de especificação do protocolo disponibilizado pelo RFID Starter
Kit. A quinta parte do processo consistiu na codificação do projeto, ou seja, uma parte da solução para
efetivação da comunicação entre o computador e o transceptor RFID. Por fim, desenvolver o
mapeamento dos métodos do protocolo de comunicação para o kit RFID utilizado compõe a sexta etapa
do processo de desenvolvimento do projeto.
Na primeira etapa do processo de desenvolvimento do sistema, a atenção focou-se na
compreensão dos componentes e do processo de funcionamento da tecnologia RFID. Assim, analisou-se
cada componente do RFID Starter kit isoladamente, de forma a entender sua importância no projeto.
Esses são os componentes isolados: Tag, Etiqueta ou Transponder, Transceptor ou Leitor e Middleware.
De acordo com Silva (2009), o funcionamento do equipamento ocorre da seguinte maneira. Em
intervalos de tempo predefinidos o leitor RFID transmite sinais de rádio-frequência por meio de antenas
conectadas a ele, que de acordo com a frequência destas antenas, irão atingir um raio de cobertura em
torno de si. Isto gera um campo eletromagnético no qual as tags ao adentrá-lo, em se tratando de tags
passivas, vão se energizar, modularizando o sinal e enviando, por meio de sua própria antena, as
informações requeridas pelo transceptor, finalizando o processo de transmissão (captura) de dados entre
tais dispositivos. Mas, para que esta comunicação ocorra, torna-se necessário que, além das tags estarem
dentro do campo eletromagnético gerado pelas antenas do transceptor, estas devem estar na mesma
frequência utilizada por este, caso contrário, a comunicação torna-se impossível.

Figura 1: Esquema de funcionamento de um equipamento RFID. Fonte: (Silva, 2009)
A Figura 1 demonstra o funcionamento do equipamento em auxílio do computador, que por sua
vez centra-se no controle de envio de mensagens (requisições), que são representadas por funções,
definidas no código-fonte da aplicação padrão, denominada de FirmSYS. Essas funções são acessadas por
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intermédio de bibliotecas nativas. Por bibliotecas nativas, entenda-se às classes que estão localizadas no
diretório das bibliotecas e descritas na referência de classes. O usuário seleciona uma funcionalidade no
software padrão que encontra-se instalado no computador, e esse se comunica via interface serial com o
leitor, que por sua vez, envia um sinal eletromagnético para a tag. A partir da informação obtida ou não
da tag, o leitor vai retornar uma mensagem (resposta) para o computador, contendo informações acerca
do objeto no qual a tag esteja anexada.
As informações são repassadas ao computador, novamente com o auxílio das bibliotecas nativas,
fazendo o tratamento dos dados, de acordo com o sistema operacional no qual a aplicação esteja sendo
executada.
Como o módulo transceptor do RFID starter kit possui apenas o canal de comunicação serial
para conexão com outros dispositivos, tornou-se necessário realizar um estudo aprofundado acerca do
padrão RS-232. Assim, o foco desta etapa, foi direcionado para a compreensão do padrão RS-232,
elencando suas características, configurações e suas possíveis restrições. Para permitir a comunicação do
transceptor RFID com um computador pessoal, utilizou-se de um cabo conversor do tipo Serial/USB,
como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2: Esquema de comunicação entre o Host e o Kit RFID, utilizando cabo RS-232. Fonte:
(Silva, 2008).
Na Figura 2, podemos ver um esquema de comunicação, onde um computador contém
um conector serial, conectado a uma porta serial. Esse mesmo cabo serial contém outro conector que está
acoplado ao transceptor RFID.
A etapa seguinte foi caracterizada pela busca da linguagem de programação a ser utilizada no
desenvolvimento do protocolo proposto no projeto. A linguagem adequada para a implementação do
protocolo deveria conter características que seriam de vital importância no desenvolvimento do projeto,
como, por exemplo, portabilidade, suporte a programação serial e boa documentação.
A portabilidade, em virtude do objetivo principal do projeto, isto é, a independência de
plataformas. Com essa propriedade poderia ser desenvolvido um software genérico, que possibilite a sua
migração ou utilização em diferentes plataformas, sem necessidade de alterar o seu código-fonte.
Quanto ao suporte à programação para serial, uma linguagem deve possuir funções ou métodos
compatíveis com o padrão RS-232. Assim, pode-se fazer uso de tais recursos para permitir a comunicação
entre o leitor RFID e o computador, de forma a facilitar as técnicas de programação empregadas no
desenvolvimento do protocolo.
Dessa forma, a linguagem de programação escolhida foi Java. Tal linguagem contém as
características analisadas como importantes para o desenvolvimento do projeto. E isso se deve à Máquina
Virtual Java ou JVM.
Segundo Laureano, uma máquina virtual se comporta como uma máquina física completa que
pode executar o seu próprio sistema operacional, semelhante a um sistema operacional tradicional que
está no controle da máquina. Por esse motivo, uma aplicação pode ser portada livremente para outras
plataformas, independendo do sistema operacional instalado.
A linguagem Java contém duas API (Application Programming Interface ou Interface de
Programação de Aplicações) para desenvolvimento de aplicações que fazem uso de comunicação serial a
Javacommunications, conhecida na literatura como Javacomm e a RXTX.
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Para definir a API mais adequada para desenvolvimento do ProCS RFID, fez-se necessário
realizar um comparativo entre elas. Durante esta etapa, para efeito de comparação, foram elencadas
definições, características, bem como questões quanto à viabilidade, complexidade, suporte a
atualizações, documentação e portabilidade. O processo de comparação das duas API de desenvolvimento
de aplicações para comunicação serial gerou uma publicação em um evento local apresentado como
pôster no EPOCA2 no ano de 2010.
Com base em testes práticos de codificação chegou-se a conclusão que a API RXTX era a que
melhor se enquadrava em relação às especificidades do projeto.
Uma outra etapa, foi estudar a especificação do protocolo disponibilizado pelo RFID Starter kit,
levando em consideração suas funcionalidades e padrões adotados nos processos de conexão e
comunicação de dados.
O fluxo de dados entre o transceptor RFID e o computador é caracterizado por mensagens de
baixo nível, onde cada dado corresponde a um byte em formato hexadecimal. Em virtude da linguagem
Java ser uma linguagem de alto nível, fez-se necessário disponibilizar um meio de receber e enviar os
dados, de modo que a aplicação RFID desenvolvida em Java possa comunicar com o transceptor RFID,
afim de requisitar, receber e enviar dados conforme a necessidade do usuário. Levando em consideração,
que esse processo de envio e recepção de mensagens ocorre via interface de comunicação serial.
Na etapa de codificação do projeto, um método alternativo foi estudado para que o protocolo
enviasse mensagens de requisição, composta por um conjunto de bytes, via interface de comunicação
serial. O procedimento para tal requisição de dados por meio do ProCS RFID é evidenciado pelos
seguintes passos: primeiramente especifica-se o tamanho da mensagem que será enviada, utilizando de
métodos definidos no pacote padrão (java.lang) da API Java, em seguida, a mensagem é dividida em
pacotes de mesmo tamanho, sendo que em cada pacote contem um dado em formato de String, que deve
ser convertido em formato hexadecimal, tipo de dado Java do tamanho de um byte. Após a transformação
dos pacotes em bytes, estes são reagrupados em um pacote único, que é enviado para o elemento
controlador do transceptor RFID.
Durante o processo de tratamento da mensagem, esta não é convertida diretamente para byte,
porque a linguagem Java não possui um método próprio capaz de realizar essa conversão diretamente.
Sendo necessário converter primeiramente para o formato hexadecimal e posteriormente para o formato
byte.
As mensagens enviadas via interface de comunicação serial são analisadas por software de
monitoramento da porta serial, chamado de Free Serial Port Monitor. Este software exibe para o usuário
todos os dados que trafegam pelo canal de comunicação serial. Com base na análise dos dados
apresentados por tal software foi verificado se as informações enviadas e recebidas estavam no padrão
correto, conforme definido na especificação do protocolo FirmSYS.
Para o processo de verificação, primeiramente foi acoplado na porta USB do computador a
extremidade compatível do cabo conversor serial/USB e a outra extremidade, no padrão RS-232, no
transceptor RFID. O software de monitoramento da porta serial é executado antes da aplicação contendo
o protocolo, pois esta ao ser inicializada ocupa o canal serial e impede de executar o software de
monitoramento. Sendo assim, no software de monitoramento, o usuário seleciona a porta serial a qual o
computador esta interligado ao transceptor RFID e seleciona o que deseja rastrear no canal de
comunicação, ou seja, leitura e escrita simultânea ou um dos dois individualmente, passando a partir daí a
monitorar o fluxo de dados no canal serial definido.
Quando o protocolo envia uma mensagem por meio da aplicação Java, o software de
monitoramento mostra a mensagem como requisição de escrita, se o transceptor RFID recebeu
corretamente a mensagem, depois exibe a mensagem de retorno do leitor. Para identificar se o leitor
recebeu ou não a mensagem de requisição, o próprio leitor RFID contem um dispositivo buzzer, que
emite um sinal sonoro, ao receber uma requisição. O software também mostra o identificador do processo
responsável pela abertura da porta serial para possibilitar a conexão ao computador. Tal processo
corresponde ao software que requisitou a comunicação com o canal serial, possibilitando a identificação
do software que acessou a porta serial.

2 Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações
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Figura 3: Teste utilizando o software Serial Port Monitor em combinação com a IDE NetBeans 6.7.
Pode-se observar na Figura 3, que o processo FirmSYS, software padrão do RFID Starter Kit,
envia uma mensagem de escrita, destacada com a cor vermelha, e recebe outra mensagem de
confirmação, na cor azul. Já no processo chamado Java.exe, aparece apenas uma mensagem na cor
vermelha, significando que este enviou a mensagem, mas ela não foi recebida pelo transceptor RFID.

Figura 4: Teste utilizando o software Serial Port Monitor em combinação com a IDE NetBeans 6.7.
Na Figura 4, percebe-se que o processo Java.exe, no canto inferior esquerdo envia uma
sequência de dados no formato byte, que correspondem à mensagem de escrita. E no canto superior
esquerdo pode-se ver outra sequência de dados que corresponde a resposta do transceptor RFID.

ISBN: 978-85-7621-031-3

253

Anais do VII SIC

Por fim, foi desenvolvido um mapeamento das funções do protocolo, incluindo diretrizes de
envio de mensagens e tratamento de recepção de mensagens, facilitando assim a usabilidade do protocolo
proposto.
Para validação do protocolo, está em fase de desenvolvimento uma aplicação que utiliza das
características do ProCS RFID. A aplicação consiste em um controle de inventário de produtos
manufaturados, com função voltada para supermercados. A aplicação tem seu funcionamento baseado em
identificação de um produto, onde cada tag contém informações detalhadas acerca deste. Podendo
compartilhar até mesmo informações sobre validade ou mesmo localização do produto no estoque.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O mapeamento do protocolo contém métodos que não funcionam em tempo de
execução do sistema. Os métodos são: getBlockSecurityStatus, writeAFI, lockAFI, writeDSFID e
lockDSFID. Ao ser analisada a situação, pôde-se comprovar que o software padrão do kit RFID, o
FirmSYS, também não executava as referidas funções conforme especificado em sua documentação.
A função continueMode, que tem por função habilitar o transceptor RFID a fazer leituras
sequenciais, também contém problemas de execução. Embora realize uma leitura por vez, mas por
motivos de leitura rápida ou mesmo um desvio de funcionalidade na codificação do software padrão, o
software de monitoramento da porta serial, mostra uma média de 2 a 3 leituras por vez. O que gera
complicação ao utilizá-lo em aplicações onde o controle de singularidade de etiquetas é levado em conta,
como por exemplo, um controle de inventário de produtos em um supermercado ou um controle de acesso
de pessoas a lugares particulares.
Para melhor utilização do protocolo, foi desenvolvido um método próprio para a leitura contínua,
que inclui como parâmetro de entrada o tempo de duração da leitura e foi chamado de
AnticollisionContinuo. Esse método contém características da função de Anticollision, uma função que
habilita o leitor RFID a realizar uma leitura de até dez etiquetas ao mesmo tempo e identificá-las
separadamente.
No AnticollisionContinuo foi feito um tratamento de dados, para o caso de ocorrer uma leitura
repetida, evitando-se a duplicidade de dados e inconsistência ao registrar tais informações em uma base
de dados.

CONCLUSÃO
RFID é uma tecnologia que pode ser aplicada para vários fins, nos mais diversos
domínios, e pode ser utilizada em muitos setores, como por exemplo, comércio, segurança e indústria.
Com a difusão de um protocolo que torne a tecnologia RFID independente de plataformas operacionais, é
esperado que com o tempo venha surgir novos meios de se comunicar com a tecnologia RFID. De forma
que facilite a sua usabilidade, aumentando o número de usuários que venham utilizar a tecnologia RFID.
Enfim, com o auxílio do ProCS RFID, é visto que é possível utilizar a tecnologia RFID,
sem necessidade de bibliotecas nativas que tornam a utilização da tecnologia mais complexa e limita seu
nicho de aplicações.
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QUANTIFICAÇÃO POR CLAE DE NAFTOQUINONAS EM EXTRATO DAS RAÍZES DE
CORDIA LEUCOCEPHALA MORIC
Fernanda Maria de Oliveira1; Francisco Arnaldo Viana2; Jaécio Carlos Diniz3
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar a quantificação das naftoquinonas presentes no extrato das raízes da
Cordia leucocephala Moric por meio da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência. Nesse projeto realizaram-se
atividades relacionadas ao processo de re-isolamento de três naftoquinonas do extrato das raízes da Cordia
leucocephala utilizando uma combinação de técnicas como cromatografia em camada delgada CCD, cromatografia em
coluna e cromatografia de alta eficiência. O extrato utilizado na quantificação das naftoquinonas foi preparado a partir
de 213,1641g de raízes, secas em estufa a 40º C por 72 h , após extração exaustiva com etanol e posterior concentração
em baixa pressão, obteve-se uma massa de 19,4510 g. Uma alíquota de 199,4 mg foi utilizada para obtenção de uma
fração rica em naftoquinonas por meio de solubilização em acetato de etila e posterior filtração em cartucho SPE SiO2 10g/60 mL, obtendo-se a fração Acetato de Etila (rica em naftoquinonas) e a fração Etanol/Água 80:20 (Isenta de
naftoquinonas). Uma solução da fração rica em naftoquinonas foi preparada na concentração 2,418 mg/mL e injetada
num cromatógrafo líquido de alta pressão Shimadzu. A melhor condição analítica obtida após sucessivas injeções da
solução rica em naftoquinonas foi à seguinte: sistema isocrático hexano/acetato de etila 88:12, fluxo de 0,9 mL/min,
volume de injeção de 8 µl, comprimento de onda 250 nm, pressão 407 psi utilizando uma coluna analítica Shim-pack
CLC-SIL (M), tamanho de 4,6 x 150mm. Nas mesmas condições foram injetados os padrões das naftoquinonas,
variando apenas o volume de injeção, a fim de obter as suas respectivas curvas de calibração. Com os dados obtidos
realizaram-se os devidos cálculos, obtendo-se as massas das diferentes naftoquinonas presentes.
PALAVRAS-CHAVE: Cordia Leucocephala, Naftoquinonas, Quantificação por CLAE

INTRODUÇÃO
A região Nordeste possui uma flora bastante diversificada que incluem segmentos de
cerrado, mata atlântica, floresta tropical e principalmente aquela que lhe é característica, a caatinga,
o único bioma exclusivamente brasileiro que ocupa uma área de aproximadamente 734.478 km2.
A relação entre os fatores abióticos com solo, clima, e pluviosidade, que a caatinga
apresenta, é responsável em parte, pela grande variedade de espécies nativas existentes com
potencial terapêutico, pela diversidade de fisionomias aliada à composição florística, e pela grande
diversidade biológica ainda pouco estudada (Melo, 2007). Fatores estes que tem feito nos últimos
anos a flora receber uma atenção especial.
Dentre as variedades de plantas com potencial bioativo destaca-se a espécie Cordia
leucocephala Moric, da família boraginaceae, popularmente conhecida como moleque-duro;
endêmica da região Nordeste do Brasil, encontra-se restrita a vegetação de Caatinga (Taroda 1984;
Taroda & Gibbs 1986b) e em restingas (Melo obs. pess.). Suas folhas e toda a planta são usadas em
infusos ou decoctos contra reumatismos, indigestões e tônico geral. O xarope das flores é indicado
no raquitismo e artritismo (Agra, 1996), e é amplamente cultivada com objetivo ornamental
(Barroso al., 2002).
O estudo realizado a partir das raízes e folhas da Cordia. Leucocephala propiciou o
isolamento de novos metabólitos secundários; destacando-se entre estes as quinonas, mais
especificamente as naftoquinonas Cordiaquinona M (CLR-04) e Cordiaquinona L (CLR-05)
(Diniz, 2009), além do re-isolamento da (+)-Cordiaquinona J (CLR-03); com comprovada
atividade citotóxica (Marinho, 2010), as estruturas das naftoquinonas, acima destacadas, encontramse representadas respectivamente nas figuras 01. A partir dos resultados dos estudos farmacológicos
desses metabólitos, criou-se a necessidade de re-isolá-los, bem como desta forma, conhecer o perfil
cromatográfico do extrato das raízes da C. Leucocephala através da técnica CLAE que apresenta
boa reprodutibilidade, sensibilidade e de alta performance, na quantificação das naftoquinonas
CLR-03, CLR-04 e CLR-05.
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Figura 01- Estruturas das naftoquinonas isoladas

MAERIAIS E MÉTODOS
Todas as etapas referentes ao tratamento do vegetal, preparação do extrato, obtenção das
frações ricas em quinonas e quantificação, foram executadas no laboratório de Cromatografia da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.
O vegetal, objeto de estudo (Cordia leucocephala) foi coletado no dia 02 de setembro de
2009 as margens da estrada vicinal Mossoró-Barrinha no município de Mossoró-RN. A exsicata da
planta representando esta coleta encontra-se arquivada no Herbário Dárdano de Andrade Lima, da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob número MOSS 8827.
Para realizar o processo de re-isolamento das naftoquinonas, (+)-Cordiaquinona J,
Cordiaquinona M e Cordiaquinona L, para servirem como padrões no procedimento da sua
quantificação no extrato; seguiu-se o método desenvolvido por (Diniz, 2009).
Para realizar a quantificação das naftoquinonas por CLAE, foi preparado um extrato das
raízes da C. leococephala, onde o material vegetal foi triturado mecanicamente e pesadas, obtendo
uma massa de 213,1641 g. O material foi submetido a extrações exaustiva com EtOH 95% (5
extrações de 700 mL), a temperatura ambiente. O extrato etanólico foi concentrado à pressão
reduzida e posteriormente levado ao em banho-maria a uma temperatura de 50 °C para completa
secagem, obtendo-se após diversas pesagens uma massa de extrato seco de raiz de 19,4510 g.
Uma alíquota do extrato de 11,5410g foi dissolvida em água/etanol (7:3) e extraída com
hexano. O extrato hexânico (10,09 g), depois de concentrado a vácuo, foi cromatografado em
coluna filtrante de sílica gel com eluentes de polaridades crescentes, obtendo-se 22 frações que
foram monitoradas por CCD, sendo reunidas as que apresentaram o mesmo perfil cromatográfico.
A fração F12-15 apresentou um único spot na CCD, apresentando característica de material puro,
sendo posteriormente identificado como sendo a (+)-Cordioquinona J através da medida de ponto
de fusão. A F18-20 sofreu sucessivas lavagens com hexano, separando-se a parte solúvel (AM) e a
parte insolúvel (PPT). O precipitado da F18-20 (788,3 mg) foi submetido ao processo de purificação
em coluna cromatográfica aberta, com sílica, eluída inicialmente com um sistema hexano/AcOEt
(75:25), aumentando gradativamente a polaridade. As frações foram coletadas em alíquotas de 10
mL, resultando 63 frações que foram comparadas e reunidas conforme o perfil cromatográfico.
Com as frações F17-21 proveniente do precipitado da fração F18-20, foi realizada uma lavagem com
hexano, separando a parte solúvel da insolúvel. O precipitado da fração F17-21 foi analisado por
CCD e medido o seu ponto de fusão, sendo posteriormente comparado com padrões existentes. A
fração F28-31, também proveniente do precipitado da F18-20, apresentou um único spot na CCD,
apresentando característica de material puro, para confirmação foi realizada a comparação do seu
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ponto de fusão. No fluxograma, figura 02, estão resumidas as etapas de re-isolamento das
naftoquinonas.
Extrato Etanólico
das Raízes

Solubilizado em
água/etanol (7:3)

CordiaExtração com Hexano
leucocephala
Extrato Hexânico
Moric
(10,09 g)
Coluna filtrante de SiO2 (Eluentes de polaridades crescentes)

F1-2

F3-4

F5-7

F8-11

F12-15

F16-17

F21-22

F18-20

P.F.

Lavagem com hexano

CLR-03
CLR -04

PPT

Lavagem com hexano

PPT

AM

F 17- 21
AM

CLR-05

F 28-31

Coluna filtrante de SiO2
(HEX./AcOEt 75:25)

Figura 02- Etapas realizadas para obtenção dos padrões

Para facilitar desenvolvimento do método cromatográfico, retirou-se uma alíquota de 199,4
mg extrato etanólico seco, que foi solubilizada em acetato de etila, seguido de filtração em
membrana 0,45 µm Whatman. A solução obtida desse processo foi aplicada em um cartucho SPE
sílica 10g/60 mL e eluída com 60 mL acetato de etila (Fração AcOEt, rica em naftoquinonas) e
posteriormente com 60 mL de uma solução etanol/água 80:20 (fração EtOH/H2O, isenta de
naftoquinonas). As duas frações foram analisadas e comparadas por CCD utilizando um sistema
hexano/acetato de etila 60:40. Posteriormente essas frações foram secas em banho Maria a 50º C e
pesadas.
Preparou-se uma solução, com toda a massa obtida, da fração acetato de etila, para injeção
em CLAE; onde 120,917 mg de fração foram dissolvidos em 50 mL de acetato de etila (grau
espectroscópico), obtendo-se uma solução com a concentração de 2,418 mg/mL.
A solução de acetato rica em naftoquinonas foi submetida à análise em cromatografia líquida
de alta eficiência – CLAE, em fase normal, revelando a presença de uma série de picos próximo do
volume da coluna. Diversas injeções foram realizadas, modificando as condições do método
cromatográficas, objetivando aumentar a resolução na separação dos componentes da mistura. Após
o ajuste do método cromatográfico nas condições ideais, a solução da fração acetato foi injetada
quatro vezes verificar a reprodutibilidade dos parâmetros cromatográficos. O equipamento utilizado
nesse processo foi um cromatógrafo líquido de alta pressão Shimatzu, constituído de três bombas de
alta pressão série LC-10ATvp, detector UV-Vis. com arranjo de diodo série SPD-M10Avp, forno
CTO-10ASvp, injetor automático SIL10AF, coletor automático FRC10A e degasificador em linha
modelo CTO10AS, pertencente ao laboratório de Cromatografia da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN.
Prepararam-se as soluções padrões para a (+)-cordiaquinona J, onde inicialmente pesou-se
uma massa de 100,6 mg do composto de referência. Com essa massa de material preparou-se uma
solução estoque, dissolvendo-a a principio, em um béquer, com 10 mL do solvente Acetato de Etila
(AcOEt) de grau espectroscópico, em seguida transferindo-a para um balão volumétrico de 25 mL e
completando seu volume até o menisco, obtendo-s uma solução de 4,024 mg/mL de concentração
(Solução 01). Em seguida retirou-se uma alíquota de 5 mL da solução 01, transferiu-se para uma
balão de 10 mL, completando seu volume até menisco com AcOEt, obtendo uma nova solução de
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2,012 mg/mL de concentração (Solução 02). Por ultimo removeu-se uma alíquota de 5 mL da
solução 02, transferindo-a para um balão de 25 mL que teve seu volume de AcOEt completado,
ficando com uma solução de 0, 4024 mg/mL de concentração da (+)- cordiaquinona J(Solução 03).
Posteriormente preparou-se a solução padrão da naftoquinona cordiaquinona M, pesando-se
uma massa de 10,9 mg do padrão seco, que foi dissolvida em 10 mL de Acetato de Etila (grau
espectroscópico). A concentração final da solução foi de 1,09 mg/mL.
Para preparação das curvas de calibração, a solução 3 da (+)-cordiaquinona J e a solução da
cordiaquinona M, acima descritas, foram injetadas no cromatógrafo liquido de alta eficiência,
seguindo as mesmas condições encontradas no desenvolvimento do método cromatográfico para a
fração rica em naftoquinonas, variando apenas o volume de injeção a cada corrida. Foram realizadas
cinco injeções da solução do padrão 3 nos volume de 2, 4, 6, 8 e 10 L e seis injeções da solução do
padrão da cordiaquinona M a 1, 3, 5, 7, 9, 11L.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A melhor condição analítica obtida após sucessivas injeções da solução rica em
naftoquinonas foi à seguinte: sistema isocrático hexano/acetato de etila 88:12, fluxo de 0,9
mL/min, volume de injeção de 8 µl, comprimento de onda 250 nm, pressão 407 psi utilizando uma
coluna analítica Shim-pack CLC-SIL (M), tamanho de 4,6 x 150mm. A identificação, das
naftoquinonas no cromatograma foi realizada comparando o tempo de retenção e os espectros na
região do ultravioleta, dos compostos presentes com os dados dos espectros UV de quinonas
catalogados numa espectroteca. O cromatograma da fração rica em naftoquinonas e os espectros das
substâncias com tempo de retenção 3,7 e 6,3 min comparados com os espectros das quinonas da
espectroteca estão representados na figura 03. As áreas picos e os tempos de retenção, das
naftoquinonas em estudo, além da identificação das substâncias presentes no cromatograma foram
obtidos utilizando o software padrão da shimatzu Chromatography Workstation CLASS-VP
Release 6.12 SP5.

Figura 03 – Cromatograma da fração rica em naftoquinonas e espectros das substâncias com tempo de retenção de 3,7 e 6,3 min

No cromatograma , os picos com tempo de retenção de 3,7 e 6,2 min foram caracterizados
como sendo a (+)-cordiaquinona J e a cordiaquinona M respectivamente, pois apresentaram um
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índice de similaridade, na comparação dos espectros dos padrões, muito próximo de 100 %. As
resoluções dos picos se apresentaram alta, maior que 1,5 (Ciola, 1998), estando portando em
condições analíticas para a realização de suas quantificações. A cordiaquinona L, apesar de ter sido
re-isolada não apresentou condições analíticas de quantificação. A média das áreas dos picos da (+)cordiaquinona J e da cordiaquinona M, juntamente com os seus respectivos tempos de retenção
médio estão descritos na tabela 01.
Tabela 01- Média da área do pico e do tempo de retenção das naftoquinonas
Cordiaquinona
(+)-Cordiaquinona J
Cordiaquinona M

Média da Área
3538438,5
1708332,5

Tempo de retenção (min)
3,7
6,2

A quantificação da (+)-cordiaquinona J e da cordiaquinona M foi realizada utilizando o
método do padrão externo, construindo suas respectivas curvas de calibração, da área média do pico
em função do volume injetado, nas mesmas condições utilizadas para a solução rica em
naftoquinonas. Na tabela 02 estão dispostos os dados utilizados nas construções das curvas de
calibração das quinonas, onde suas linearidades foram trabalhadas na faixa de 0,8 a 4 µg para (+)cordiaquinona J e 0,6 a 6,6 µg para cordiaquinona M. Na tabela 03 estão descritos os coeficientes
de correlação, encontrados pelo método de regressão linear, e nas figuras 04 e 05 estão
representados as curvas de calibração dos padrões da (+)-cordiaquinona J e cordiaquinona M
respectivamente.
Tabela 02 – Área do pico (+)-Cordiaquinona J e cordiaquinona M em função do volume injetado
Volume injetado
(L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(+) - cordiaquinona J
Área do pico (u2)
---2562185
---5137093
---7875099
---10289122
---12950786
----

cordiaquinona M
Área do pico (u2)
1667743
---5077465
---8776996
---12449950
---15802763
---19573371

Tabela 03 - Coeficiente de correlação R2 e coeficiente linear (a) e angular (b) da equação a+bx
Analíto
(+)-cordiaquinona J
cordiaquinona M

coeficiente de correlação
R2
0,99964
0,99974

coeficientes de equação a + bx
a
b
- 15912,3
1,29646E6
- 188550,9
1,7911E6
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Cordiaquinona J (CLR-03) 250 nm
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Figura 04 – Curva de calibração da (+)-cordiaquinona J à 250 nm
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Cordiaquinona M (CLR-04) 250 nm
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Figura 05 – Curva de calibração da cordiaquinona M à 250 nm

Tomando como base, as equações obtidas no processo de regressão linear, a área dos picos
das naftoquinonas (+)-cordiaquinona J e cordiaquinona M no cromatograma e o volume de injeção
da fração rica em naftoquinonas, foi possível determinar o percentual de cada naftoquimona nas
raízes da cordia leucocephala, como mostrado na tabela 04.
Tabela 04 – Percentual de quinona nas raízes da cordia leucocephala
Cordiaquinona
(+)-cordiaquinona J
cordiaquinona M

Percentual de naftouinonas (%)
No extrato seco
3,4
2,0

Na raiz seca
0,31
0,18

CONCLUSÃO:
O método analítico desenvolvido segundo a técnica cromatográfica líquida de alta eficiência,
mostrou-se rápido e reprodutivo na análise das naftoquinonas presentes no extrato das raízes de C.
Leucocephala. Este mesmo método revelou-se eficiente, uma vez que permitiu, com precisão, a
análise e quantificação das cordiaquinonas (+)-cordiaquinona J e cordiaquinona M.
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SEMSUS: MIDDLEWARE SEMÂNTICO PARA REDE DE SENSORES SEM FIO
Marianna Angélica de Araújo¹; Cláudia Maria Fernandes de Araújo Ribeiro²
RESUMO: O objetivo do projeto foi estender o middleware SEMSUS, implementando dois novos serviços, sendo um
de agregação e outro de consulta de dados anotados com semântica. O middleware SEMSUS foi concebido no âmbito
do Mestrado em Ciência da Computação UERN-UFERSA, e consiste em importante exemplo da incorporação de novos
paradigmas no desenvolvimento de middleware para redes de sensores sem fio (RSSF), notadamente serviços
semânticos. A adição desses dois serviços torna-se efetiva a integração das RSSF com a Web. Com a adição de
significados a esses serviços, pretendeu-se contribuir com a realização da visão de Semantic Sensor Web. Durante os 12
meses de projeto foi realizado um estudo aprofundado sobre as redes de sensores sem fio (RSSFs), as tecnologias
específicas e serviços que podem ser ofertados, e foram validadas ferramentas para o ambiente restrito das RSSFs.
Diante dos estudos realizados, pode-se enfatizar que o desenvolvimento no âmbito dessas redes não é uma tarefa trivial,
devido às restrições computacionais inerentes a elas.
PALAVRAS-CHAVE: RSSF; Middleware; Middleware Semântico; Tecnologias Web Semântica.

INTRODUÇÃO
Middleware para redes de sensores sem fio (RSSFs) tem sido objeto de estudo em
diversos projetos de pesquisa nos últimos anos. Isso se deve principalmente, ao crescente
desenvolvimento de tecnologias no âmbito dessas redes, conduzindo um perceptível aumento de
aplicações. Soluções de middleware para plataformas tradicionais já foram consolidados, contudo,
devido às restrições inerentes as RSSFs, esse tipo de solução se torna um desafio. Assim,
desenvolver aplicações para sensores sem suporte de middleware exige do desenvolvedor atenção
ao gerenciamento de baixo nível, como por exemplo, questões relacionadas a hardware e
comunicação.
Redes de sensores sem fio são essencialmente redes de serviços (ZHAO; GUIBAS,
2004). Várias abordagens que utilizam arquitetura orientada a serviço (SOA) (ERL, 2005) no
contexto de desenvolvimento de aplicações e middleware para essas redes, tem sido proposto.
Nesse contexto, o middleware SEMSUS consiste em um exemplo de incorporação de novos
paradigmas na construção de middleware para RSSF, notadamente serviços semânticos.
Com a adição de novos serviços, notadamente serviços de agregação e de consulta de
dados anotados semanticamente, objetiva-se reduzir o volume de dados transmitidos através da
rede, serviço fundamental em RSSF. Também se busca favorecer a integração das RSSF a Web,
reduzindo o isolamento dos dados dessas redes. Com a incorporação de significados semânticos aos
dados e serviços, pretende-se contribuir de forma significativa com a elevação da visão Semantic
Sensor Web (SHETH et al., 2008), elevando a integração ao nível semântico.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa se deu entre agosto de 2010 à Julho de 2011. Durante os quatro primeiros
meses de projeto foi estudado de forma aprofundada as RSSFs, as tecnologias que as envolvem e
seus desafios, bem como ambientes onde são operados essas redes, tais como simuladores,
linguagens de baixo nível, como NesC (LEVIS et al., 2003) e o sistema operacional especifico para
ambientes restritos e hardware especifico, como o TinyOS (LEVIS et al., 2004).
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²Doutora em Ciência da Computação, professora do Departamento de computação, Campus de Natal, UERN. E-mail:
claudiaribeiro@uern.br
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Partindo do princípio de que as RSSFs são essencialmente redes de serviços, deu-se
inicio às atividades de planejamento para extensão do middleware SEMSUS (CASSIMIRO NETO,
2010), desenvolvido como tema de dissertação no âmbito do MCC UERN-UFERSA. Conceitos e
tecnologias envolvidas no desenvolvimento do SEMSUS, tais como o JUDDI (JUDDI, 2011) e
Matchmaker (MATCHMAKER, 2011) foram estudados e validados. O estado da arte em
middleware para essas redes foi feito e documentado, notadamente aqueles baseados em
arquiteturas orientadas à serviço (SOA) e tecnologias da Web Semântica (BERNERS-LEE, 2001).
Durante os meses de Dezembro à Fevereiro, pesquisou-se sobre serviços abordados
nessas redes, que poderiam ser compreendidos pelo SEMSuS. Considerando que a redução do
consumo de energia é uma das principais preocupações nestas redes e que a transmissão é a
atividade de maior consumo, o serviço de interesse para incorporação ao SEMSUS foi o de controle
de topologia baseado no mapa de energia. Assim, obtendo-se informação da quantidade de energia
disponível em cada nó sensor que compõe a RSSF, torna-se possível fazer um levantamento do
mapa de energia da rede, possibilitando tomar uma decisão mais apropriada do que deve ou pode
ser feito na RSSF.
A proposta da obtenção do mapa de energia ocorre com os nós sensores enviando
periodicamente para o nó sorvedouro seus respectivos valores de energia e de consumo. Diante
dessa informação torna-se possível determinar uma topologia apropriada de acordo com a energia
disposta na rede. Outra utilização dos mapas de energia é fazer com que os nós com menor
quantidade de energia permaneçam em estado de latência em relação aos que possuem maior
quantidade de energia, pretendendo-se com isso um maior alcance do tempo de vida da RSSF e
maior controle de possíveis áreas descobertas pela falha de nós devido à falta de energia.
Durante os meses de Fevereiro a Abril foram estudadas tecnologias a serem
desenvolvidas para essas redes e validou-se o middleware SEMSUS no simulador Avrora
(AVRORA, 2011), que possui ambiente gráfico. Foi feito uma avaliação de utilização do Octopus
(OCTOPUS, 2011), que é um “painel“ de visualização e controle de uma RSSF no ambiente Tinyos
2.x. Este fornece uma interface gráfica para visualização da topologia da rede em tempo real, que
permite controlar dinamicamente o comportamento dos nós sensores, como o consumo de energia,
o período de amostragem, etc. Durante o projeto foram utilizadas ferramentas como NesCT
(NESCT, 2011), que é um tradutor de linguagem de programação que usa a linguagem de
programação NesC como entrada e produz classes C++ para OMNeT++ (OMNeT++, 2011). O
NesCT apresenta uma interface gráfica que permite a interação do usuário com a rede, e ao final da
simulação mostra no painel a energia restante da bateria. Uma das principais limitações desta
ferramenta é a compatibilidade apenas com o Tinyos 1.x.
Os meses de Maio a Junho foram dedicados ao aprofundamento sobre as primitivas do
sistema operacional TinyOS, para dar inicio a implementação dos serviços mencionados acima. A
complexidade de gerenciamento de mecanismos de baixo nível das RSSFs e a incompatibilidade
entre versões dos simuladores e do sistema operacional TinyOS dificultou sobremaneira a
implementação dos serviços. Considerando a finalização da aquisição de equipamentos da empresa
Crossbow, optou-se por aprofundar os estudos sobre serviços de gerenciamento de energia e por
refinar o planejamento para implementação dos serviços propostos na plataforma adquirida.
Para estudos de medição de energia disposta nos nós da rede, foi utilizado um modulo
do TOSSIM (TOSSIM, 2011) para Tinyos 2.x, o PowerTOSSIM z (PERLA et al., 2008), que
mostra ao final da simulação a energia inicial da bateria do nó sensor, bem como o total de bateria
usada e a energia restante. O PowerTOSSIM z tem um modelo de energia não linear e é baseado no
modelo de energia do MicaZ.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No contexto de RSSF como redes de serviços, a proposta de utilizar tecnologia
semântica tenciona facilitar a automatização de tarefas tipicamente relacionadas à arquitetura SOA,
que inclui descoberta, seleção e composição de serviços, uma vez que permite o tratamento de
dados pelo seu significado independente da forma como está estruturado. A utilização de semântica
por sua vez, promove melhorias na comunicação entre aplicação como cliente e a RSSF
(provedora), de modo que essa comunicação seja baseada na definição do significado das
informações trocadas e não apenas em sua forma sintática.
É justamente com o objetivo de ampliar os benefícios do paradigma orientado a serviço
por meio de serviços mais inteligentes, que o middleware SEMSUS utiliza tecnologias da Web
Semântica. Desta forma é possível aproximar, por meio da semântica, diferentes conceitos, muitas
vezes conflitantes, relacionados à perspectiva do provedor e do cliente. No SEMSUS, os serviços
semânticos são utilizados para aumentar o nível de automação de tarefas relacionadas a serviços
web, notadamente na descoberta de serviços.
Para fins de validação da arquitetura do SEMSUS, duas funcionalidades (serviços)
foram implementadas para execução no ambiente do TinyOS, simulado pelo TOSSIM. Um de
roteamento e outro de disseminação. O serviço de roteamento é baseado no Tymo (TYMO, 2011)
que herda as principais características do Dymo (Dynamic MANET On-demand), como por
exemplo, comunicação ponto a ponto. O uso deste serviço é somente quando os nós precisam se
comunicar, quando uma nova rota é estabelecida, usando mensagens para reconhecimento dos
caminhos.
O outro serviço é o de disseminação de mensagens baseado no protocolo de
disseminação (DISSEMINATION, 2011), que trabalha inundando toda a rede com dados. Ele é
essencialmente usado quando da utilização de serviços que necessitem que todos os nós sejam
alcançados. No entanto, ele gera um alto consumo causado pela comunicação de mensagens.
Apesar da dificuldade inerente ao tema, obteve-se como resultado do projeto, uma
ampliação significativa do conhecimento específico sobre o tema e o fortalecimento de uma base de
pesquisa dedicada à concepção e desenvolvimento de soluções suportadas pelas RSSFs, sobre
desenvolvimento de middleware, sobre arquitetura orientada a serviço (SOA) e tecnologias da Web
Semântica. Como resultado direto das análises e estudos realizados durante o projeto, foi publicado
um artigo na III Edição do EPOCA – Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações no mês de
outubro de 2010.
CONCLUSÃO
A proposta de extensão do SEMSUS pela implementação de novos serviços não se
encerra com este projeto. Pretende-se a execução de outros testes que venham validar e consolidar
ainda mais a sua implementação, alem de ampliar as suas funcionalidades, tendo como prioridade o
gerenciamento de energia. Com a obtenção dos valores energéticos dispostos em cada nó sensor,
por meio do mapa de energia, torna-se possível a implantação do serviço de gerenciamento de
topologia da rede baseado nos recursos energéticos disponíveis. Desta forma, o SEMSUS ajudará a
identificar áreas possivelmente descobertas de sensoriamento devido a falhas provocadas por falta
de energia suficiente, bem como poderá alterar a topologia e o papel dos nós na rede, conforme a
quantidade de energia disponível.
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Durante a realização deste projeto, o SEMSUS apenas foi testado em ambientes de
simulação, tais como o TOSSIM. Como trabalho futuro esta prevista a sua implementação em
plataformas de hardware de nós sensores, a partir do recebimento dos kits crossbow recém
adquiridos.
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE BIODIESEL DE
ÓLEO DE OITICICA (LICANIA RIGIDA BENTH) E DE ÁCIDO LICÂNICO ISOLADO
DESTE.
Vasco de Lima Pinto1 ,Francisco Adriano Góis de Oliveira2, Luiz Di Souza3, Jaécio Carlos Diniz4 e
Anne Gabriella Dias dos Santos5

RESUMO: Um problema no estudo detalhado da qualidade de biodieseis é que os mesmos se apresentam como uma
mistura de ésteres de ácidos graxos, obtida por síntese de óleos vegetais ou gorduras animais. Assim o estudo
sistemático da qualidade do combustível é dificultado em função da ampla variedade estrutural da mistura de ésteres
que influenciam nas propriedades físico-químicas analisadas. No caso da oiticica, o óleo apresenta em sua composição
aproximadamente 75 % de ácido licânico, com pequenas quantidades de ácidos palmítico, esteárico, oléico e linoléico.
Este alto porcentual serviu de incentivo para a realização desse trabalho que consistiu na coleta e tratamento das
sementes, extração do óleo a quente e determinação das características físico-químicas tais como: índice de acidez, água
e sedimentos, índice de iodo, índice de saponificação, densidade, tensão superficial e ácido graxo livre. Foi feita
também a síntese do biodiesel através da reação de transesterificação e determinada nele as mesmas propriedades físicoquímicas. A separação dos ésteres metílicos de ácidos graxos foi realizada utilizando uma combinação de técnicas
cromatográfica como cromatografia em coluna (CC) e cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando como
solventes hexano e éter dietílico em gradiente crescente de polaridade. A caracterização dos ésteres metílicos de ácidos
graxos foi realizada por espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) e espectroscopia na região do UV-visivel
(ultravioleta), onde se pôde verificar o isolamento do éster metílico do ácido licânico. Os resultados das analises no óleo
e no biodiesel foram comparados e indicou que ocorre entrecruzamento das cadeias dos ésteres metílicos do biodiesel,
sendo que esta alteração está relacionada, principalmente com as estrutura químicas do ácido licanico e suas duplas
ligações conjugadas. Os valores das propriedades físico-químicas do biodiesel, acidez e água e sedimentos estão dentro
dos recomendados pela ANP, mas a densidade está fora do permitido.
Palavras chaves: Ácido licânico; Biodiesel; Oiticica.

INTRODUÇÃO
Biodiesel (mistura de ésteres mono alquilados) é um combustível renovável de queima
limpa, derivado de fontes naturais renováveis como óleos vegetais e gorduras animais. Obtido de
várias oleaginosas como girassol, soja, mamona, amendoim, oiticica e algodão que pode ser uma
alternativa para os tradicionais combustíveis fósseis, não renováveis (Beltrão, 2007).
Ele, além de trazer benefícios ambientais, possibilita a geração de empregos no campo,
devido ao desenvolvimento da agricultura nas zonas rurais e evita perda de divisas pela importação
de petróleo bruto (Bayma,1957). A enorme área agricultável e a grande quantidade de plantas
produtoras de óleos no Brasil são consideradas como vantagens na corrida científica pelo domínio
dessa nova tecnologia. No entanto, o óleo de cada planta é diferente em suas características básicas
como composição e estrutura química o que reflete em propriedades físico-químicas diferentes, e
conseqüentemente também produz biodieseis com propriedades diferentes, o que dificulta o
controle de qualidade do combustível comercializado. Outro problema é a questão da
disponibilidade em escala produtiva da matéria prima que abastece a demanda comercial. Assim,
1
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existe uma grande dúvida no momento de iniciar o negócio, principalmente para o agricultor na
hora de escolher a melhor matéria-prima, em virtude de ainda existirem muitas plantas que não
tiveram seus óleos examinados para a produção de biodiesel. Um ponto importante é a possibilidade
de melhorar a renda do homem do campo, principalmente na região da Caatinga que apresenta uma
grande variedade de espécies ricas em óleo já adaptadas ao clima seco do semi-árido Brasileiro.
Uma das espécies que merece destaque é a Licania rígida Benth, árvore da família
Chrysobalanaceae, conhecida popularmente como oiticica, uma árvore perene, sempre verde, boa
produtora de sementes de onde se extrai alto percentual de óleo. Este vegetal encontra-se as
margens de rios e riachos temporários, cujo potencial para a produção de biodiesel ainda é pouco
estudada. Essa espécie pode ser importante para a sustentabilidade do biodiesel no semi-árido,
aliado ao fato da época de colheita ser realizada entre os meses de dezembro a fevereiro, período de
total escassez de renda para a agricultura familiar (Lorenzi; Matos, 2002).
Uma característica importante do óleo de oiticica é a sua composição, sendo composto
basicamente pelos ácidos licânico (70 a 80%), linolênico (10 a 12%) com pequenas quantidades de
ácido oléico, palmítico e esteárico (Pinto, 1963), e por algumas características químicas, ganha
destaque no mercado industrial pela sua alta secatividade na qual é utilizado na fabricação de tintas
para automóveis, tintas para impressoras e vernizes (Duque, 2004), podendo ser utilizado também
para a produção de biopolímeros com utilização em diversas áreas como a farmacêutica e química
fina.
O óleo de oiticica por apresentar um alto percentual de ácido licânico teve este
componente quimicamente separado do óleo bruto e com ele e com o óleo bruto foram sintetizados
biodieseis e comparando as propriedades obtidas nestes biodieseis. As propriedades analisadas
foram: ponto de fulgor, água e sedimentos, viscosidade, densidade, tensão superficial, índice de
iodo, índice de acides, índice de saponificação. A identificação foi feita através de algumas técnicas
encontradas na literatura como a espectroscopia de infravermelho e de UV-visivel.
MATERIAIS E MÉTODOS
1.0

– Coleta, identificação e preparação das sementes da Licania Rigida Benth (oiticica)

1.1

- Coleta das sementes

As sementes, objeto de estudo, foram coletadas em dezembro de 2010 no sítio bico torto
do município de Apodi (5° 39′ 50″ S, 37° 47′ 56″ W), localizado na região oeste do estado do Rio
Grande do Norte. A exsicata, representando essa coleta, com as diversas partes desse vegetal está
em processo de tombamento no herbário Dárdano de Andrade – Lima da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido (UFERSA).
1.2

-Tratamento das sementes e extração do óleo

As sementes de oiticicas foram lavadas em água corrente e seca em estufa a 60 °C por
96 h, posteriormente descascadas e trituradas mecanicamente em liquidificador industrial, obtendose uma massa de 1000 g. Uma alíquota de 45 g de sementes sofreu exaustiva extração a quente em
sistema soxhlet com hexano (vetec) por um período de 4 h. O óleo foi separado do hexano através
da concentração do extrato num evaporador rotativo (fisatom 802) a pressão reduzida.
2.0

– Síntese do biodiesel através de reação de transesterificação

No processo de síntese do biodiesel foi utilizada a reação de transesterificação, baseado no método
descrito por Bergter, 1984, e as principais etapas utilizadas nesse processo estão descritas abaixo:

Secagem do hexano (vetec) com sulfato de sódio anidro (Na2SO4);
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Secagem do metanol (vetec) com sulfato de sódio anidro (Na2SO4);

Preparação do metóxido de sódio a partir de sódio metálico e do metanol seco;
A reação de transesterificação foi realizada misturando 0,5 g do TAG (óleo) a 12 mL de

hexano num erlenmeyer sob agitação a temperatura ambiente. A essa mistura adicionou-se uma
solução do alcóxido de sódio recém preparada, mantendo-se o sistema sob intensa agitação. A
reação foi acompanhada por cromatografia de camada delgada (CCD) até se identificar o término da
reação;

Separação do biodiesel dos outros produtos de reação e do metanol que adicionado em
excesso foi realizado através da separação mecânica de fases, utilizando um funil de separação.
3.0 - Isolamento do éster do ácido licânico do biodiesel
Uma alíquota de 0,3 g do biodiesel foi cromatografado em coluna de sílica gel (15,54 g)
utilizando como eluente uma mistura de hexano e éter dietílico a 0,03% obtendo-se 20 frações de 10
mL, sendo em seguida a polaridade da mistura de solvente alterada para 4% de éter dietílico,
obtendo-se mais 74 frações de 10 mL. As frações foram monitoradas por cromatografia em camada
delgada (CCD) utilizando como revelador iodo e luz ultravioleta. As frações que apresentaram o
mesmo perfil cromatográfico foram reunidas e secas. A análise das frações reunidas F15-17, F21-35 e
F60-84 revelaram apenas um spot, podendo ser classificadas como substâncias puras.
3.1- Caracterizações na região do UV
As bandas características na região do ultravioleta dos ésteres metílicos dissolvidas em
metanol grau espectroscópicos foram avaliadas num espectrofotômetro UV-Vis Mini da Shimadzu
na faixa de 190 - 350 nm.
3.2- Caracterizações na região do infravermelho FT-IR
A caracterização estrutural dos ésteres metílicos, obtidos do processo cromatográfico, foi
realizado através de análise espectroscópica na região do infravermelho, utilizando um espectrômetro de
infravermelho médio por transformada de Fourier (FT-IR) da BOMEN, modelo ABB, série MB 104, através
de janela de KBr (apropriadas para amostras líquidas), na faixa de 4000-400 cm-1 com resolução de 4 cm-1.

4.0- Caracterizações físico-química do óleo e biodiesel
A caracterização do óleo e do biodiesel foi realizada no laboratório de ensaios físicoquímicos do departamento de química da UERN que dispõe de todos os equipamentos necessários
para a realização da pesquisa em perfeito funcionamento, o óleo apresentou duas tonalidades
diferentes, um claro e outro bem mais escuro, fazendo-se necessário a caracterização de ambos. As
analises de densidade (D) e tensão superficial (T) foram realizadas num tensiômetro TD1 LAUDA,
as analises de acidez (IA), saponificação (IS), água e sedimentos ( As), ácidos graxos livres (Agl) e
Índice de iodo (II) foram realizadas de acordo com o método volumétrico descrito na literatura
(Carvalho, H.H. e colaboradores). Para o biodiesel foram analisas as mesmas propriedades exceto a de
ácidos graxos livres e a medida de densidade que foi realizada com o densimetro e confirmada por
picnômetria.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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As sementes foram coletadas na mesoregião do Oeste Potiguar no município de Apodi
que possui uma área territorial de 1.602 km². Juntamente com as sementes foram coletadas amostras
de todas as partes da planta (folhas, frutos e galhos) para futura identificação taxonômica e
preparação de exsicata para deposito em herbário. As sementes foram trazidas para o laboratório de
físico-química da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), onde as mesmas
passaram por lavagem, secagem e seleção de qualidade. As sementes selecionadas foram trituradas
e o material submetido à extração do óleo usando o processo de extração via soxhlet.
O óleo bruto extraído das sementes de oiticica apresentou-se como um líquido incolor
de odor característico. O teor de óleo extraído das sementes de oiticica apresentou rendimento
médio de 65 %, estando aproximadamente de acordo com os dados relatados por (Pinto, 1963), com
rendimento substancialmente maior quando comparados aos de outras oleaginosas, como por
exemplo, o amendoim (40-43%), algodão (15%) e a soja (18%) que atualmente são utilizados na
produção comercial de biodiesel (Araujo, 2010).
A reação de transesterificação foi conduzida em meio alcalino a baixa temperatura,
tendo em vista que esse processo apresenta bom rendimento e alta seletividade. O metanol
previamente seco para eliminar traços de água, foi utilizado em excesso em função do caráter
reversível da reação de transesterificação. Todos os reagentes tinham alto grau de pureza de
maneira a evitar formação de produtos indesejáveis. Como a reação de transesterificação é
relativamente rápida (Ferrari, 2005), estipulamos um período de 2 h para a conversão próxima do
valor máximo a ésteres metílicos e acompanhou-se o progresso da reação por cromatografia em
camada delgada. A figura 01 mostra o produto final obtido onde pode-se ver a esquerda o
cromatograma do óleo e a direita o cromatograma após a reação. Neste pode ser visto dois spots,
um de mais alta polaridade que o óleo inicial (glicerina) e outro de menor polaridade que o óleo
inicial (o biodiesel)

Figura 01: Resultado final de CCD dos produtos finais da reação de transesterificação.
O monitoramento por CCD das frações obtidas do processo cromatográfico revelou que
as frações obtidas de 15 a 17, de 21 a 35 e 60 a 84 apresentavam características de substâncias puras
com o mesmo perfil cromatográfico, após revelação com iodo e luz ultravioleta 254 nm, como
mostra a figura 02. As frações F15-17, F21-35 e F60-84 se apresentaram como um óleo incolor com
viscosidades parecida com a do biodiesel original. As frações reunidas com suas respectivas massas
desse processo cromatográfico estão representadas na tabela 01. Em vermelho estão as frações que
estavam puras como mostrado na figura 2. A massa inicial cromatografada foi de 500mg e a massa
recuperada foi de 425,1 mg indicando uma boa recuperação (85 %) em produtos separados.
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Figura 02: Monitoramento por CCD das frações obtidas da coluna cromatográfica
Tabela 01: Massas das frações reunidas do processo cromatográfico
Frações reunidas

Massa (mg)

F0-5

27

F6-14

25,4

F15-17

75,1

F18-20

60,7

F21-35

45,2

F36-59

60,7

F60-84

131

Total

425,1

Os espectros na região do ultravioleta das frações F21-35 e F60-84 apresentaram três bandas na
região de 250 a 280 nm que são características de ésteres trienólicos conjugados (Davi, 2003),
enquanto a fração F15-17 apresentou um espectro característico de éster de cadeia saturada, como
pode ser observado na figura 03. Os espectros de infravermelho das frações F15-17 e F21-35
apresentaram bandas características de ésteres, como pode ser observados nos estiramentos C=O em
1744 e 1741 cm-1. Ainda foram observadas três bandas em 940, 965 e 993 cm-1 correspondente a
deformação C−H de trienos conjugados no espectro de infravermelho da fração F21-35, o que
confirma a existência de insaturações na estrutura do éster. O espectro FT-IR da fração F60-84
apresentou duas bandas em 1717 e 1743 cm-1 característica de estiramento CO de carbonila
cetônica alifática e de ésteres. Outras bandas encontradas em 934, 966 e 993 cm -1 confirma a
existência de insaturações na estrutura, indicando o isolamento do éster metílico do ácido licânico.
Na figura 03 estão representados os espectros na região do UV-Visivel e na figura 4 os espectros de
FT-IR das frações F15-17, F21-35 F60-84 com o resumo das bandas encontradas nos espectros de FT-IR
e UV descritas na tabela 02.
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Figura 03- Espectros de UV-Visivel das frações 17, 27 e 77 respectivamente da esquerda
para a direita.

Figura 04- Espectros de FT-IR da reunião das frações F15-17, F21-35 e F60-84 respectivamente
da esquerda para a direita.
Tabela 02- bandas de identificação em FTIR e UV-vísivel das diversas frações.
Bandas IR
Frações

F15-17

F21-35

F60-84

(cm-1)

Atribuições

723

Deformação C−H alifático

2853-3000

Estiramento C−H alifático

1744

Estiramento C=O de ésteres

940, 965, e 993

Deformação =C-H de trieno conjugado

1741

Estiramento C=O de ésteres

934, 966 e 993

Deformação =C-H de trieno conjugado

2857-3016

Estiramento C−H alifático

1717 e 1743

Estiramento C=O de cetona e ésteres

Bandas UV λ,max (nm)
202 nm

260, 269 e 275

262, 269 e 280

Foram obtidos dois tipos de óleos neste trabalho, um de coloração mais clara e outro
com um tom mais escuro, ambos foram analisados físico-quimicamente a fim de saber qual seria o
mais adequado para se fazer a síntese do biodiesel. As sementes que apresentaram óleo de coloração
mais escura foram postas para secar em estufa a uma temperatura de 100º C por 4 horas, já as
sementes que apresentaram óleo mais claro foram postas pra secar ao ar livre a uma temperatura de
25º C por uma semana. Para que a reação de transesterificação seja realizada há a necessidade de se
analisar as suas propriedades físico-químicas, pois esta reação pode ser influenciada por
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propriedades indesejáveis do óleo e/ou gordura estudada, o que dificulta o processo de obtenção do
biodiesel, além de produzir um produto de má qualidade. O intuito de analisar as características
físico-químicas da matéria prima estudada é de verificar se as mesmas podem ser utilizadas e/ou
determinar as condições de síntese, adaptando-a a matéria prima, podendo ser utilizado outro tipo,
ou diferentes quantidades de álcool ou catalisador. Bem como modificar outros fatores, como tempo
de reação e temperatura. Após a caracterização de ambos os óleos, verificou-se apenas uma
alteração significativa nas propriedades, o óleo escuro apresenta acidez maior que o óleo claro,
indicando que o tempo de secagem a temperatura elevada aumenta o índice de acidez e ácidos
graxos livres na amostra. As demais propriedades apresentaram valores parecidos ou com variações
pequenas. Desta forma, por apresentar acidez menor (facilita as condições da síntese), o óleo
escolhido para se produzir o biodiesel estudado foi o de cor clara. Na tabela 03 podemos ver os
resultados obtidos na caracterização dos óleos e biodiesel e os resultados que motivaram a escolha
do óleo claro.
Tabela 03: Resultados obtidos na caracterização do óleo e biodiesel de Oiticica.

Material

Óleo
claro
Óleo
escuro
Biodiesel

AGL
(%)

Propriedade analisada
IS
II
D
(mgKOH/g
(g de
(g/dm³)
)
Iodo/g)
162,41
43,58
949

IA
(mgKOH
/g)
1,526

0,421

1,922

0,768

163,86

44,56

0,183

-

53,16

18,06

T
(mN/m)

AS
(%)

37,2

0,0

949

37,4

0,0

1099,6

34,86

0,0

Comparando os resultados do óleo usado com os obtidos no biodiesel e considerando que os
resultados deste são fortemente influenciados pelos resultados daqueles, podemos observar que
algumas propriedades mostram resultados inesperados. Isto aparece por ex. na densidade que
deveria apresentar, como na maioria dos trabalhos da literatura (Santos, 2010; Melo et all, 2009;
Souza et all, 2010; Souza et all, 2009), valor menor que as obtidas para o óleo já que a
transesterificação diminuía possibilidade de formação de ligações cruzadas. Deve-se ressaltar que
esta medida foi realizada inicialmente usando o densimetro e depois repetida usando um picnômetro
e apresentou o mesmo resultado com os dois métodos. Também aparece nos resultados do índice de
iodo que diminui, sendo que teoricamente a reação de transesterificação não alteraria o número de
ligações duplas e, portanto, não alteraria o índice de iodos. Este resultado de diminuição do índice
de iodo é confirmado pelo índice de saponificação, sendo que a diminuição do índice de
saponificação indica que está havendo um aumento da massa molar das cadeias dos ésteres
metílicos presentes no biodiesel. A tensão superficial também aumenta contrariando a diminuição
da possibilidade de formação de ligações secundárias proporcionada pela transesterificação. Estes
resultados inesperados indicam que o biodiesel sofreu reações químicas durante o seu período de
estocagem antes da realização das medidas (aproximadamente 4 meses). Isto foi indiretamente
confirmado pela observação do óleo que também foi estocado e mostrou um intenso processo de
entrecruzamento neste período como pode ser visto na figura 05. Observe que o óleo claro com o
qual foi feito a síntese do biodiesel está completamente entrecruzado com parte do material já no
estado sólido. Esta característica que provavelmente é transferida para o biodiesel é que aumenta a
densidade e diminui os valores dos índices de saponificação e iodo constatados nas medidas.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

275

Figura 05- Óleos Usados no trabalho após o período de estocagem a temperatura ambiente.
As propriedades acidez e água e sedimentos, tanto para os óleos como para o biodiesel estão
dentro do esperado (Brasil, 2008).
Com respeito à legislação os resultados de acidez, água e sedimentos estão dentro do
permitido e o resultado de densidade está acima do permitido.
Devemos também ressaltar que o aumento do valor da tensão superficial é prejudicial ao
funcionamento do motor como indicado por outros trabalhos e autores (Santos, 2010)
CONCLUSÕES
Com base nos resultados pode-se concluir que:
1- É possível isolar, caracterizar e produzir biodiesel com o ácido licânico e com o óleo
bruto de oiticica.
2- O biodiesel produzido sofre entrecruzamento a temperatura ambiente e tem suas
características alteradas, sendo que a densidade fica acima do permitido para
comercialização pela ANP.
AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Deus por mais um trabalho concluído e pelas idéias enviadas
por ele a mim concedidas, aos meus professores e orientadores do projeto que tiveram uma grande
empolgação no meu trabalho, e principalmente aos meus pais por estarem ao meu lado a todo tempo
da minha vida.
REFERÊNCIAS

AOAC. Association of official Analytical chemists. Official Analytical Chemists. Official methods
of analysis of the Association of analytical chemists. 14 ed Washington: edited ery Williams
Harwistg 1984. 1141p.
Beltrão; N.E.M e Oliveira;M.I.P – Oleaginosas potencias do nordeste para produção de
biodiesel, Documentos MAPA, N.177, Campina Grande - PB, 2007.
BIODIESEL METÍLICO DE Dipteryx lacunifera: PREPARAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E
EFEITO DE ANTIOXIDANTES NA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO, Quimica. Nova, Vol. 33,
No. 8, 1671-1676, 2010.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

276

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. ANP. Portaria da ANP N° 310/2001 (petrodiesel).
BRASIL. Ministério das Minas e Energia. ANP. Portaria da ANP N° 42/2004 (B100)
BRASIL. Ministério das Minas e Energia. ANP. Portaria da ANP N°. 003 de abril de 2003.
BRASIL. Ministério das Minas e Energia. ANP. Portaria da ANP N°. 008 de junho de 2008
BRASIL. Presidência da República. Lei 11.097. Brasília: 2005.
Francisca Diana da Silva Araújo, Carla Verônica Rodarte de Moura e Mariana H. Chaves,
Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia do biodiesel, Brasília, 2006.
V. spitzer ET AL, Identification of conjugated fatty acids in the seed oil of acioa edullis
(prance) syn. Couepia edutis (chrysobalanaceae), JAOCS, V. 68, N.3 , 1991.
L. Bergter and p.R. Seidl, Complete assigment of the Carbon – 13 NMR Spectrun of oiticica Oil:
interpretation of chemical shifts in Conjugated Systems. Lipids, Vol-19, N. 1, 1984
Melo James C. a; Teixeira, Jonathan C. a; Brito Júlio Z. b;Pacheco, José G.A. a; Stragevitch, Luiz Produção de Biodiesel de Óleo de Oiticica, XI COREEQ N/NE, 2009.
Norma ASTM, Standard Test Method for Petroleum Products.
P. Sita Devi, TLC as a Tool for Quantitative Isolation of Conjugated Trienoic FA, JAOCS,
Vol. 80, no. 4 , 2003
PINTO, G. P. Características físico-químicas e outras informações sobre as principais oleaginosas
do Brasil. Recife: Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuárias do Nordeste. 1963. 83
p. (Boletim Técnico, 18).
OLIVEIRA, F. A. G., SOUZA, L.D., PINTO, Vasco de Lima., ARAÚJO, A. M. M.- Extração e
Caracterização Físico-Química do Óleo, Visando a Síntese do Biodiesel de Oiticica ,João
Pessoa-PB, 2010.
Roseli Aparecida Ferrari*, Vanessa da Silva Oliveira e Ardalla Scabio, BIODIESEL DE SOJA –
TAXA DE CONVERSÃO EM ÉSTERES ETÍLICOS, CARACTERIZAÇÃO FÍSICOQUÍMICA E
CONSUMO EM GERADOR DE ENERGIA, Química. Nova, Vol. 28, No. 1, 19-23, 2005
Souza, L.D., Nunes, A.O. e Santos, A.G.D – PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE ÓLEO
DE MAMONA PRODUZIDO NO RN: VALIDADE DO ZONEAMENTO AGRÍCOLA
TENDO A ALTITUDE COMO FATOR FUNDAMENTAL. Química no Brasil, N.1 v. 3, (jan a
jun 2009).

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

277

Síntese e estudo das propriedades magnéticas de nanopartículas com estrutura de tricamada
CoFe2O4/FeO/Fe-Co
Antônia Veruska Benevides Pinheiro1, Ozivam Lopes de Aquino Conceição2, Ana Lúcia Gurgel3,
Vladson Beserra Galdino4, João Maria Soares5
RESUMO: O processo de reação por coordenação iônica foi utilizado para sintetizar amostras precursoras compostas
por nanopartículas de ferrita de cobalto superpamagnéticas (SPM) com tamanho médio de 5 nm. Estes pós foram
tratados termicamente, simultaneamente, em atmosfera de H 2 e ambiente na temperatura de 300 oC. Os pós foram
analisados por difração de raios-X, onde foi observado a formação de 3 fases cristalinas: CoFe 2O4, FeO e Fe-Co.
Devido às condições de preparação, temos a formação de nanopartículas com estrutura de tricamada, CoFe 2O4/FeO/FeCo. Refinamento Rietveld dos Difratogramas de Raios-X (DRX) mostram que os núcleos das nanopartículas têm
diâmetros médios entre 3-4 nm. Resultados de espectroscopia Mössbauer, a temperatura ambiente, comprovam a
presença das fases CoFe2O4, FeO e Fe-Co. Os espectros são formados por dois dubletos, que representam a contribuição
SPM do núcleo e a camada formada por wüstita, e um sexteto, referente à camada formada por Fe-Co. Medidas de
ciclos de histerese magnética, em baixa temperatura, mostram que essas nanopartículas apresentam um deslocamento na
vertical e o efeito de Exchange-bias. Estes efeitos devem-se ao acoplamento das três fases magnéticas:
ferrimagnética/antiferromagnética/ferromagnética. Os plots de Henkel e curvas δm foram usados para estudar as
interações magnéticas entre/inter estas nanopartículas. As análises de δm mostram que a natureza dessas interações são
dipolares e exchange.

PALAVRAS-CHAVE: Exchange-bias; Ferrita de cobalto; Nanopartículas; Tricamada.
INTRODUÇÃO
Nanopartículas magnéticas de núcleo/camada altamente cristalinas com materiais
magnéticos duros e moles apresentam um grande potencial para aplicações tecnológicas, tais como
ímãs permanentes de alto desempenho e dispositivos de armazenamento de dados. De acordo com a
teoria de exchange-spring [1 e 2] é possível se obter um nanocompósito magnético core/shell
composto por materiais magnéticos duros e moles, onde a fase magnética dura proporciona uma alta
coercividade e a fase magnética mole uma alta magnetização de saturação que combinadas podem
produzir ímãs permanentes com grande produto de energia [3 e 4]. Alguns trabalhos nessa vertente
[5 e 6], produziram nanocompósito núcleo-camada compostos de CoFe2O4/CoFe2, onde a fase
magneticamente dura é a ferrita de cobalto (CoFe2O4) e a fase magneticamente mole a liga CoFe2.
Neste trabalho nós estudamos a natureza das interações magnéticas em nanocompósito
magnético composto por uma tricamada: CoFe2O4/FeO/Fe-Co, CoFe2O4 é um ferrimagnético de alta
anisotropia (Keff ≈ 4x106 erg/cm3) , CoFe2 é uma liga metálica ferromagnética com alto valor de
magnetização de saturação (MS ≈ 235 emu/g), além do óxido de ferro, FeO, que é um
antiferromagnético (TN ≈ 198 K).
Medidas de ciclos de histerese magnéticos, em baixa temperatura, mostram que essas
nanopartículas apresentam o efeito de Exchange-bias. Este efeito deve-se ao acoplamento do núcleo
ferrimagnético com a camada antiferromagnética e ferromagnética, respectivamente.
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MATERIAL E MÉTODOS
Os nanocompósitos CoFe2O4/FeO/Fe-Co foram obtidos a partir de um pó
precursor CoFe2O4 monofásica preparada pelo processo de reação por coordenação iônioa (RCI)
[7]. O processo RCI utilizado para preparação dos precursores consiste numa solução de um
polímero, com grupos ligantes que podem complexar íons metálicos. Esse processo foi realizado
com uma solução de partida composta por um biopolímero chamado Quitosana, ao qual foi
adicionado nitratos de ferro nanohidratado (Fe(NO 3)3 9H2 O) e nitrato de cobalto hexahidratado
(Co(NO3)2.6H2O), e adicionando a solução, o surfactante Tween 20 e o glutardialdeído. Os nitratos
foram misturados na solução em uma proporção de 2Fe:Co.
A fase ferromagnética Co-Fe foi obtida por redução do pó precursor CoFe2O4 sob um
fluxo de hidrogênio (H2) na temperatura de 300ºC. O surgimento da fase metálica
é formada quando os átomos de oxigênio são removidos da estrutura cristalina da ferrita de
cobalto. Esse procedimento garante que as interações de troca entre os spins das fases
magneticamente mole e dura ocorram dentro de distâncias da ordem do parâmetro de rede.
A reação de redução ocorrida na ferrita cobalto é CoFe 2O4 +4H2 → CoFe2+4H2O. O surgimento da
fase anteferromagnética, ocorre quando o fluxo de H2 é desligado no meio da redução do precursor,
passando um certo tempo desligado e depois retornando a ligar o fluxo, continuando, assim, o
processo de redução.
A caracterização estrutural das amostras foram feitas com o difratômetro da Rigaku
modelo Miniflex II, com fonte de radiação CuKα, que tem comprimento de onda de 1,5418Å. As
propriedades magnéticas foram medidas com o Magnetômetro de Amostra Vibrante com autonomia
para medidas magnéticas em campos de 1,4 T numa faixa de temperatura de 9-325K, e com um
espectrômetro Mössbauer com fonte de 57Co: Rh e atividade de 50 mCi.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

750

AM3

600
450
300

0
300

Fe-Co (211)

CoO (220)

CoO (200)

CoO (311)
CoO (222)

100

Fe-Co (200)

200

AM2

Fe-Co (110)

300

CoFe 2O 4 (220)

400

AM1

200

100
50
0

30

40

50

2θ

AM0

CoFe 2O 4 (440)

150

CoFe 2O 4 (511)

200

CoFe 2O 4 (400)

2500

CoFe 2 O 4 (311)

100

CoFe 2O 4 (220)

Intensidade (counts)

0
500

CoFe 2O 4 (311)
CoO (111)

150

60

70

80

(graus)
Fi

gura 1 - Resultado de difração de raios-X das
amostras.

A caracterização estrutural foi realizada
através da difração de raios-X. Difratogramas de
raios-X são mostrados na Figura 1, para amostra do
pó precursosr de CoFe2O4 e para as amostras
reduzidas. É importante mencionar que fomos
capazes de indexar todos os picos para as fases
CoFe2O4, Co-Fe e FeO.
A partir dos difratogramas fizemos o
refinamento Rietveld de cada uma das amostras com
o auxílio do programa MAUD (Material Analysis
Using Difraction). Utilizamos no refinamento destas
amostras a simetria cúbica e o grupo espacial Fd3m:1 para CoFe2O4, para a fase Co-Fe utilizamos a
simetria cúbica e o grupo espacial Pm-3m e para o
FeO a simetria cúbica e o grupo espacial Fm-3m.
Como podemos observar as três fases cristalinas
possuem a simetria cúbica, portanto, são
cristalograficamente compatíveis que permite a
formação da estrutura de tricamadas. A partir dos
refinamentos destas amostras obtemos o diâmetro
médio para a ferrita de cobalto assim como a fração
de volume relativo de cada fase (ver tabela 1).
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Tabela 1- Diâmetro médio para CoFe2O4 (DCFO) e fração de volume relativo obtido
por análise Rietveld.
Sample
DCFO (nm)
Wt CoFe2O4 (%)
Wt FeO (%)
Wt Fe-Co (%)
AM0
3,4
100
AM1
2,1
42,4
43,0
14,6
AM2
1,8
42,7
38,2
19,1
AM3
1,5
43,3
18,1
38,6

100
AM3

99
100
AM2

Transmissão(%)

A caracterização magnética foi realizada
pelas medidas de Espectroscopia Mössbauer e
Magnetometria de Amostra Vibrante.
Os resultados de Espectroscopia
Mössbauer a temperatura ambiente apresentam três
subespectros, dois dubletos mostrando a interação
entre o gradiente de campo elétrico e o momento
quadrupolar nuclear, e um sexteto refletindo a
interação Zeeman entre o campo magnético
hiperfino e o momento magnético nuclear.
As partículas foram classificadas de
acordo com o tipo de espectro Mössbauer
observados a temperatura ambiente, considerando a
área de absorção relativa (AAR) nos espectros. Um
dos dubletos está relacionado às partículas de ferrita
de cobalto o qual foram tidas como
superpamagnéticas, estando de acordo com a
literatura [8], o outro dubleto referencia a camada
formada por wüstita, e o sexteto a fase Co-Fe
indicando uma fase magneticamente bloqueada,
como pode ser visto na Figura 2.
A tabela 2 mostra os parâmetros
obtidos pelos ajustes dos espectros Mössbauer. O
campo magnético hiperfino para os nanocompósitos
é da ordem de 350 kOe.
Podemos ver na figura 2 e na tabela 2
que a amostra AM0 é superparamagnética a
temperatura ambiente, o que podemos comprovar
com as medidas de zero-field-cooling (ZFC) e fieldcooling (FC) (Figura 3) para a amostra precursora. A
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Figura 2- Resultado de Espectroscopia Mössbauer a
temperatura ambiente.

Tabela 2- Parâmetros obtidos
pelos ajustes dos espectros Mössbauer.
Amostra P-RAA(1) M-RAA(2) Hhf (T)
(%)
(%)
AM0
100
15,57
35,87
AM1
63,67
20,76
21,11
35,77
AM2
59,16
19,73
44,37
35,65
AM3
26,55
29,08

(1)
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partir do máximo da curva ZFC obtemos a temperatura de bloqueio, TB = 144 K. Podemos calcular
o diâmetro da partícula usando a equação
 150TB k B 
d= 

πK



1/ 3

(1)

Magnetização (emu/g)

onde kB = 1,38 x 10-23 J/K é a constante de Boltzmann, K = 2,1 x 105 J/m3 é a constante de
anisotropia da ferrita de cobalto. Substituindo esses valores na equação (1) encontramos d = 3,6 nm.
Este valor concorda com o diâmetro médio obtido por difração de raios-X (DCFO = 3,4 nm).
A Figura 4 mostra os resultados de
magnetização em função do campo magnético à
0,060
temperatura ambiente para os nanocompósitos com
100 Oe
0,055
ZFC
fração de volume diferente da fase Co-Fe. Para a
FC
0,050
amostra AM1 a coercividade (Hc) determinada a
0,045
partir dos dados do ciclo de histerese foi de 0,508
0,040
kOe enquanto a magnetização saturação (Ms) e a
0,035
remanente (Mr) foram 16,0 e 5,2 emu/g,
0,030
respectivamente. Para a amostra AM2 a
coercividade é 0,548 kOe e Ms= 17,5 emu/g e Mr=6,6
0,025
emu/g, a amostra AM3 Hc= 0,565 kOe, Ms= 35,4
0,020
emu/g e Mr= 13,8 emu/g. Pode-se observar que
0
50
100
150
200
250
300
350
Temperatura (K)
enquanto Ms aumenta, o Hc permanece praticamente
Fi
constante. A presença da coercividade nas amostras
gura
3
–
Medidas
de
ZFC
e
FC
da
amostra
está relacionada com a fase magneticamente dura,
uma vez que a ferrita de cobalto e o óxido de precursora.
cobalto são superparamagnético a temperatura
ambiente.
O método usual para medir os tipos de
AM1
AM2
interações entre partículas magnéticas é baseado nos
AM3
chamados gráficos de Henkel e curva δm. A partir da
relação de Wohlfarth, Md(H)=1-2Mr(H) [9], pode-se
definir um δm, δm = Md(H)-1+2Mr(H), [10], onde Md é
a magnetização desmagnetizante e Mr é a magnetização
de remanência. A Figura 5 mostra os gráficos de δm
em função do campo magnético aplicado para as três
amostras do nanocompósito. Como podemos ver que as
Campo Magnético (kOe)
três amostras apresentam valores para δ M tanto
positivos quanto negativos [11], indicando a presença Figura 4 – Magnetização em função do campo
de interações de troca e interações magnetostáticas. magnético a temperatura ambiente para os
Picos positivos sugerem que a interação interpartículas nanocompósitos.
suporta o estado magnetizado, e a interação
acoplamento de troca é dominante, e picos negativos
AM1
AM2
sugerem que a interação interpartículas promove um
AM3
estado desmagnetizado, e nestes casos a interação
magnetostática é dominante [12].
O acoplamento do núcleo ferrimagnético
com a camada antiferromagnética e ferromagnética,
respectivamente, é investigado em baixa temperatura
pelas medidas de magnetização resfriando a amostra
sem campo (ZFC) e com campo (FC).
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Figura 5 – Gráficos δM em função do campo
magnético aplicado para os nanocompósitos.
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Magnetização (emu/g)

A Figura 6 mostra os ciclos de histerese FC resfriada com campo (H FC) positivo e
negativo de 11kOe e ciclos de histerese ZFC para a amostra AM1 (com 43% de wüstita). De acordo
com a figura 6, essa amostra apresenta o efeito de Exchange-bias, com um deslocamento horizontal
ao longo do eixo do campo magnético e deslocamento vertical ao longo do eixo de magnetização,
no ciclo de histerese FC em relação ao ciclo de histerese ZFC. Este efeito aparece quando a amostra
é resfriada, a partir de uma temperatura maior do que a temperatura de Néel (TN) do
antiferromagneto e menor que a temperatura de Curie (TC) do ferromagneto, na presença de um
campo magnético aplicado.
O deslocamento na horizontal no ciclo de histerese é definido por um campo de
exchange-bias, Hexch=|(H+ + H-)/2|, onde H+ e H- são os pontos de intersecção no eixo dos campos
para valores positivos e negativos, respectivamente. O
ciclo de histerese FC é deslocado com um campo de
20
exchange-bias de 1,16 kOe. A presença de Hexch é
10K (1kOe)
15
explicado pela existência de uma forte interação
10K (ZFC)
10K (-1kOe)
interna na interface de wüstita/Co-Fe. O campo de
10
coercividade é dado por Hc=( H+ - H- )/2 foi também
5
obtidos para ambos os casos, o ZFC com o valor de
0
1,98 kOe e um valor consideravelmente mais elevado
de 2,26 kOe para FC.
-5
O deslocamento vertical ao longo do eixo
-10
de magnetização (Mrshif) indica um acoplamento
-15
ferromagnético dominante entre os spins fixos
-20
descompensados e a magnetização [13 e 14].
-15
-10
-5
0
5
10
15
A fim de explorar a origem do Hexch com a
Campo Magnético (kOe)
dependência da temperatura, foram feitas histereses
para a amostra AM1 resfriada com HFC de 11kOe, para Figura 6 - Magnetização em função do campo
temperaturas de 10, 30, 50, 100, 200 e 300K (Figura magnético para a amostra AM1 resfriada com campo
7). A inserção na Figura 7 mostra a região expandida de 11kOe, -11kOe e sem campo à temperatura de
10K.
em torno da origem, a fim de mostrar o deslocamento
tanto na coercividade quanto na remanência.
As dependências do Hexch e Hc com a temperatura são mostradas na Figura 8. Conforme
apresentado na Figura 8, Hexch diminui com o aumento da temperatura e desaparece em cerca de
200K. Esta temperatura de bloqueio é igual à temperatura de Néel (TN ) de FeO (para FeO, TN = 198
K).
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Figura 7 - Magnetização em função do campo magnético para a amostra AM1 resfriada com campo de 11kOe, para
temperaturas de 10, 30, 50, 100, 200 e 300K. A inserção na figura mostra a região expandida em torno da origem, a fim
de mostrar o deslocamento tanto na coercividade quanto na remanência.

A dependência de Mrshif com a temperatura é mostrada na Figura 9. O comportamento
de Mrshif é semelhante à Hexch, ou seja, diminui com o aumento da temperatura e desaparece em
cerca de 200K.
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Figura 8 – Gráfico da dependência da
temperatura com HC e Hexch.

Figura 9 – Gráfico da dependência da
temperatura com Mr

CONCLUSÃO
As amostras dos nanocompósitos CoFe2O4/FeO/Fe-Co foram preparadas por uma reação de
redução de CoFe2O4, em atmosfera de H2 e ambiente na temperatura de 300oC. Os pós foram
analisados por difração de raios-X, onde foi observado a formação de 3 fases cristalinas: CoFe 2O4,
FeO e Fe-Co. Devido às condições de preparação e as simetrias cristalinas compatíveis, temos a
formação de nanopartículas com estrutura de tricamada, CoFe2O4//FeO/Fe-Co. Resultados de
espectroscopia Mössbauer, a temperatura ambiente, comprovam a presença das fases CoFe 2O4, FeO
e Fe-Co. Medidas de ciclos de histerese magnético, em baixa temperatura, mostram que essas
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nanopartículas apresentam o efeito de Exchange-bias. Este efeito deve-se ao acoplamento do núcleo
ferrimagnético com a camada antiferromagnética e ferromagnética, respectivamente. As interações
interpartículas foram estudadas usando gráficos δm, os quais mostram uma competição entre as
interações de troca e interações magnetostáticas.
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TEORIAS F(R) DE GRAVIDADE NO FORMALISMO MÉTRICO
Vanessa Amaral de França1; Fábio Cabral Carvalho2.

RESUMO: Atualmente o Universo está passando por uma fase de expansão acelerada.
No contexto da relatividade geral, só conseguimos explicar esta aceleração introduzindo
formas exóticas de matéria e energia, como por exemplo, a energia escura. Esta
componente exótica viola princípios físicos essenciais como condições de energia, tem a
pressão negativa e possui natureza física ainda desconhecida. No entanto, esta não é a
única abordagem viável capaz de explicar esta aceleração. Neste trabalho discutiremos
uma nova abordagem, recentemente muito estudada na literatura, que consiste em
substituir a relatividade geral por uma teoria de gravidade modificada, conhecida como
teoria de gravidade f(R). Investigamos, sob a luz desta teoria, a evolução de um
universo homogêneo e isotrópico no contexto do formalismo métrico. Investigamos,
neste trabalho, teorias que são cosmologicamente viáveis, no sentido de reproduzir as
fases da evolução cosmológica e serem compatíveis com os diferentes tipos de dados
disponíveis atualmente. Se esta abordagem estiver correta, a aceleração atual do
universo terá origem totalmente geométrica.
PALAVRAS-CHAVE: cosmologia; aceleração do universo; gravidade f(R).

INTRODUÇÃO
O modelo cosmológico padrão (λCDM), ou modelo do Big Bang quente,
descreve a evolução do Universo de 1/100 segundos após a explosão inicial até os dias
atuais. Esse modelo está baseado numa suposição simples, conhecida como princípio
cosmológico, que assegura que o Universo apresenta as mesmas características em todas
as direções de todos os pontos do espaço, i.e., é homogêneo e isotrópico. A principal
evidência do princípio cosmológico é a uniformidade observada da radiação cósmica de
fundo. O modelo λCDM tem como base a teoria da relatividade geral de Einstein.
Estamos nos aproximando dos cem anos da introdução da Relatividade Geral (RG),
formulada em 1915. É fato que questões relacionadas com as suas limitações estão se
tornando cada vez mais pertinentes. No entanto, independente das razões
contemporâneas para contestar uma teoria tão bem sucedida como a teoria de Einstein,
vale ressaltar que levou apenas quatro anos após a sua introdução para as pessoas
começarem a questionar o seu estatuto único entre as teorias da gravitação. De fato, já
em 1919, Weyl propôs modificações da teoria, incluindo invariantes de ordem superior
na ação (SOTIRIOU, 2010).
Estas primeiras tentativas foram provocadas principalmente pela curiosidade
científica além do desejo de questionar e, portanto, entender a teoria, então
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recentemente proposto. É muito simples perceber que qualquer modificação complica a
ação e, consequentemente, as equações de campo. Torna-se, portanto, necessário ter
uma forte motivação teórica e/ou experimental para propor mudanças na RG
(STAROBINSKY, 1980).
Embora o modelo cosmológico padrão espacialmente plano (λCDM) possa
explicar a aceleração cósmica, o valor observado no termo da constante cosmológica é
bem menor do que qualquer outra escala de energia conhecida na física. E em particular
não é estável, então consequentemente é natural buscarmos modelos não-estacionários
de "energia escura"(DE) (CHIBA, 2007).
A gravidade f(R) é um desses modelos dinâmicos de DE no qual a ação de
Einstein-Hilbert é generalizada e modificada para incorporar a nova função do escalar
de Ricci, f(R). Ela contém uma nova escala de graus de liberdade, e a existência de um
grau de liberdade adicional impõe várias condições para definir formas viáveis de f(R)
para R>>R0 :
∣ f' R − 1∣<<1,

∣ f R − R∣<< R,

Rf '' R <<1,

onde a primeira derivada está relacionada ao argumento R e R 0 presente na curvatura de
Ricci. Embora f(R) deva satisfazer condições estáveis:
f '' R

0,

f' R

0.

Estas condições proporcionam uma alternativa ao modelo λCDM. Neste
trabalho, estudamos o limite phantom que cruza barreira w<-1 em redshifts
intermediários z ≤ 1 para o background do espaço-tempo métrico (MOTOHASHI,
2011) .

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a julho de 2011. A
metodologia de trabalho consiste da realização de seminários regulares dentro do grupo
de Astrofísica e Cosmologia abertos ao público e de discussões reservadas entre os
membros do grupo. Em nosso trabalho utilizamos os dados da radiação cósmica de
fundo disponibilizados pelo satélite WMAP e realizamos testes estatísticos construídos
na lihguagem de programação c++. Utilizamos a linguagem LATEX para confeccionar
nossos trabalhos para apresentações em congressos e escrever artigos, visto que além de
ser a linguagem mais utilizada na Física, é obrigatória na revistas científicas
internacionais da área.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Inicialmente veremos o modelo cosmológico padrão, onde o elemento de linha
para um espaço-tempo consistente com o princípio cosmológico pode ser escrito na
forma:

ds 2 =c2 dt 2− a 2 t dl 2 ,
2
onde t é o tempo físico, a t é um fator de escala, e dl representa o elemento de
linha sobre o espaço tridimensional de curvatura constante. Em coordenadas esféricas,
temos:

dl 2=

dr 2
+r 2 dθ+sen2 θdφ ,
2
1− kr

onde a constante de curvatura k determina a geometria espacial do Universo:
k> 0, esférico
k= 0, plano
k<0, hiperbólico

Figura 1: Geometria do Universo

(http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/arquivos/fcosmo/fcosmo2.html )
Segundo dados observacionais recentes de radiação cósmica de fundo em micro-ondas,
k=0, ou seja, o Universo é espacialmente plano.
Precisamos calcular diversas quantidades geométricas para estudarmos a
dinâmica do Universo. Inicialmente vamos deduzir as chamadas conexões, que
representam uma medida do quanto um dado referencial não é inercial. Sabe-se que nos
referenciais inerciais as conexões são sempre iguais à zero. A fórmula geral das
conexões é dada por:
μ
Γ νκ
=

Para a métrica

g μν

1 μλ
g ∂ κ g λν ∂ λ g λκ − ∂ λ g νκ ,
2

as componentes não-nulas são:
0
ij =a ȧ δ ij

ȧ
δ
a ij
i
i
jl =k g jl x
i
0j=
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onde ȧ é a derivada do fator de escala em relação ao tempo. Precisamos agora calcular
as componentes do tensor de Ricci representado por R μν . A fórmula geral para as
componentes do tensor de Ricci é:

λ
R μν = ∂ ν Γ λλμ − ∂ λ Γ μν
+Γ λμγ Γ γνλ− Γ λμν Γ γλγ

Resumidamente, as componentes não-nulas do tensor de Ricci são:
R00 = 3
Ri0 = 0

ä
a

Rij = − 2 ȧ 2 a ä δ ij

Usando as componentes do tensor de Ricci, podemos chegar então ao escalar de Ricci
R, que pode ser calculado a partir da expressão:
R=g μν R μν =R μμ ,

obtemos o resulta:
R=− 6

[

ä
a

ȧ
a

2

]

onde ä é a derivada segunda do fator de escala em relação ao tempo. Devido a
homogeneidade e isotropia do Universo, o tensor energia-momento T μν para o
conteúdo de matéria no espaço-tempo de FRW tem a forma de um fluido perfeito, isto é

T μν = ρ+p u μ u ν +pg μν ,
μ
onde a densidade de energia ρ e a pressão p são funções do tempo somente, e u é a
μ
4-velocidade de matéria “co-móvel”, isto é, u = (c, 0, 0, 0).

A ação de Einstein-Hilbert em relatividade geral é a ação que produz o campo de
equações de Einstein através do princípio de mínima ação. A ação é dada como:
S=

1
∫ d4 x − g R.
2

A partir de todos esses resultados vistos acima, variamos a ação e obtemos as equações
de campo de Einstein,
R μν −

1
g R=8π GT μν ,
2 μν

que fornecem então as seguintes equações dinâmicas para a(t):
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2

ȧ
8πGρ c 2 k
=
− 2 ,
a
3
a

e
2

ä
a

2

ȧ
c2 k
= − 8π Gc2− 2 ,
a
a

Combinado as duas equações acima obtemos
ä
4πG
=−
ρ+3p .
a
3

Há várias consequências óbvias e imediatas destas equações. Devido ao fato de
que ρ>0 e p  0 , temos que ä≤ 0 . Isto significa que a=cte não é uma solução das
equações. O Universo, portanto, deve esta se expandindo ( ȧ≥ 0 ) ou se contraindo
( ȧ≤ 0 ). Retornando às equações de movimento, multiplicamos a equação
2

ȧ
8πGρ c 2 k
=
− 2 ,
a
3
a
2
por a e diferenciamos com respeito a

t

. Assim temos que:

6a ä= 8 G ˙ a 2 2 a ȧ ,

Vamos eliminar ä usando a equação
ä
4πG
=−
ρ+3p ,
a
3

obtemos:
ρ̇ 3 ρ+p

ȧ
= 0.
a

Esta é a equação de conservação que garante que o conteúdo de energia do Universo é
conservado (ALCANIZ,2006).

GRAVIDADE f(R)
A modificação mais simples do modelo gravitacional de Einstein é uma teoria
que faça correções de ordem superior na RG. A generalização mais simples e natural
que é possível propor é uma teoria f(R) de gravidade cuja ação é dada por
(CARVALHO, 2008a):
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1
∫ d4 x − g f R
2

onde k=8πG , G é a constante gravitacional, g é o determinante do tensor métrico
g≡∣g μν∣ e f(R) é uma função do escalar de curvatura de Ricci.
Se incluirmos o conteúdo de matéria, termos a seguinte ação (CARVALHO,
2008b):
S=

1
∫ d 4 x − g f R +S m ,
16 πG

com

[

f R =R+λRs 1

R2
R 2s

−n

]

−1 ,

onde n, λ e Rs são parâmetros do modelo e Sm é a ação de matéria (STAROBINSKY,
2007). Podemos derivar as equações de campo da ação acima e reescrevê-las como
R μν −

8π GT νμ

DE

1 μ
δ R=− 8πG T μν m +T νμ
2 ν

≡ F − 1 R νμ−

1
f − R δ μν
2

DE

,

∇ μ ∇ ν− δνμ g νμ ∇ μ ∇

ν

F

onde F R ≡ f' R . Trabalhando no espaço-tempo de Friedmann-Robertson-Walker
espacialmente plano com o fator de escala a(t), encontramos
3H2= 8πGρ− 3 F− 1 H 2

1
FR− f − 3H Ḟ ,
2

2 Ḣ = − 8πGρ− 2 F − 1 Ḣ − F̈

H Ḟ ,

onde H ≡ ȧ/a é o parâmetro de Hubble e ρ é a densidade de matéria e energia. Da
segunda forma de equação de movimento que citamos acima, podemos expressar a
densidade de energia efetiva e pressão da energia escura como
8πG

DE= −

3H Ṙ F'+3 H 2 Ḣ

F− 1 −

1
f−R ,
2

e
8πG ρ DE +P DE = 2 Ḣ F − 1 − H Ḟ F̈ ,
2
onde R=12 H 6 Ḣ . Definimos a DE através do parâmetro da equação de estado
ωDE pela relação ωDE ≡ P DE / ρ DE , e obtemos o resultado
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ω DE ≡

P DE
2 Ḣ F − 1 − H Ḟ F̈
=− 1
.
ρ DE
− 3H Ṙ F ' 3 H 2 Ḣ F − 1 − f − R /2

Para a condição inicial adequada correspondente à existência de inflação cósmica no
passado, f-R adquire um valor constante assintoticamente f-R=-λR em altos redshifts.
Neste regime, a evolução do Universo é a mesma que a obtida a partir da ação de
Einstein com uma constante cosmológica.

CONCLUSÃO
O problema da aceleração recente do Universo pode ser explicada por duas abordagens
completamente distintas. Na primeira a teoria gravitacional é preservada, neste caso a
relatividade geral de Einstein, e nós precisamos propor a existência de componentes
exóticas, como a energia escura, com propriedades físicas inesperadas e natureza
desconhecida. Nesta abordagem, o modelo cosmológico preferido pelos dados é o
modelo λCDM. Na segunda abordagem, é possível resolver o problema da aceleração
recente do Universo modificando a teoria gravitacional. De acordo com esta ideia, a
expansão acelerada recente do Universo tem uma explicação puramente geométrica.
Descobrimos que modelos viáveis de gravidade f(R) genericamente exibem um
comportamento phantom durante o estágio de domínio de matéria. A barreira phantom
ωDE = − 1 é ultrapassada em redshifts z ≤ 1 . Mais exatamente, este comportamento é
característico de todos os modelos f(R) que tem f '' R 0 e um comportamento
futuro estável e que se aproximam da gravidade de Einstein suficientemente rápido para
R>>R0, sob a condição de que a constante gravitacional G na representação de Einstein
das equações de campo é normalizada para o seu valor medido em experimentos de
laboratório (i.e., para R>>R0, também).
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TRADUTOR DE LIBRAS VIA WEB PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Marlos Antônio dos Santos Lima1 ; Pedro Fernandes Ribeiro Neto2 ; Gracon Huttennberg Eliatan
Leite de Lima3; Ronnison Reges Vidal4
RESUMO: O Tradutor de LIBRAS (Linguagem Brasileira dos Sinais) via Web para Dispositivos Móveis é uma
aplicação desenvolvida para Tablets, Celulares e Palms que, após a captura e a análise de imagens, identifica sinais,
realizados pelos usuários, do alfabeto de LIBRAS. Processamento Digital de Imagens, Web Service e Inteligência
Computacional foram empregados. O processo de identificação das imagens é iniciado pela subtração de fundo,
implementada para dividir as imagens capturadas em dois subconjuntos: o fundo (background) e objetos de interesse
(foreground). Após essa divisão, a representação dos objetos de interesse é realizada utilizando uma técnica de descrição
de imagens conhecida como Cálculo de Momentos Invariantes. Em seguida, esses objetos são enviados ao servidor
web, analisados e classificados por meio de Inteligência Computacional. Ao final do processo, a letra do alfabeto
correspondente é obtida no dispositivo móvel. Para o desenvolvimento, o dispositivo móvel Nokia Internet Tablet N810
e a linguagem Python foram utilizados. Parte da solução que executa em um servidor web foi desenvolvida usando a
linguagem Java com XMLRPC (Chamada Remota de Processamento através de XML) por questões de capacidade de
processamento do dispositivo móvel.
PALAVRAS-CHAVE: Cálculo de Momentos Invariantes; LIBRAS; Objeto de interesse; PDI; Subtração de fundo.

INTRODUÇÃO
Atualmente, existe um grande número de pessoas no Brasil que possuem algum tipo de
deficiência. Segundo o IBGE (2008), 5,7 milhões de brasileiros portam, pelo menos, algum grau de
insuficiência auditiva. Para tais pessoas, a comunicação com os que não possuem esse tipo de
limitação, é um dos principais obstáculos. Devido ao preconceito e a dificuldade de interação
diversas complicações no crescimento intelectual e profissional dos deficientes são percebidas. O
instituto ainda destaca que: “Em três anos, o percentual de brasileiros de dez anos ou mais de idade
que acessaram ao menos uma vez a Internet pelo computador aumentou 75,3%, passando de 20,9%
para 34,8% das pessoas nessa faixa etária, ou 56 milhões de usuários, em 2008. No mesmo período,
a proporção dos que tinham telefone celular para uso pessoal passou de 36,6% para 53,8% da
população de dez anos ou mais de idade” (IBGE, 2008). Isso mostra que é bastante crescente o
número de indivíduos que tem acesso às tecnologias mais atuais. No entanto, determinados recursos
ainda são privilégios para aqueles que não portam deficiência auditiva, como, por exemplo, vídeos
sem legenda ou conversação em áudio. Dessa forma, podemos afirmar que os deficientes auditivos
sofrem exclusão digital em relação a alguns benefícios tecnológicos.
Diante desse contexto, uma aplicação para aparelhos móveis capaz de reconhecer gestos
de LIBRAS foi realizada. O Estudo de Caso escolhido sintetiza um ambiente de Chat nas quais
pessoas poderão se comunicar por texto digitado ou gestos traduzidos em letras. Os dispositivos
utilizados pelos deficientes devem possuir câmera e conexão web, uma vez que os sinais realizados
pelos usuários são interpretados na forma de imagens e, através da rede, a conversação ocorre. Com
isso, a conversação dos surdos é facilitada gerando inclusão digital e uma maior interação pessoal.
MATERIAL E MÉTODOS

1 Discente do Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
marlos.maur@gmail.com
2 Doutor em Engenharia Elétrica pela UFCG, docente do Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e
Naturais, Campus Central, UERN. E-mail: pedrofernandes@uern.br
3 Mestre em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2011), membro pesquisador do Grupo de
Engenharia de Software, Campus Central UERN. E-mail: graconlima@gmail.com
4 Mestrando em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Central UERN. E-mail:
ronnison.reges@gmail.com
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Os componentes utilizados durante o processo de desenvolvimento do projeto incluem:
 Notebook: processador dual core de 2 GHz, memória RAM de 3 giga bytes;
 Tablet Nokia N810: processador mono core de 400 MHz, memória RAM de 128
mega bytes, sistema operacional Maemo Linux (Distribuição Diablo);
 Ambiente de desenvolvimento integrado Netbeans 6.7;
 Roteador wireless;
 Linguagens Java e Python, na implementação do Servidor (computador
Desktop) e do cliente (Nokia Internet Tablet N810), respectivamente, e XML
para as chamadas remotas do procedimento de tradução.
 Bibliotecas Python adicionais: python2.5-imaging (biblioteca para manipulação
de imagens), python2.5-gstreamer-dev (pra acesso aos recursos de baixo nível da
câmera), python2.5-hildon (para criação de menus na interface da aplicação);
 Bibliotecas Java adicionais: XMLRPC do apache e WEKA;
A abordagem Cliente-Servidor foi escolhida porque se observou que a plataforma alvo
não oferece capacidade suficiente para execução de todas as rotinas escritas, devido a recursos
limitados e por não existir suporte ao WEKA5, uma vez que o mesmo foi desenvolvido em Java.
No dispositivo móvel, por meio da câmera, as imagens com os sinais de LIBRAS são
capturadas e enviadas ao Servidor. O N810, dispositivo escolhido, hospeda a aplicação Cliente.
Esse aparelho não possui máquina virtual Java nativa. Isso impossibilita o desenvolvimento da
aplicação nesta linguagem, uma vez que recursos de baixo nível, como a câmera, não podem ser
acessados. Desse modo, a opção feita foi pela linguagem Python, nativa do aparelho. No cliente é
executado o pré-processamento das imagens demarcando o objeto de interesse (gesto). Para isolar o
objeto de interesse foi necessário utilizar sempre duas capturas: uma sem o gesto imerso, e outra
com o gesto imerso. Depois disso são aplicados algoritmos de PDI, obtendo assim apenas a parte
interessante para a classificação.
Os procedimentos evolvidos no processamento das imagens englobam operações
matemáticas aplicadas às matrizes bidimensionais de pixels que são percorridas segundo a
orientação das coordenadas do plano cartesiano. Nos tópicos abaixo são descritos os passos:
transformação em escala de cinza, filtro da mediana, compensação de luminosidade e binarização
que resumem a subtração de fundo.
 Transformação em escala de cinza: com o intuído de reduzir o número de
instruções a serem cumpridas pelo processador, pois para representar uma informação,
nessa escala, é necessária apenas uma componente de cor. Então são extraídas as
informações RGB (nível de vermelho, verde e azul) de cada pixel da imagem, somados
e divididos por três, o resultado representa um pixel em escala de cinza.
 Filtro da mediana: usado para eliminar ruídos. Consiste em percorrer a imagem,
pixel a pixel, calculando a soma dos valores encontrados em uma janela de dimensões
3x3 e sobrepondo o valor do pixel do centro dessa janela pelo resultado da referida
soma dividido por nove.
 Compensação de luminosidade: método necessário, pois a maioria das câmeras
possui ajuste de branco em tempo real, então imagens capturadas em instantes
diferentes podem ter luminosidade desigual, podendo interferir no processo
subsequente. A compensação é feita analisando a média dos valores dos pixels de uma
pequena parte das duas imagens (canto superior direto), trata-se de uma janela 17x17
onde a mão do usuário não deve aparecer. A diferença dessas médias é subtraída em
todos os pixels da imagem que possuir maior média.
 Binarização: as duas imagens são percorridas simultaneamente, se a diferença entre
5 Waikato Environment for Knowledge Analysis: Uma coleção de algoritmos de aprendizagem de máquina para tarefas de mineração
de dados. Os algoritmos podem ser aplicados diretamente a um conjunto de dados ou chamados a partir de seu próprio código.
Contém ferramentas para os dados de pré-processamento, classificação, regressão, clustering, regras de associação, e visualização. É
também ideal para o desenvolvimento de novos sistemas de aprendizagem de máquina. Link: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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dois pixels da mesma posição for maior que um limiar definido, então o valor, naquela
posição é considerado informação do gesto inserido na imagem de fundo. Assim, uma
nova imagem é gerada contendo apenas o objeto de interesse. Trata-se de uma matriz de
pixels com apenas duas informações 0 ou 1, requerida pelo cálculo dos momentos.
Após isso, os objetos identificados são enviados ao Servidor. Nessa aplicação foi
instalado um serviço web responsável por classificar a informação repassada. Por meio de
Inteligência Computacional o gesto é classificado e o resultado é repassado em forma de caractere
(letra do alfabeto correspondente).
O servidor, por sua vez, descreve esse objeto por meio do Cálculo de Momentos
Invariantes. Os momentos são expressos por meio de valores numéricos calculados sobre uma
matriz. Eles servem para determinar a distribuição dos pixels numa imagem bidimensional
(SOUZA; PISTORI, 2005). A saída desse processo é um vetor, com sete números reais, avaliado
por três classificadores que compõem um sistema de votação, o resultado de cada classificador é
gerado com base em informações dos gestos de LIBRAS (26 letras e 10 dígitos) já conhecidos,
associados às consoantes e vogais do Alfabeto Português e os números de 0 a 9, armazenados em
um arquivo. Esses classificadores são oriundos da biblioteca WEKA. Dentre os muitos
classificadores foram escolhidos os três que apresentaram os melhores resultados para esse tipo de
operação (Lima, 2011): weka.classifiers.lazy.IB1, weka.classifiers.meta.RandomCommittee,
weka.classifiers.rules.NNge. Ao final da classificação obtém-se a letra, correspondente ao gesto,
reenviada ao cliente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 1:

Com o estudo e testes realizados pôde-se modelar a arquitetura mostrada abaixo na

Figura 1: Arquitetura do Tradutor
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O tempo de execução para cada tradução foi de aproximadamente 18 segundos. Dentre as
dimensões suportadas pelo Tablet: 160x120, 320x240, 640x480, foi definida como padrão a menor
entre elas, com o intuito de reduzir a carga de processamento. No entanto, deve-se levar em conta
características do dispositivo como processador e memória reduzidos, barramento de baixa
velocidade ou características da linguagem Python que, por ser interpretada, pode possuir rotinas
ineficientes.
Para compensar tais limitações, adicionou-se uma opção nas configurações da aplicação
que dá escolha de onde poderá ser feito o procedimento de subtração de fundo, ou seja, se ficará no
cliente ou no servidor, ver Figura 2.

Figura 2: Screenshot da aplicação: menu de configuração.

No caso de todo o processamento ser realizado no servidor, as fotos capturadas são
enviadas como foram adquiridas. Dessa maneira, um ganho considerável no tempo de execução foi
verificado, diminuindo para 0,2 segundos. Vale ressaltar que as medições foram feitas ignorando a
latência da conexão.
O processo de tradução se mostrou satisfatório para imagens com qualidade regular ou
superior, como mostradas na Figura 3 (b), atingindo uma taxa de acerto de 90%. Constatou-se
também que a maior ocorrência de ruídos se dá quando a iluminação muda heterogeneamente, ou
seja, quando um local fica mais claro ou mais escuro que outro no ambiente, ou até mesmo na
presença de sombras, assim atrapalhando o processo de subtração de fundo, como mostra Figura 3
(d).
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a)

c)

b)

d)

Figura 3: Objetos de interesse obtidos por meio do processo de
subtração de fundo

CONCLUSÃO
Foi implementada uma aplicação capaz de executar em dispositivos com características
limitadas, quanto à bateria, memória e processamento, de forma satisfatória no que diz respeito à
extração do objeto de interesse, provendo a sua tradução de gestos de LIBRAS. Essa aplicação é
direcionada a qualquer dispositivo que possua o interpretador Python 2.5 ou 2.6, câmera integrada e
conexão a internet.
Os algoritmos de Processamento Digital de Imagens se mostraram eficazes no processo
de subtração de fundo para determinadas circunstâncias de iluminação no ambiente. A utilização de
imagens em escala de cinza pode ter sido um dos agravantes para o problema com a luz. Uma
abordagem com imagens em colorido pode ser experimentada para comparativo.
Contudo, o principal foco foi proporcionar, para pessoas com dificuldades auditivas, um
maior poder de conversação e inclusão digital, por meio de tecnologia acessível, popular e de baixo
custo.
Um novo passo para o projeto é buscar novas áreas onde a mobilidade possa colaborar,
como por exemplo: análises prévias para perícia forense ou mesmo na área de fotografia para
estudar os movimentos do corpo, expressões, emoções e sentimentos. Como trabalhos futuros,
podemos aplicar algoritmos para lidar não somente com imagens estáticas, mas também com fluxo
de vídeo, para flexibilizar a análise de fundo e abstrair o fato de capturar duas imagens para extrair
o objeto de interesse; programar outras versões da aplicação em outras linguagens e outros
dispositivos buscando ganho de desempenho; aplicar os métodos do tradutor em áreas como as que
foram citadas.
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UM MODELO DE MEDIAÇÃO BASEADO EM RECONCILIAÇÃO ONTOLÓGICA
PARA NEGOCIAÇÃO E MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE SERVIÇO NA WEB
Irlan Arley Targino Moreira¹; Cláudia Maria Fernandes Ribeiro²
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo melhorar a descoberta e seleção de serviços web por mecanismos
inteligentes capazes de descobrir relações significativas entre operações, parâmetros e outras informações associadas
aos serviços. Apesar de toda a facilidade prometida pelos serviços semânticos, ainda existem pontos a serem
melhorados. Dentre eles, a heterogeneidade na descrição semântica dos serviços semânticos pelas diferentes formas e
linguagens de descrição de ontologias. Este projeto de pesquisa possui como principal objetivo a reconciliação
ontológica entre os serviços semânticos. A abordagem proposta é baseada na formalização de técnicas para essa
reconciliação.
PALAVRAS-CHAVE: Reconciliação ontológica; Serviços web; Web semântica.

INTRODUÇÃO
No surgimento da World Wide Web, os usuários podiam apenas receber informações.
Hoje, além de receberem, podem interagir com outras pessoas e sistemas web, tornando-se
transmissores gerando grande quantidade de informações. Publicar imagens, textos e vídeos, editar
planilhas, criar slides, realizar compras online e movimentações bancárias tornaram-se possíveis
facilitando a vida e gerando novas possibilidades que antes eram inimagináveis.
Novos negócios implementados a partir da oferta de serviços pela Web vão surgir
diariamente, impulsionando uma categoria diferenciada de empreendimentos, que muitos
identificam como pertencentes a uma "Nova Economia" (BAX e LEAL, 2001).
Um serviço Web é uma aplicação que pode ser acessada remotamente usando diferentes
linguagens baseadas em XML. Normalmente, um serviço Web é identificado por uma URI (SENA,
2009). Estes serviços crescem a passos largos, principalmente nas empresas por meio eletrônico,
por serem aplicações fracamente acopladas e pela sua flexibilidade.
Mas a web ainda tem muito que crescer e melhorar. Um dos maiores problemas é a
semântica. Hoje o conteúdo encontrado geralmente não possui significado. Os resultados retornados
pelas buscas são oriundos das comparações sintáxicas de palavras e a comunicação entre as
máquinas ainda não é o desejável.
A semântica aparece para facilitar essa comunicação dando significado ao conteúdo
para que sistemas não-humanos possam “interpretar” e “associar” informações e melhorar o
desempenho em buscas. É introduzida por meio de ontologias que carregam o sentido necessário
para a interpretação das informações.
A Web Semântica não é uma Web separada, mas uma extensão da atual. Nela a
informação é dada com um significado bem definido, permitindo melhor interação entre os
computadores e as pessoas (SOUZA e ALVARENGA, 2004).
____________________________
¹Discente do Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e da Terra, Campus de Natal, UERN. E-mail:
irlan.moreira@natal.uern.br
²Doutor em Sistemas Distribuídos, docente do Departamento de Ciência da Computação Faculdade de Ciências Exatas e da Terra,
Campus de Natal, UERN. E-mail: claudiaribeiro@uern.br
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O problema é a comunicação entre as ontologias, já que estas podem ser escritas em
linguagens diferentes. Neste contexto, objetivou-se o desenvolvimento de ferramentas para que
exista interação entre as diferentes descrições.
MATERIAL E MÉTODOS
O Estudo foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a julho de 2011. Inicialmente
os estudos foram voltados para o conhecimento sobre o que é um Web Service e como este é
utilizado. Este estudo inicial serviu como embasamento para o desenvolvimento de pequenos
aplicativos testes de serviços web.
Para iniciar o desenvolvimento de aplicativos teste, teve que definir qual ferramenta
seria utilizada. A linguagem definida foi o Java pelas vantagens oferecidas, entre elas a multiplataforma. Inicialmente a ferramenta escolhida foi a IDE Netbeans por julgar ser mais fácil de
utilizar e por já ter mais afinidade. Mas logo em seguida, a IDE Eclipse mostrou ser mais útil para a
criação de serviços web.
Após entender a criação e o consumo dos serviços web e a geração do arquivo que
descreve as interfaces da aplicação, foi necessário verificar se aplicações clientes construídas no
Eclipse se comunicariam bem com aplicações servidoras criadas no Netbeans e vice-versa.
Até esta etapa foram criados dois componentes do esquema básico da arquitetura SOA,
o lado cliente e o lado servidor. Faltava ainda o agenciador onde a aplicação servidora seria
publicada para que clientes conseguissem a encontrar. A etapa seguinte é justamente o registro de
um serviço em um servidor UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). Algumas
ferramentas foram utilizadas para o registro do serviço. O jUDDI é uma implementação Java open
source do UDDI. É uma plataforma independente de qualquer sistema operacional e é compatível
com qualquer banco de dados relacional. Oferece uma interface web que registra o serviço de forma
manual. O desenvolvedor que deseja fazer a publicação deve preencher cada campo da mensagem
SOAP e em seguida submetê-la ao servidor.
O UDDI Browser também pode ser utilizado para o registro de serviços. Este apresenta
uma interface mais amigável onde o desenvolvedor não precisa trabalhar diretamente com o código
XML da mensagem SOAP. A desvantagem do UDDI Browser é que foi desenvolvido apenas para o
Windows.
Outra opção é o Web Services Explore que é integrado ao Eclipse. Mostrou-se como a
melhor opção para publicação de serviço. Oferece uma interface amigável, além de permitir o teste
da aplicação e já está incorporado à IDE.
O próximo passo é a adição da semântica ao serviço. Para isso, foram utilizados os
plugins OWL-S Editor e OWL-S Composer. O primeiro pode ser encontrado como plugin tanto
para Eclipse como para o editor semântico Protégé. Ele gera os arquivos OWL-S necessários para a
construção do serviço semântico a partir do arquivo WSDL do serviço web. Também pode ser
encontrado como programa independente. A ferramenta é dividida em três partes: criador que
permite criar uma descrição OWL-S do início ou a partir de um modelo utilizando um assistente
que aceita um arquivo WSDL como entrada e extrai informações parciais para criar uma descrição
básica; o validador que permite verificar se as URIs utilizadas na descrição são válidas e também
validar a sintaxe das ontologias e visualizador que permite ao usuário visualizar as descrições de
forma gráfica (SCICLUNA).
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Já o segundo é um plugin para a IDE Eclipse. Este plugin tem como principais
características a utilização de um ambiente visual para gerar composições de serviços, a integração
com outros plugins do Eclipse, como o WTP, facilitando a aprendizagem e minimizando a
manipulação das composições além de gerar o código da composição de uma maneira sintática e
semanticamente correta (FONSECA; CLARO; LOPES, 2009).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As IDEs nos permitem criar aplicativos e sistemas complexos de uma forma ágil e fácil
devido o uso de assistentes que fazem boa parte do trabalho para os desenvolvedores. Isso também
é verdade quando se fala em serviços web. O Netbeans e o Eclipse oferecem assistentes que
contribuem muito na criação destes serviços.
Inicialmente o Netbeans foi utilizado para a criação de serviços Web. Vários aplicativos
testes foram criados para o aprendizado e para a prática de como estes serviços funcionam. Após
criar e implantar o serviço, o arquivo WSDL é gerado no lado servidor para que o lado cliente possa
implementar uma aplicação para o consumo do serviço.
Após a criação de um serviço no Netbeans, foi a vez de conhecer como esse processo é
realizado no Eclipse. Primeiro cria-se uma classe com métodos que possuem as funcionalidades
desejadas da aplicação. A partir dessa classe, é criado o serviço web e o arquivo WSDL. Esse
arquivo é gerado pelo axis, um framework de código aberto, baseado em Java e no padrão XML.
Foram utilizadas as versões Axis 1.4 e Axis2. A primeira versão citada demonstrou melhor
desempenho e maior facilidade para criar a aplicação cliente.
Em seguida foram realizados testes para descobrir algum tipo de incompatibilidade ou
falha na comunicação entre os aplicativos gerados pelas IDEs. Serviços foram criados no Netbeans
para serem consumidos por aplicações clientes no Eclipse, e vice-versa. O resultado foi o pleno
funcionamento do sistema sem nenhuma falha. Além desta comprovação, pode-se notar a maior
facilidade para a criação de serviços demonstrada pela IDE Eclipse.
Serviços Web não são compostos apenas pelo lado cliente e servidor. Existe também
um repositório onde serviços são publicados para que possam ser descoberto por clientes que
necessitam daquele serviço. Esse repositório é o Universal Description, Discovery and Integration –
UDDI.
UDDI é uma especificação técnica para descrever, descobrir e integrar serviços na Web.
É, portanto, uma parte da pilha de protocolos para serviços Web, habilitando usuários dos serviços a
publicarem e descobrirem serviços na Web.
Um provedor de serviço disponibiliza o endereço de acesso em um repositório UDDI. O
consumidor, por sua vez, busca nesse repositório o serviço que melhor se adéqua a sua necessidade.
Após encontrar o serviço que deseja, o consumidor acessa o endereço do provedor. A figura a
seguir ilustra o processo descrito acima.
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Figura 1 – Arquitetura de interação dos componentes de um Web Service.

Para facilitar a busca por serviços, existem três categorias no UDDI que podem se
comparar com uma lista telefônica, que são as páginas brancas onde pode-se encontrar informações
para contatos como nome, telefones, endereço, e-mails de quem registrou o serviço; páginas
amarelas que contêm informações sobre taxonomias padrões que classificam as empresas de acordo
com o ramo de negócio e as páginas verdes que contêm informações técnicas sobre o serviço onde o
cliente pode usar estas informações para desenvolver a aplicação.
Para a publicação, foi utilizado a implementação Java do repositório UDDI – jUDDI.
Houve alguns problemas durante a instalação e configuração do servidor. Foram feitas tentativas,
principalmente durante a configuração, em diversas versões, até que a utilizada foi a versão 2.0rc6.
Depois de instalado, o serviço foi finalmente publicado no repositório.
O registro foi realizado de três formas distintas utilizando as ferramentas console do
jUDDI, o Browser UDDI e o Web Services Explore do Eclipse. O primeiro oferece vários métodos
para a publicação do serviço. Cada método gera uma mensagem SOAP com campos a serem
preenchidos com os dados da publicação. Para utilizar este console é necessário o conhecimento de
quais métodos devem ser primeiramente utilizados.
O UDDI Browser trabalha com uma interface gráfica mais elaborada, que torna o seu
uso mais simplificado, e é desenvolvido também em Java. Além do registro, esta ferramenta faz
buscas por serviços no repositório desejado. Deixou um pouco a desejar ao tentar adicionar o
endereço do WSDL e por disponibilizar apenas o executável apenas para o sistema operacional
Windows.
O Web Service Explore, ao decorrer do projeto, demonstrou ser o mais completo e fácil
de utilizar. Uma das vantagens é por ele ser uma ferramenta do Eclipse, já que não será necessário
instalar outra ferramenta. Oferece a opção de registrar o serviço na forma básica ou avançada
facilitando o a publicação para novos desenvolvedores.
Após o registro do serviço em ambiente local, tentou-se a publicação em servidores
externos geridos por empresas como Microsoft, IBM e SAP, mas não obteve sucesso por esses
repositórios não estarem mais disponíveis.
A publicação do serviço, infelizmente, demandou muito tempo do projeto devido ao
conteúdo escasso encontrado na Web e a falta de livros como base para a pesquisa.
A Web Semântica representa a evolução da web atual. Enquanto a web tradicional foi
desenvolvida para ser entendida apenas pelos usuários, a Web Semântica está sendo projetada para
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ser compreendida pelas máquinas, na forma de agentes computacionais, que são capazes de operar
eficientemente sobre as informações, podendo entender seus significados. Desta maneira, elas irão
auxiliar os usuários em operações na web (DZIEKANIAK, 2004).
Para que agentes computacionais consigam entender o significado na web é necessário o
uso de ontologias. As ontologias são especificações formais e explícitas de conceitualizações
compartilhadas. Ontologias são modelos conceituais que capturam e explicitam o vocabulário
utilizado nas aplicações semânticas. Servem como base para garantir uma comunicação livre de
ambigüidades (PICKLER, 2007).
Com a necessidade de melhorar a busca por serviços que se aproximassem ao máximo
do que realmente era desejados e com os conceitos da Web semântica e dos serviços web existentes,
surgiram os serviços semânticos. Mas estes serviços ainda apresentam pontos a melhorar. Um deles
é a comunicação entre as ontologias. Estes serviços podem ser descritos semanticamente de maneira
diferente, como por exemplo, um serviço pode ser descrito em OWL-S e outro em WSMO. Para
que estes serviços se comuniquem e entendam as características semânticas de cada um, é
necessária uma reconciliação ontológica.
Durante o projeto, o foco inicial ficou em cima da descrição em OWL-S. Tentou-se
criar, publicar e consumir um serviço semântico. Para a criação das ontologias foram utilizadas
ferramentas como o OWL-S Editor e OWL-S Composer. As duas ferramentas utilizam o arquivo
WSDL para extrair informações parciais para gerar as ontologias.
Mais uma vez o pouco conteúdo encontrado para a criação de ontologias em OWL-S e
informações de como publicar o serviço semântico atrapalharam o desenvolvimento da pesquisa.
CONCLUSÃO
O objetivo do projeto é de grande importância para a Web Semântica, principalmente
quando se trata de serviços semânticos, foco principal deste trabalho. Apesar da dificuldade em
encontrar material suficiente e de para o andamento do trabalho, o conceito e implementação de
Web Service, a instalação e configuração do repositório UDDI e a publicação de um serviço nesse
repositório foi bem trabalhado e dominado. Para trabalhos futuros fica o desenvolvimento e
domínio de Web Services semânticos e a criação de uma ferramenta capaz de fazer a reconciliação
ontológica entre os serviços semânticos descritos por ontologias diferentes.
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UMA METAHEURÍSTICA HÍBRIDA UTILIZANDO COLÔNIA DE FORMIGAS E
APRENDIZAGEM POR REFORÇO
Ismael Izídio de Almeida1; Francisco Chagas de Lima Júnior2, Davi Alves Magalhães3
RESUMO: As metaheurísticas, assim como a Aprendizagem por Reforço – AR são dois campos de pesquisa que têm
ganho cada vez mais atenção nos últimos anos. As metaheurísticas, por serem algoritmos aproximativos, têm grandes
aplicações na resolução de problemas de otimização combinatória. Isso porque, através de estratégias não
determinísticas, conseguem encontrar soluções ótimas ou provavelmente boas para problemas NP-difíceis em tempo
polinomial, decidindo entre a intensificação e a diversificação do espaço de busca. No entanto, esses algoritmos
necessitam de conhecimento prévio do problema que será utilizado na hora de escolher entre intensificar ou diversificar
o processo de busca. Assim, o maior conhecimento do problema favorece no momento de decidir entre
exploração/explotação. Esse conhecimento pode ser adquirido por meio da utilização de um agente aprendiz capaz de
adquirir conhecimento através da interação com o ambiente desconhecido. Desta forma, este trabalho objetivo aplicar
uma técnica de Aprendizagem por Reforço, mais especificamente o algoritmo Q-learning, como proposta de melhoria
da metaheurística Colônia de Formiga. Para verificar a eficiência do método proposto foram realizados vários
experimentos computacionais e os resultados obtidos com a implementação da versão tradicional da metaheurística,
foram comparados com aqueles obtidos utilizando o método híbrido proposto. Ambos os algoritmos foram aplicados
com sucesso ao problema do caixeiro viajante simétrico, que por sua vez, foi modelado como um processo de decisão
de Markov.
PALAVRAS-CHAVE: Algoritmo Q-learning; Aprendizagem por Reforço; Colônia de Formigas; Metaheurística.

INTRODUÇÃO
Problemas de Otimização Combinatória são aqueles cujas soluções são codificadas com
variáveis discretas, e são conhecidos por sua alta complexidade. Alguns exemplos são o Problema
do Caixeiro Viajante (PCV), o Problema Quadrático de Alocação (PQA), problemas de
empacotamento e agendamento de horários. Esses problemas pertencem a uma classe de problemas,
chamados NP-Completos, insolúveis em tempo polinomial devido à quantidade de soluções
possíveis.
Para solucionar esses problemas foram desenvolvidas metaheurísticas (ROLI & BLUM,
2011), que são algoritmos aproximativos e não determinísticos que utilizam heurísticas – do grego
heuriskein, que significa descobrir – como estratégias de exploração/explotação. As metaheurísticas
sacrificam a garantia de encontrar soluções ótimas para obter boas soluções em quantidade de
tempo significativamente menor.
As metaheurísticas utilizam Inteligência Artificial para decidir entre momentos de
intensificação da busca em determinada região e diversificação da pesquisa por soluções melhores.
Algoritmos Genéticos, GRASP, Busca Tabu são exemplos clássicos de metaheurísticas. Neste
trabalho utilizamos a Colônia de Formigas.
Outra técnica de Inteligência Artificial bastante utilizada na resolução de problemas
complexos é a Aprendizagem por Reforço – AR (do inglês Reinforcement Learning - RL), que
utiliza um agente inteligente que interage com o ambiente em que está inserido e aprender as
características do ambiente.
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A ideia de utilizar aprendizagem por reforço para resolver problemas de otimização é
quase tão antiga quanto a própria aprendizagem por reforço. Neste contexto, muitos pesquisadores
têm desenvolvido métodos que utilizam aprendizagem por reforço em conjunto com outras técnicas
tradicionais, na resolução de problemas de otimização (LIMA JÚNIOR, 2009).
Assim, o objetivo deste trabalho é utilizar aprendizagem por reforço, mais
especificamente o algoritmo Q-learning, na tentativa de melhorar a versão tradicional da
metaheurística Colônia de Formigas.
O Problema do Caixeiro Viajante - PCV
Resolver problemas NP-árduos não é tarefa trivial. Um clássico problema de
complexidade, conhecido por sua vasta aplicação prática, é o Problema do Caixeiro Viajante – PCV
(do inglês Traveling Salesman Problem - TSP) que caracteriza-se por: dado um conjunto de n
cidades e uma matriz de distâncias, d [1.. n, 1..n], encontrar um caminho que contenha a menor
distância a ser percorrida para que sejam visitadas todas as cidades, sendo que cada uma só pode ser
visitada exatamente uma vez, e retornando a cidade de origem.
O PCV tem como meta encontrar um ordenamento eficiente de ações ou tarefas. Além
de encontrar uma solução é necessária a qualidade considerada ótima da solução. É considerado um
problema NP-completo, por não conseguir encontrar uma solução determinística em tempo
polinomial.
Neste trabalho utilizamos o PCV simétrico modelado como um processo de decisão de
Markov.
Colônia de Formigas
Otimização por Colônia de Formigas (Ant Colony Optimimization - ACO) ou
simplesmente Colônia de Formigas é inspirado no comportamento de forrageamento de algumas
espécies de formigas. Essas formigas se comunicam através do depósito de uma substância química,
denominada feromônio, no chão para marcar um caminho favorável que deve ser seguido
por outros membros da colônia. Otimização por Colônia de Formigas explora um mecanismo
semelhante para resolver problemas de otimização.
Desde o início dos anos noventa, quando o primeiro algoritmo foi proposto, ACO atraiu
a atenção de um número crescente de pesquisadores e muitas aplicações de sucesso já estão
disponíveis (DORIGO & GAMBARDELLA, 1997). Resumidamente um algoritmo ACO é um
conjunto de agentes computacionais concorrentes e assíncronos (uma colônia de formigas)
movendo-se através de estados do problema que correspondem a soluções parciais do problema
a resolver.
Ao caminhar, as formigas depositam no chão o feromônio, formando, deste modo, uma
trilha de feromônios. As formigas sentem o cheiro do feromônio e quando elas têm que escolher um
caminho, escolhem, com maior probabilidade, o caminho com maior quantidade de feromônio.
Formigas artificiais são heurísticas construtivas. Elas constroem soluções de forma
probabilística utilizando duas informações: a trilha de feromônio (artificial) que muda
dinamicamente durante a execução do programa de modo a refletir a experiência já adquirida
durante a busca; e a informação heurística especifica do problema a ser resolvido.
A escolha do candidato é feita de acordo com a probabilidade de transição, semelhante
ao algoritmo da roleta dos algoritmos genéticos.
Após construir suas soluções as formigas atualizam o feromônio. Isso faz acontecer dois
eventos: o depósito de feromônio de todas as formigas que passam sobre cada aresta; e a
evaporação, que evita o crescimento indefinido do feromônio acumulado, favorecendo a
diversificação e permitindo que o algoritmo possa fugir de ótimos locais.
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Algoritmo Q-learning
Um problema de aprendizagem por reforço pode ser caracterizado por quatro elementos,
a saber: a política de decisão, uma função de reforço, uma função valor e um modelo do ambiente
(SUTTON & BARTO, 1998).
A política π define como o agente aprendiz deve escolher suas ações.
Um sinal de reforço, ou recompensa, é atribuído ao agente através da função de reforço
e retorno total esperado. O objetivo do agente é maximizar a quantidade total de reforços
recebidos, denominado de retorno acumulado (LIMA JUNIOR, 2009). Para que o valor do retorno
não se torne muito grande um fator de desconto γ é introduzido para reduzir aos poucos os valores
futuros.
A função valor V ou Q é obtida utilizando os reforços atual e futuro e representa uma
estimativa do valor a ser acumulado pelo agente durante a aprendizagem.
O modelo do ambiente visa criar um modelo que imite o comportamento do ambiente.
O algoritmo Q-learning não necessita de uma modelagem completa do ambiente para a
determinação de uma política ótima de atuação. Ele foi desenvolvido em 1989 por Watkins
(WATKINS, 1989) e sua convergência para valores ótimos de Q independe da política utilizada.
Para atualizar a matriz dos Q-valores o Q-learning utiliza a seguinte regra:
Q(st ,at) ← Q(st ,at) + α [ rt + γ.maxQ(st+1,a) − Q(st ,at) ]

(1)

onde st é o estado atual, at é a ação realizada no estado st , e rt é a recompensa após executar a ação
at em st , st+1 é o estado seguinte, γ é o fator de desconto (0 ≤ γ < 1) e α (0 ≤ α < 1) é o coeficiente de
aprendizagem.
O dilema de decisão entre exploração e explotação também está presente na AR. No
entanto, neste caso, o agente deve optar por aprender ou usar o conhecimento já adquirido. Assim, o
algoritmo Q-learning utiliza uma política de decisão ε−gulosa, se comportando como um algoritmo
guloso-aleatório, para decidir entre intensificar as buscas baseado na melhor informação que o
agente dispõe no momento ou explorar novas regiões de forma a obter novas informações do
problema que possam ser úteis no futuro. Nessa política a “gula” e a aleatoriedade são equilibrados
pelo valor do parâmetro de controle ε.
Dessa forma este trabalho utiliza o algoritmo Q-learning como heurística gulosaaleatória para a geração de trilhas iniciais para a metaheurística Colônia de Formigas. Ou seja,
objetiva-se construir boas soluções iniciais, através de uma versão híbrida da ACO que utiliza a
matriz dos Q-valores gerada pelo algoritmo Q-learning.
MATERIAL E MÉTODOS
No desenvolvimento deste trabalho utilizamos como metodologia a aplicação de várias
etapas.
Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a metaheurística Colônia de
Formigas, o processo de otimização, Aprendizado por Reforço e algoritmo Q-learning, visando a
aquisição do conhecimento do estado da arte no tema proposto.
Na etapa seguinte, foi feita a modelagem do PCV como um problema de aprendizagem
por reforço, descrito como um processo de decisão de Markov.
Um processo de decisão sequencial é representado pela quíntupla M = {T, S, A, R, P},
onde T é conjunto de instantes de decisão, S é o conjunto de estados do ambiente, A é o conjunto de
ações possíveis, R é a função de retornos e P é a função de probabilidade de transição. Assim um
Processo de Decisão de Markov – PDM é um processo de decisão sequencial para o qual os
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conjuntos de ações possíveis, os retornos e as probabilidades de transição dependem somente do
estado e da ação corrente e não dos estados visitados e ações escolhidas previamente (LIMA
JUNIOR, 2009).
Na modelagem do PCV como um PDM os componentes da quíntupla M = {T, S, A, R,
P} são definidos como segue:
•
T = {1,2, 3, ..., T}, em que T é o número de cidades que compõem uma rota
para o PCV.
•
S = {s1, s2, s3, ..., sT}, onde cada estado equivale a uma cidade da rota do PCV.
•

A = A(s1) ∪ A(s2) ∪ A(s3) ∪ ... ∪ (sT), onde A(s) é o conjunto de ações

disponíveis no estado s, que consistem em decidir para qual cidade irá (si+1) saindo da cidade
atual (si).
•
R: O retorno recebe atribui uma recompensa para as melhores ações. Devido
à natureza do PCV a recompensa é o inverso do custo ao se descolar de uma cidade a outra.
•
P: É a probabilidade de se atingir uma cidade si quando se está na cidade sj
escolhendo a ação aij.
Após a modelagem matemática iniciou-se a implementação dos algoritmos propostos. A
metaheurística Colônia de Formigas foi implementada de acordo com (DORIGO &
GAMBARDELLA 1997). No entanto optamos por utilizar uma regra de probabilidade de transição
diferente:
pijk =

τ ij ⋅ r
dij

(2)

onde τij é o feromônio no trecho e dij é o custo da viagem da cidade i à cidade j. O
número r é um número aleatório entre 1 e 6 e foi utilizado para possibilitar que as formigas
escolham qualquer rota mesmo na presença de forte concentração de feromônio, além de permitir a
fuga de ótimos locais.
A atualização do feromônio é realizada com base na qualidade da solução, sendo que
as taxas de atualização e de evaporação do feromônio foram definidas em 0.2 e 1.2,
respectivamente.
Para o algoritmo Q-learning a matriz dos Q-valores foi obtida através da utilização da
equação (1), ajustando o coeficiente de aprendizagem α em 0.4, o fator de desconto γ em 1 e o
parâmetro de controle ε em 0.6.
Finalmente a etapa de teste foi realizada com as instâncias TSPLIB (TSPLIB, 2008)
gr17, bays29 e gr120, em dois experimentos aplicados a estas três instâncias do PCV: no primeiro
somente executamos o ACO; já no segundo executamos o algoritmo usando o Q-learning como
heurística gulosa-aleatória na geração de trilhas iniciais. Em ambos os casos foram realizados 30
testes, anotando-se o melhor resultado encontrado, a média das soluções e bem como o desvio
padrão. Os resultados são mostrados nas tabelas 1 e 2.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A divisão dos testes em dois conjuntos de experimentos facilita a comparação dos
resultados. Verificamos que ambos os algoritmos foram aplicados com sucesso ao problema do
caixeiro viajante simétrico apresentando resultados bastante semelhantes. No entanto, no modelo
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tradicional foi possível encontrar soluções ótimas para o problema superando, inclusive, o melhor
resultado conhecido para as instancias gr17 e bays29 disponível em TSPLIB (TSPLIB, 2008).
Pela Tabela 1 podemos perceber que o uso do método híbrido não garantiu melhoria na
qualidade das soluções geradas para o PCV em relação ao algoritmo tradicional. Isso pode ser
justificado pelo ajuste dos parâmetros e pela baixa taxa de aprendizagem do Q-learning. No entanto,
como as colônias de formigas já utilizam agentes inteligentes que cooperam entre si, não vimos
Tabela 1 – Resultados da metaheurística Colônia de Formigas tradicional

Instância
TSPLIB
gr17
bays29
gr120

Nº de
formigas
200
200
500

Iterações
500
1000
2000

ACO Tradicional
Menor Custo
Menor Custo
TSPLIB
Encontrado
2085
2049
2020
1989
6942
7608

Média
2112,47
2040,07
7780,97

Desvio
Padrão
33,19
28,12
90,73

necessidade de atribuir altos valores para α.
Tabela 2 – Resultados para o método híbrido implementado

Instância
TSPLIB
gr17
bays29
gr120

Nº de
formigas
100
200
500

Iterações
200
200
500

ACO-Learning
Menor Custo Menor Custo
TSPLIB
Encontrado
2085
2085
2020
2038
6942
7646

Média
2127,63
2085,83
7932,37

Desvio
Padrão
30,40
24,86
136,49

CONCLUSÃO
Recentemente, tem havido um interesse crescente na aplicação de algoritmos de colônia
de formigas em difíceis problemas de otimização combinatória. Um clássico problema em que esses
algoritmos encontram sempre bons resultados é o Problema do Caixeiro Viajante – PCV.
Este trabalho propôs uma maneira em que a abordagem colônia de formigas pode ser
melhorada e ou alterada através da aprendizagem por reforço. Utilizou-se o algoritmo Q-learning
como estratégia inteligente para a exploração e/ou explotação do espaço de soluções do problema
do caixeiro viajante simétrico.
No entanto, os resultados computacionais apresentados demonstraram que o método
híbrido proposto neste trabalho não obteve melhor desempenho, quando comparado com a versão
tradicional da metaheurísticas Colônia de Formigas.
Portanto, com a consciência de que melhorias podem ser conseguidas, trabalhos futuros
podem ser desenvolvidos com base neste trabalho, tais como a execução de testes computacionais
com outros problemas de otimização, bem como um estudo da influência do ajuste dos parâmetros
do método híbrido implementado na qualidade da solução obtida.
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USO DA RESPOSTA DOS FÔNONS NO INFRAVERMELHO DISTANTE PARA
INDUÇÃO DE REFRAÇÃO NEGATIVA EM CRISTAIS NATURAIS E
SUPERREDES SEMICONDUTORAS
Rair Macêdo da Silva1, Thomas Dumelow2, Rízia Rodrigues da Silva3 e José
Alzamir Pereira da Costa4
RESUMO: Consideramos o uso da resposta de fônons em cristais anisotrópicos, a fim de obter refração
negativa no infravermelho distante. Investigamos teoricamente o efeito da interação da radiação
infravermelha distante com vários cristais naturas uniaxiais, como fluoreto de magnésio, óxido de alumínio,
LiYF4 e quartzo. Investigamos ainda os mesmos efeitos em superredes semicondutoras de SiC/Si, mostrando
cálculos dos tensores de permissividade, do ângulo de refração, da refletividade e da transmissividade. No
caso do quartzo, também usamos alguns dados experimentais os quais comparamos com a teoria. Com base
nesses resultados investigamos refração negativa nestes materiais.
PALAVRAS-CHAVE: Fônons; Infravermelho distante; Refração Negativa.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho consideramos alguns materiais adequados para a indução de refração
negativa em todos os ângulos, submetidos a cumprimentos de onda no infravermelho
distante, fazendo uso da resposta dos fônons nesses materiais. Consideramos ainda que a
refração negativa ocorra quando, em passando entre dois meios, o raio incidente e o raio
refratado ficam no mesmo lado da normal da superfície. O fenômeno da refração negativa
de todos os ângulos ocorre se isso acontecer para todos os ângulos de incidência, positivos
ou negativos. Estudos anteriores deste fenômeno mostram esse fenômeno alcançado
quando o material tem a permissividade elétrica e permeabilidade magnética ambos
simultaneamente negativas, porem na prática não é tão fácil alcançar essa condição. Um
método mais simples de alcançar a refração negativa de todos os ângulos é a utilização de
um meio anisotrópico, cujas principais componentes do tensor dielétrico possuam sinais
opostos, com isso faz-se possível a elaboração de dispositivos singulares como lentes de
chapa com as duas superfícies plana e paralelas. O material mais comumente estudado que
satisfaz esta condição é uma super-rede consistindo de camadas alternadas finas. Essas
estruturas são projetadas para exibir qualitativamente novos efeitos físicos. Neste caso o
fenômeno está associado com a resposta dos fônons ou plasmons, dentro das regiões a certa
frequência. No caso em que estudamos, o efeito se dá devido à resposta dos fônons. No
entanto essa condição também é obtida em determinadas frequências nos cristais naturais
uniaxiais. Em virtude disto usamos estes materiais adequados às condições para indução de
refração negativa devido à resposta dos fônons e os fazemos tema deste trabalho.
Investigamos teoricamente o efeito da interação da radiação infravermelha distante com
vários cristais naturais uniaxiais, como fluoreto de magnésio (MgF2), LiYF4 e quartzo.
Observamos ainda este mesmo efeito em super-redes de SiC/Si, mostrando cálculos dos
1
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tensores de permissividade, do ângulo de refração, da refletividade e da transmissividade.
Com base nesses resultados investigamos refração negativa nestes materiais. No caso do
quartzo, também usamos alguns dados experimentais (Rodrigues da Silva et al, 2010) os
quais comparamos com a teoria.
MATERIAIS E MÉTODOS
Aqui vamos considerar o uso da resposta dos fônons em um cristal uniaxial, a fim
de obter refração negativa no infravermelho distante. Consideramos o caso de um feixe de
onda eletromagnética na polarização p incidente do ar em meio não-magnético uniaxial
cujo unieixo situa-se na direção x ou z, normal à superfície como mostrado na figura 1(a).
De particular interesse temos a situação onde εxx > 0, εzz < 0, onde εxx e εzz são os principais
componentes da função dielétrica calculadas usando a equação:
2
2
ω Ln
,u − ω − iωγ Ln ,u
(I)
ε uu = ε ∞ ,u ∏ 2
2
n ω Tn ,u − ω − iωγ Tn ,u
onde u representa x ou z. Temos também ε∞,u que representa constante dielétrica em altas
frequências, e ωTn,u , γTn,u , ωLn,u e γLn,u representam as freqüências e os parâmetros de
amortecimento dos modos tranversal e longitudinal dos fônons ópticos. Na aproximação da
absorção zero, colocamos γTn,u = γLn,u = 0. Normalmente temos um valor negativo de εuu no
intervalo das frequências entre cada ωLn,u, ωTn,u e seus correspondentes valores de u. Assim,
se as frequências dos fônons são diferentes nas direções x e z a condição εxx > 0, εzz < 0
pode ser satisfeita em determinadas frequências próximas das ressonâncias dos fônons.

(a)
(b)
Figura 1: Deslocamento do fluxo de energia (vetor de Poynting) e vetor de onda deslocando-se dentro dos
meios dielétricos uniaxiais. Na parte (a) um cristal natural e na parte (b) uma superrede semicondutora

O ângulo de refração θ2 é determinado pela direção do fluxo de energia, e é
expresso em função do vetor de Poynting <S2> no meio uniaxial. θ2 é dado por:
S
Re(k x ε xx )
tan θ 2 = x =
(II)
Sz
Re(k 2 z ε zz )
A equação (I) é usada com a equação (II) para calcular o ângulo de refração em
cristais anisotrópicos, o ângulo sendo negativo quando εxx > 0, εzz < 0.
Outra maneira de obter refração negativa considerada neste trabalho é usar uma
superrede de semicondutores e não cristais anisotrópicos, mas com o mesmo princípio da
resposta dos fônons. A geometria é mostrada na figura 1 (b).
Quando o período da superrede é muito menor que o comprimento de onda da
radiação a qual ela está sendo submetida, a superrede comporta-se como meio uniaxial
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único, e tem função dielétrica efetiva apresentando forma característica (Dumelow e Tilley
1993). Desta maneira, escrevemos alguns programas utilizando a linguagem Fortran, onde
o primeiro deles calcula os componentes x e z do tensor dielétrico com o eixo óptico de
propagação z normal as camadas das superredes SiC/Si. Em algumas faixas de frequência
do infravermelho as componentes do tensor dielétrico podem ser positivas ou negativas
essas regiões são onde encontramos as ressonância devido à presença dos fônons do SiC.
Estamos particularmente interessados em analisar um faixa de freqüências onde os
componentes x e z do tensor dielétrico têm sinais opostos. Para isso usamos no programa os
seguintes formalismos para o cálculo da função dielétrica:
1 ε 1 / d1 + ε 2 / d 2
ε d +ε d
(III)
=
ε xx = 1 1 2 2
d1 + d 2
ε xx
d1 + d 2
onde ε1 e ε2 são as funções dielétrica dos dois tipos camada superrede, e d1 e d2 são as
espessuras. Esses valores podem ser substituídos na equação (II) para obter o valor de θ2.
Além dos cálculos de θ2, outros programas foram desenvolvidos para nos ajudar na
interpretação dos dados. O primeiro tem a finalidade de calcular o índice de refletividade da
amostra em uma determinada faixa de frequência, ou seja, calcula o quanto de radiação foi
refletida pela amostra; o segundo programa calcula quanta radiação foi transmitida pela
amostra já que não é suficiente saber apenas quanto foi refletido pra termos certeza que o
material transmitirá alguma radiação, em virtude da absorção existente por parte da
amostra; e por fim simulamos ainda como um feixe gaussiano de radiação se desloca dentro
da nossa amostra.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
o Resultados para refração negativa em cristais Naturais

Nossos resultados iniciais foram algumas simulações com vários cristais tendo
como exemplo os resultados obtidos com cristais de quartzo (Rodrigues da Silva et al,
2010), onde mostramos primeiramente resultados das simulações para os tensores
dielétricos, parte real Re(εord), Re(εext) e imaginária Im(εord) e Im(εext) na figura 2. Nas
partes (a) e (b) dessa figura, vemos que os cálculos mostram claramente que existem várias
combinações de sinais dos componentes da parte real do tensor dielétrico. Isto sugere que
refração negativa pode ser possível em certas frequências. Em (c) vemos que a parte
imaginária mostra picos estreitos nas frequências dos fônons TO. A largura desses picos
traz uma indicação da absorção esperada da radiação. Esses resultados foram obtidos a
partir de programas já mencionados anteriormente usando o formalismo indicado na
equação (I) para a função dielétrica.
Como vimos anteriormente em várias regiões existe a possibilidade de estudos em
refração negativa, já que a condição é satisfeita, vemos a confirmação nas partes (a) da
figura 3, que mostra o ângulo de refração calculado com a equação (II), mas analisando as
partes (b) da refletividade veremos que nem todas essas regiões serão tão interessantes
graças aos efeitos da refletividade e absorção da radiação pelo cristal. Para que o fenômeno
da refração negativa ou positiva seja satisfatório, é necessário que haja transmissão da
radiação no material. As medidas de refletividade não são suficientes para dizer o quanto a
radiação está sendo transmitida, sendo assim para que o fenômeno ocorra com eficiência é
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necessário que haja transmissão com o mínimo de absorção, para analisamos também estas
medidas, as quais mostramos nas partes (c).
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Figura 2: Resultados dos cálculos para εxx e εzz em função do número de onda em vários cristais naturais. (a)
Função dielétrica não levando em consideração os efeitos do amortecimento. (b) Resultados dos cálculos para
Re(εxx) e Re(εzz) em função do número de onda com efeitos do amortecimento. (c) Resultados dos cálculos
para Im(εxx), Im(εzz) em função do número de onda

A partir desses resultados obtidos com os diversos cristais, simulamos através de um
programa por nós desenvolvido, como um feixe gaussiano de radiação infravermelha
polarizada-p com 100 µm de largura, e sua transmissão através da amostra cristalina
variando de 50µ á 100µ, com ângulo de incidência de 30º mostrados nas Figuras 4, 5 e 6.
Com essas simulações podemos observar claramente como a radiação se desloca
dentro da nossa amostra e vemos ainda que na região onde a condição é satisfeita existe
transmissão suficiente para que o fenômeno seja satisfatório e tenha diversas
aplicabilidades. A partir destes resultados, temos subsídios suficientes para afirmar que é
possível ocorrência de refração negativa em cristais naturais uniaxiais.
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Figura 3: Resultados para vários cristais naturais. (a) Cálculos para o ângulo de refração com diferentes
ângulos de incidência. (b) Mostramos os resultados teóricos para a refletividade (c) Resultados teóricos para a
transmissão com ângulo de incidência em 30°.
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Figura 4: Simulação de um feixe gaussiano se deslocando por uma amostra de quartzo. (a) 531 cm-1região
onde há refração negativa. (b) 554 cm-1 região onde não há Transmissão apenas reflexão. (c)582 cm-1região
onde há refração positiva.
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Em virtude dos resultados aqui mostrados torna-se notório um crescimento na
transmissão do MgF2 em relação ao quartzo cristalino. Porém esses resultados com fluoreto
de magnésio são para um cristal com unieixo ao long de x, orientação diferente dos outros
cristais que estudamos com unieixo ao longo de z.
MgF2

Air

(a)

Air

(b)

Air

MgF2

Air
200

200

150

100

100

50

50

x (microns)

x (microns)

150

0
-50

0

-50
-100

-100
-150

-150
-200
-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

-200
-150

250

z (microns)

-100

-50

0

50

100

150

200

250

z (microns)

Figura 5: Simulação de um feixe gaussiano se deslocando por uma amostra de fluoreto de magnésio. (a) 269
cm-1região onde há refração negativa em um cristal de 50µ. (b) ainda 269 cm-1 região de refração negativa em
um cristal de 100µ.

Vendo que esse cristal também tem potencial para exibir quantitativamente
transmissão como o cristal anterior, simulamos novamente como um feixe gaussiano
também de 100µm se desloca passando por esse cristal dentro das regiões de interesse
como mostrado na figura 5(a), e observamos que ele tem boa transmissão nessa região, e
ainda ao aumentando a espessura da amostra ele continua exibindo transmissão, não com
tanta eficiência mais ainda sim é um candidato eficiente para esses estudos.
Já na figura 6, vemos algo diferente, no caso do LiYF4 a transmissão é
razoavelmente boa com amostras mais espessas o problema encontrado nesse meio é o alto
índice de refletividade desse cristal.
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Figura 6: simulação de um feixe gaussiano passando por um cristal de LiYF4. (a) feixe incidido um cristal de
100µ em uma freqüência de 208 cm-1 com refração negativa(b) feixe incidido sobe um cristal de 100µ em
uma freqüência de 148 cm-1e não há transmissão devido ao fenômeno da reflexão.

o Resultados para refração negativa em superredes semicondutoras

As figura 7 e 8 mostram resultados para superredes de SiC/Si em diferentes
composições variando a proporção de SiC no Si observando algumas características
interessantes.
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Figura 7: Resultados para superredes de SiC/Si. Em azul SiC0.3/Si0,7 e em verde SiC0.6/Si0.4 (a) Resultados
teóricos para as funções dielétricas. (b) Cálculos para o ângulo de refração com diferentes ângulos de
incidência. (c) Mostramos os resultados teóricos para a refletividade (d) Resultados teóricos para a
transmissão.

Podemos notar a partir dos resultados na figura 8 alguns efeitos singulares quando
aumentamos a proporção de SiC no Si da superrede, o primeiro deles e a aproximação das
faixas de freqüência onde há excitação dos fônons nas principais componentes da função
dielétrica. Isso ocorre devido o silício ser um material isotrópico, a anisotropia do sistema
sendo dada pela presença de carbeto de silício, sendo assim, a medida que aumenta-se a
proporção do mesmo até proporções quase totais, as principais componentes da função
dielétrica tendem a se juntarem formando novamente um material isotrópico quando
atingirem a totalidade de um material na composição do semicondutor.
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Figura 8: simulação de uma Feixe gaussiano passando por diferentes superredes de SiC/Si. (a) feixe incidindo
sobre uma superrede, de espessura 50µ de SiC0,3/Si0,7, com uma boa transmissão. (b) feixe incidindo sobre
uma superrede, de espessura 50µ de SiC0,6/Si0,4 descrevendo refração negativa porem com baixa transmissão

Observamos ainda um aumento considerável no índice de refletividade da amostra
dentro das faixas de freqüência de interesse à medida que aumentamos a proporção de SiC
na superrede. O ângulo também é claramente afetado. Vemos um aumento significativo nas
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regiões onde existe ocorrência de ângulos negativos para refração, porem nos resultados de
transmissão, que são os mais relevantes, nota-se um efeito não tão satisfatório, que a
diminuição do fluxo de radiação transmitida pela amostra com o aumento na quantidade de
SiC da superrede. Quando a quantidade de SiC é maior, a transmissão torna-se insuficiente.
Após as devidas análises desses resultados já obtidos, fizemos ainda mais algumas
simulações que descrevem como o feixe gaussiano deve se comportar passando pela nossa
amostra (figura 8). Entendemos que a partir destes novos resultados torna-se mais fácil a
compreensão dos efeitos da absorção e reflexão sobre a transmissão de radiação da amostra.
Nos resultados obtidos com superredes percebemos que com o aumento da
proporção de carbeto de silício (SiC) há uma diminuição significativa nos índices de
transmissão da radiação no material.
CONCLUSÃO

Cristais naturais uniaxiais sem muitas complicações referentes à presença de
substrato são uma boa fonte de estudos para refração negativa. Mostramos que, no quartzo
cristalina, MgF2 (Fluoreto de Magnésio) e LiYF4, com o unieixo ao longo de z a condição
de refração negativa é satisfeita. No caso do quartzo nossas medidas experimentais
confirmam nossas predições teóricas e que a refração negativa (Rodrigues da Silva et al
2010) deve ocorrer com transmissão suficiente e com eficiência melhor que o outro sistema
investigado experimentalmente (superrede dopada) usando o mesmo princípio (Hoffman et
al, 2007). Concluímos ainda que o MgF2 também é uma ótima fonte para esses estudos até
melhor que o quartzo em termos da transmissão. O LiYF4, é uma boa fonte já que possui
transmissão razoável. Estudamos ainda refração negativa devido à resposta dos fônons em
superredes semicondutoras. Fizemos também simulações de refletividade e
transmissividade, onde mostramos que superredes ideais sem a presença de substrato e de
efeitos de strain que são alterações nos parâmetros de rede devido a presença de dois
materiais com parâmetros de rede diferentes para formação da superrede, mais torna-se
difícil a comprovação experimental desse trabalho devido a dificuldade de crescimento
dessa superrede e inexistência de superredes ideais sem a presença de um substrato. Mesmo
assim são uma boa fonte de estudos teóricos sobre refração negativa.
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USO DE APRENDIZAGEM POR REFORÇO NA MELHORIA DA
METAHEURÍSTICA COLÔNIA DE FORMIGAS.
Davi Alves Magalhães¹; Francisco Chagas de Lima Júnior²; Ismael Izídio de Almeida ³.
RESUMO: O objetivo deste trabalho é utilizar aprendizagem por reforço para melhorar a eficiência da
busca por resultados em um problema de análise combinatória feita por um algoritmo de colônia de
formigas. O método de aprendizagem por reforço escolhido foi o Q-Learning, por ser de fácil
compreensão e implementação, além de ter eficácia comprovada por inúmeros trabalhos científicos. As
implementações da Colônia de Formigas e do Q-Learning foram feitas em Java usando a ferramenta
Netbeans como Ambiente de Desenvolvimento. Neste documento descreve-se como foi feita a condução
do projeto em todas as suas fases: revisão bibliográfica, modelagem para o problema do caixeiro viajante
(TSP), implementação da colônia de formigas, implementação do Q-Learning e sua integração com a
colônia de formigas, e por fim uma discussão sobre os resultados obtidos.
PALAVRAS-CHAVES: Colônia de Formigas; Metaheurística Híbrida; Q-learning.

INTRODUÇÃO
A pesquisa de metaheurísticas há alguns anos é incentivada pela indústria e
pelo meio acadêmico como uma forma de encontrar soluções satisfatórias para
problemas computacionais complexos. Estas pesquisas podem ser aplicadas na indústria
em diversas situações, tais como encontrar o melhor corte de vários moldes em uma
chapa de aço para reduzir o desperdício, encontrar a melhor rota de entrega de um
produto ou a forma mais adequada para empilhar containers. Problemas como estes, em
que formas tradicionais de encontrar uma solução se mostram ineficazes devido ao
número imenso de soluções possíveis, podem ser resolvidos em tempo satisfatório
usando metaheurísticas como GRASP, Algoritmo genético ou Colônia de formigas, se
modeladas da forma adequada.
Mesmo sendo capazes de achar uma solução satisfatória, pesquisadores
estão encontrando formas de melhorar o desempenho das metaheurísticas utilizando
outras tecnologias como auxiliares para tentar encontrar soluções melhores, ou pelo
menos encontrar as mesmas soluções de antes em um tempo menor. Essa técnica é
chamada de metaheurística híbrida e tem aberto novos horizontes para a indústria e
pesquisadores (LIMA JÚNIOR, 2009).
Diante disto, este trabalho contribui ao mostrar uma metaheurística híbrida:
colônia de formigas junto com Q-learning. A colônia de formigas é um sistema
multiagente que possui comunicação indireta entre os integrantes através do feromônio
(DORIGO, 2004), simulando o comportamento de formigueiros reais. O Q-learning é
um método de aprendizagem por reforço no qual um agente toma decisões e as avalia de
acordo com os benefícios ou perdas que estas decisões lhe trouxerem. O Q-learning é
bastante utilizado em vários trabalhos científicos e é de fácil implementação devida à
sua lógica simples.
Utilizamos o Q-learning para iniciar os valores de feromônio para que as
formigas não se comportassem aleatoriamente assim que começassem a procurar
soluções, mas que tivessem conhecimento antecipado de quais rotas são boas escolhas.
¹ Discente do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
E-mail: davialvesmagalhaes@hotmail.com;
²Doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela UFRN, docente do curso de Ciência da Computação,
Departamento de Informática da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
limajunior@uern,br.
³ Discente do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
E-mail: ismaelizidio@hotmail.com.
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O problema escolhido para os testes deste trabalho foi o Problema do Caixeiro Viajante
(Traveling Salesman Problem – TSP).
MATERIAL E MÉTODOS
Nos primeiros meses do projeto foi feita revisão bibliográfica sobre Colônia
de Formigas e Q-Learning (WATKINS, 1992) para que houvesse compreensão
matemática e lógica profunda sobre o funcionamento dessas técnicas. Foi preciso
entender completamente o comportamento dos dois sistemas para que se pudesse
futuramente escolher os parâmetros de forma adequada a cada situação.
Os parâmetros como quantidade de formigas, taxa de evaporação e
quantidade de feromônio depositada por cada formiga são extremamente importantes
para a convergência da colônia de formigas para uma solução satisfatória. Para o
funcionamento Q-Learning também há parâmetros importantes, como o coeficiente de
aprendizagem. Todos estes parâmetros são fundamentais para o funcionamento do
sistema como um todo e foi preciso compreender profundamente como o algoritmo de
cada técnica trabalhava.
Este estudo inicial também foi importante para a modelagem do sistema,
possibilitando a melhor escolha das estruturas de dados que seriam usadas na
implementação. Foi escolhida a linguagem Java por ser uma linguagem de programação
que os membros do projeto estavam habituados. Além disso, Java conta com suporte
nativo em vários sistemas operacionais, bem como a oferta de ambientes de
desenvolvimento e ferramentas que auxiliaram na codificação e na busca por erros.

Utilizou-se também o Netbeans, que é um IDE (Integrated Development
Environment – Ambiente de Desenvolvimento Integrado) muito poderoso que oferece
ao programador diversas ferramentas para auxiliá-lo a desenvolver e aprimorar os seus
projetos. Como a Colônia de Formigas e o Q-Learning são técnicas que não consomem
muitos recursos computacionais, não se fez necessária a descrição do computador usado
para o desenvolvimento, uma vez que todo o projeto funcionaria bem e de modo
semelhante mesmo em computadores mais antigos.
O Problema do Caixeiro Viajante (TSP) pode ser explicado da seguinte
forma: um caixeiro viajante precisa passar por um conjunto de cidades para vender seus
produtos, mas não pode passar mais de uma vez na mesma cidade, já que ele já vendeu
produtos lá e teria prejuízo.
Como determinar a melhor rota para o caixeiro percorrer? À primeira vista
parece um problema simples de resolver. No entanto, conforme o número de cidades
cresce, a quantidade de possíveis soluções se torna gigantesca, mesmo para um número
pequeno de cidades. A busca pela rota ótima (ou seja, a melhor rota) é uma tarefa
computacional bastante custosa.
O TSP pode se apresentar de duas formas: na forma simétrica, na qual há
rotas entre todas as cidades, e na forma assimétrica, na qual não há rotas entre todas as
cidades. A quantidade de soluções para o TSP completo é p = n(n-1)/2, onde n é a
quantidade de cidades.
Analisar cada uma destas respostas em busca da melhor pode ser um
trabalho impossível de ser praticado em tempo hábil. Com as metaheurísticas não há
garantias de que se encontre o melhor resultado, todavia é possível encontrar resultados
satisfatórios para um problema em pouco tempo.
Colônia de formigas é um sistema multiagente (SUN, et al., 2001) em que
cada participante se comunica indiretamente com os demais através do feromônio
deixado nas rotas que ele usou entre o formigueiro e a comida. Entenda-se formigueiro
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como local de saída e comida como local de chegada. Um participante é um agente que
se comporta como uma formiga, escolhendo uma cidade por vez.
Esta metaheurística é inspirada em formigueiros e na interação entre
formigas reais. As formigas são animais com a visão limitada e algumas espécies são
completamente cegas. No entanto, mesmo tendo limitações físicas e tendo cérebros
minúsculos, as formigas compõem uma sociedade auto-organizada e capaz de localizar
e transportar alimentos para dentro do formigueiro com muita eficiência.
O que possibilita esta auto-organização é a comunicação indireta feita
através do feromônio. Ao sair do formigueiro, a formiga parte em busca de alimento
escolhendo trajetos aleatórios e depositando feromônio para que possa “lembrar” o
caminho que fez e retornar. Ao encontrar uma fonte de alimentos, a formiga refaz o
caminho que marcou anteriormente liberando um feromônio diferente que serve para
avisar às outras formigas que por aquele caminho há comida.
Eventualmente uma formiga que esteja fazendo seu próprio caminho poderá
encontrar aquele feromônio indicando uma fonte de alimento e ela poderá seguir em
busca do alimento, também liberando feromônio na sua rota. Como o feromônio
evapora com o passar do tempo, quanto mais vezes uma ou mais formigas passarem por
determinada rota, mais feromônio irá ser depositado. De modo semelhante, em rotas
onde a presença de formigas é baixa, o feromônio presente pode evaporar totalmente,
fazendo com que o formigueiro “esqueça” aquele caminho.
Assim, rotas longas serão feitas em maior tempo pelas formigas, permitindo
maior evaporação de feromônio. Em contrapartida, rotas curtas permitirão às formigas
refazerem a rota várias vezes em pouco tempo, intensificando a presença de feromônio.
Este comportamento foi comprovado pelo experimento das duas pontes (DORIGO,
2004). O experimento foi feito da seguinte forma: um formigueiro e uma fonte de
alimento ficaram separados por duas pontes, uma de comprimento d/2 e outra com
comprimento d. As formigas inicialmente escolhiam uma das duas pontes
aleatoriamente, mas aos poucos foram convergindo para a ponte menor, comprovando a
ideia de Dorigo.
Este comportamento foi reproduzido artificialmente. Na implementação da
Colônia de formigas, cada uma das q formigas seguirá o seguinte algoritmo n vezes:
Escolha uma cidade aleatoriamente e a insira na lista de cidades visitadas
Enquanto não visitar todas as cidades, faça:
Escolha a próxima cidade dentre as cidades ainda não visitadas
Inclua esta cidade na lista de cidades visitadas
Deposite feromônio na rota entre a cidade anterior e a cidade recém-escolhida
fimEnquanto
Os valores q e n são definidos pelo usuário em um arquivo de entrada, que
também contém a matriz de distância entre as cidades e um teto para um resultado dito
satisfatório. Ao fim deste algoritmo, a aplicação verifica o custo desse caminho feito
pela formiga e o compara ao melhor até então encontrado. Se o resultado for abaixo do
teto, a aplicação para imediatamente e exibe o melhor caminho. Se não, a aplicação
salva o caminho caso ele seja o melhor até então e novamente executa o algoritmo.
A escolha é, a princípio, totalmente aleatória, já que não há ainda feromônio
presente nas rotas. A medida que o sistema progride na execução, a quantidade de
feromônio influenciará na decisão que a formiga irá tomar. A probabilidade da formiga
que está na cidade c escolher a cidade d é dada pela fórmula p = f(c, d) * (r / dist(c, d)),
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onde r é um número aleatório entre 1 e 8, f(c, p) é a quantidade de feromônio entre as
cidades c e p, e dist(c, d) é a distância entre as cidades c e d.
Deste modo, distâncias menores serão naturalmente mais atrativas para a
formiga e ela será influenciada pela quantidade de feromônio das rotas. O número
aleatório é para garantir que as formigas não se comportem meramente escolhendo de
forma gulosa a rota. É preciso garantir que elas nem sempre escolham a rota de menor
custo ou a de maior feromônio para que haja exploração de caminhos. Isto possibilita ao
formigueiro a descoberta de rotas melhores.
O Q-Learning é uma técnica de aprendizagem por reforço bastante
difundida no meio acadêmico, de fácil implementação e uso. A principal vantagem de
sua utilização em conjunto com a Colônia de formigas é permitir exploração de rotas
sem a necessidade de conhecer previamente o ambiente, criando a cada iteração,
chamada de episódio, mais conhecimento acumulado de suas decisões anteriores,
possibilitando a tomada de decisões melhores nos episódios seguintes.
Na implementação do Q-Learning, um agente aprende o melhor caminho a
cada nova iteração, chamadas de episódios. O algoritmo que o agente segue é:
Para i de 1 até n episódios, faça:
Escolha aleatoriamente uma cidade c e a adicione na lista de cidades visitadas
para j de 2 até c cidades, faça:
se a escolha atual for aleatória, então:
escolha a próxima cidade p aleatoriamente
senão:
escolha a próxima cidade p de forma gulosa
fimSe
adicione a cidade p na lista de cidades visitadas
atualize a matriz de recompensa para a rota entre as cidades c e p
c=p
fimPara
esvazie a lista de cidades visitadas
fimPara
Um agente começará em um local aleatório e precisará formar uma rota
completa. Após definida a cidade inicial, o agente deverá analisar e avaliar todas as
possibilidades a partir de onde está e escolher a mais adequada de acordo com o tipo de
escolha que for determinado.
O que determinará se a escolha da cidade p será aleatória ou gulosa é uma
função de sorteio, que escolhe entre um ou outro método baseada na taxa de
aprendizagem definida pelo usuário. Quanto maior esta taxa, mais aleatória a escolha
tende a ser. A quantidade de episódios também é definida pelo usuário.
Ao final dos episódios, a matriz de recompensa é repassada à colônia de
formigas para inicializar a matriz de feromônio. Deste modo, as formigas saberão quais
rotas são adequadas pela quantidade de feromônio presente nos locais em que o QLearning colocou mais recompensa. A colônia irá refinar os resultados ou até mesmo
explorar novos caminhos e ao fim de todo o processo será exibido o melhor resultado
encontrado, junto com a sequência de cidades que o geraram.
Ao longo dos testes algumas adaptações e aprimoramentos foram feitos.
Inicialmente o feromônio das formigas era depositado com valores constantes, mas
mudamos a forma como o depósito era feito. Em alguns testes rápidos, observamos que
ao elaborar uma pequena fórmula para o depósito do feromônio que valorizasse
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caminhos curtos os resultados ficaram melhores. A fórmula que foi usada é f = C /
(c/10), em que C é a solução dita satisfatória para o problema e c é o custo do caminho
que a formiga percorreu. Deste modo, caminhos mais curtos farão com que a formiga
deposite mais feromônio, valorizando as rotas de maior qualidade.
Outra adaptação foi a criação de uma função que, quando chamada, calcula
a média ponderada da quantidade de feromônio presente em cada rota entre as cidades e
corta para zero o feromônio presente em locais que fiquem abaixo desta média. É uma
forma que se mostrou eficiente nos testes rápidos e optamos por mantê-la no algoritmo.
Esta função é chamada no meio do processo da Colônia de Formigas e permite uma
nova exploração de caminhos, já que nesta altura da execução as formigas
provavelmente estarão se concentrando nas rotas onde há mais feromônio. Deste modo,
as formigas irão explorar novos caminhos e “lembrarão” somente das melhores escolhas
que tomaram até então.
Para os testes utilizamos duas instâncias da biblioteca TSPLIB, que contém
uma série de matrizes de distância para o Problema do Caixeiro Viajante para que
pesquisadores possam testar seus algoritmos em problemas reais. Estas duas instâncias
foram escolhidas por já estar com os dados no formato de matriz, o que era conveniente
para a forma de dados que usamos na implementação. As duas instâncias escolhidas
foram bays29 e brazil58, que possuem 29 e 58 cidades em suas matrizes,
respectivamente. Outro motivo que nos influenciou a escolher estas duas instâncias é
que em alguns trabalhos que pesquisamos estas instâncias são usadas nos testes, como
usado por LIMA JÚNIOR (2009). Além disto, o site da TSPLIB informa quais são os
ótimos de cada problema, o que nos deu um excelente parâmetro de comparação.
Para os testes, rodamos somente a Colônia de Formigas 30 vezes em cada
um dos problemas, guardando o melhor resultado ao final do processo. Do mesmo
modo fizemos para o Q-learning junto com a Colônia de Formigas. Ao fim das 60
execuções comparamos os resultados obtidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1 – Resultados obtidos com Colônia de Formigas

Instância
Bays29
Brazil58

Ótimo conhecido
2020
25395

Ótimo encontrado
2035
20606

Média de resultados
2084.36
21367.27

Tabela 2 – Resultados obtidos com Q-learning e Colônia de Formigas

Instância
Bays29
Brazil58

Ótimo conhecido
2020
25395

Ótimo encontrado
2020
19034
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Figura 1 – Gráficos representando os melhores resultados obtidos somente com a Colônia de Formigas, os
melhores resultados obtidos usando Q-Learning junto com a Colônia de Formigas e os melhores
resultados conhecidos para os problemas bays29 e brazil58 (valores fornecidos pelo site do TSPLIB).

Os resultados nos mostram que a Colônia de Formigas obteve melhor
desempenho quando usada em conjunto com o Q-learning nas duas instâncias testadas.
Na primeira, a bays29, a Colônia se aproximou do resultado ótimo conhecido, 2020,
chegando a obter 2035. Com o uso do Q-Learning a colônia chegou ao ótimo
conhecido.
Surpreendentemente, na segunda instância a Colônia de formigas foi capaz
de superar o ótimo conhecido. Não esperávamos por este resultado, mas acreditamos
que os dados fornecidos pelo site da TSPLIB podem estar desatualizados, ou talvez a
instância brazil58 não tenha sido testada a fundo. Com o uso do Q-learning o resultado
melhorou ainda mais, chegando a 19034, bem abaixo do ótimo dado pelo site, que era
25395.
CONCLUSÃO
As metaheurísticas são formas eficientes para solucionar problemas
computacionais complexos. No entanto, a demanda industrial por aplicações maiores e
mais robustas incentiva a busca por formas ainda melhores de se chegar a soluções
satisfatórias. Além disso, em vários casos até mesmo as metaheurísticas sozinhas se
mostram ineficientes ao resolver problemas muito grandes.
Problemas como o do Caixeiro Viajante têm o número de soluções que
cresce muito a cada nova cidade adicionada. Para aplicações práticas na indústria, o
número de locais a serem visitados pode chegar à casa dos milhares, o que torna
inviável o uso somente das metaheurísticas convencionais.
O uso de metaheurísticas híbridas tem sido bastante estudado por
pesquisadores que buscam alternativas para melhorar as metaheurísticas já existentes e
este tipo de abordagem tem trazido bons resultados. Este trabalho mostrou que o uso do
Q-learning em conjunto com a Colônia de Formigas é mais eficiente do que a Colônia
de formigas sozinha e que é capaz de encontrar soluções melhores.
Neste trabalho optamos por utilizar o Q-learning para inicializar a matriz de
feromônio, mas outra estratégia possível é usar tanto o Q-Learning quanto a Colônia de
Formigas simultaneamente. O Q-learning irá aprimorar os resultados ao longo dos
episódios e isto poderia ser usado para refinar o depósito de feromônio das formigas.
Esta estratégia poderá ser desenvolvida em trabalhos futuros.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-LEITOR EM IES POTIGUARES

Tamiris Paiva Leite1; Maria Lúcia Pessoa Sampaio2 Kêutre Gláudia da Conceição3
Resumo: Esse trabalho é o resultado de segunda fase pesquisa que decorreu de estudos anteriores
(SAMPAIO, 2010). Esse projeto advém, também, do Projeto de Cooperação AcadêmicaPROCAD/CAPES (UERN, USP e UFMA), sob o título: Disciplinas das Licenciaturas voltadas para o
Ensino de Língua Portuguesa (SOUSA, 2008). Desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica
(AMARILHA, 1997; ANTUNES, 2003; BARZOTO, 2008; SILVA, 2009) e documental, via Banco de
Dados do PROCAD, no intuito de identificar nos cursos de Pedagogia de IES do RN as disciplinas
voltadas para Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, com base na análise de ementas, objetivos e
conteúdos e metodologias propostas nos PGDs das disciplinas voltadas para MELP, analisar nas
disciplinas das MELPs, objetivos, conteúdos e saberes mobilizados para a dimensão formativa em
diferentes IES potiguares, dentre outros, na qual se discute que conjunto de habilidades e conhecimentos
são mobilizados no processo de formação de leitores; distanciamento e/ou aproximação na relação teoriaprática; a autonomia dos sujeitos por meio da leitura; discutir sobre a existência de aproximações e
distanciamentos entre ementas, concepções, objetivos, metodologias, referências mais recorrentes nas
disciplinas e PPC dos cursos (Letras e Pedagogia), no que tange à dimensão formativa do professor-leitor,
especialmente no campo recoberto pelas disciplinas de MELP; refletir sobre as possíveis implicações para
a formação de professores de Língua Portuguesa (Pedagogia e Letras/Português), em função da realidade
em que se encontram as disciplinas que são responsáveis pela orientações sobre o ensino/metodologias de
Língua Portuguesa de suas práticas efetivas na Educação Básica. Conclui-se que ainda há muito o que se
fazer pela formação de leitores nas licenciaturas de Letras e Pedagogia.
Palavras-chave: Formação do professor-leitor. Relação teoria-prática. Autonomia.

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea apresenta a cada dia crescente exigência educativa
no que tange aos aspectos formativos dos sujeitos em que estes se tornem aptos a
participarem por meio da leitura no meio social é que necessário se faz investigar como
vem sendo desenvolvidas as práticas de formação do professor-leitor em IES potiguares,
através da análise de PPC’s e PGCC`s dos Cursos de Pedagogia, da UERN e UFRN, já
que esta pesquisa é uma continuidade de estudos anteriores desenvolvidos nos Cursos
de Letras I fase, em que se constataram algumas dificuldades por parte dos professores
em desenvolver uma práxis profissional, que repercutem no distanciamento da relação
teoria-prática.
1

2

3

Discente do curso de Pedagogia, 7º período da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN/CAMEAM.
Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, docente do curso de
Pedagogia e do Programa de Pós Graduação em Letras – PPGL na Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte – UERN/CAMEAM.
Professora do Departamento de Educação, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN/CAMEAM.
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No intuito de interrogar se o conjunto de conhecimentos e práticas presentes na
disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP), se esta se configura
uma Disciplina e analisando sistematicamente tal formação, são observações que nos
remetem acerca da compreensão dos procedimentos por meio dos quais é possível
formar professores que estejam aptos a trabalhar e desenvolver atividades e soluções
criativas para os desafios apresentados pela educação básica que aparecem a cada dia
mais acentuado. Cabe questionar: como se propõe a prática de formação de leitores?
Pois apesar de sabermos que o processo de formação e constituição de leitores críticos,
conscientes e partícipes do processo de construção e evolução social dependem também,
da subjetividade de cada sujeito, cabem especialmente as instituições e unidades de
ensino promover aos sujeitos a oportunidade.
MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa se pauta numa metodologia de pesquisa qualitativa, que tem como
material de análise PGCC dos Cursos de Pedagogia, da UERN e da UFRN, os quais
fazem parte do Banco de Dados do Projeto PROCAD. A pesquisa se justifica em função
da compreensão de que a formação de leitores só pode ser propiciada se o profissional da

educação se constituir realmente um sujeito leitor. O que se defende é uma pedagogia
do despertar o gosto pela leitura, através de uma prática que contemple a formação de
novos leitores mediados pelo ensino superior, no intuito de promover através da leitura
a emancipação dos sujeitos, aliada a uma formação crítica, consciente e uma postura
ativa, que interferira positivamente nos processos sociais a fim de contribuir para
construção de uma cidadania voltada para formação de valores, justa, e propiciadora de
oportunidades, pois:
A negação da leitura é a negação do conhecimento, e preferência de uma vida
passiva, de sujeito submisso as imposições sociais. Quem não é capaz de ir
além da decodificação dos sinais tampouco será capaz de ler nas entrelinhas,
por trás das palavras mais simples, existe uma visão de mundo. Como não
existe texto neutro, a linguagem é uma forma de intervir sobre que quem a
utiliza pode atuar sobre nós, da mesma forma podemos utilizar sobre os
outros (ANTUNES, 2003, p. 23).

Para que o sucesso da prática educativa ocorra de forma satisfatória, propicie a
autonomia dos sujeitos envolvidos nesse processo, faz-se necessário e indispensável
haver um comprometimento do educador com a sua prática, tendo como prioridade a
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figura do educador e do educando, que passa pela formação e tem na leitura o principal
mecanismo propiciador da emancipação social.
Para tanto é essencial que os profissionais envolvidos nesse processo
desenvolvam uma práxis pedagógica, com ênfase na formação de leitores que
contemple as reais necessidades apresentadas, de forma a adequar-se de acordo com a
realidade trabalhada para garantir a qualidade do trabalho desenvolvido e a superação
das dificuldades existentes no sistema básico de ensino. Cabe ao professor buscar
entender e se esclarecer diante do mundo em que se vive e atua, como primeiro passo
para a busca de uma educação emancipatória, tanto individual quanto coletiva.
Perfil profissional do professor da MELP – Pedagogia
PGCC 1 – ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – UERN – IES 1
PERFIL
I:
PROFISSIONAL A professora é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (1992), Especialista, Mestre e Doutora no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (19992005). Pós-doutoramento pela Université Paris 8, França. Professora adjunto IV
do Departamento de Educação e Bolsista de Produtividade da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte. Atua em área multidisciplinar - Educação e
Letras - sendo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras
(PPGL), desenvolvendo pesquisas articuladas à extensão, via Projeto BALE Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas, sendo estas voltadas para o
ensino-aprendizagem da leitura, planejamento e a formação do leitor, com ênfase
na área de ensino de língua portuguesa e na leitura de literatura. Presidente da
atual Diretoria da AINPGP - Associação Internacional de Pesquisa na Graduação
em Pedagogia.
II:
A outra profissional possui graduação em pedagogia pela Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte (1990). É professora da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, atuando principalmente nos seguintes temas: inclusão.
profissionais da educação. Educação, ociosidade. sala de aula. indisciplina,
participação, gestão democrática, conselho escolar e participação. gestão
democrática. conselho escolar e funcionamento de bibliotecas escolares
EMENTA
Linguagem, língua e prática social. Concepções de linguagem e língua. O ensino
da língua materna: objetivos, conteúdos e aspectos metodológicos; texto como
unidade básica de ensino; oralidade, escrita, leitura e análise lingüística;
sistemática de avaliação; planejamento e práticas de aula em língua materna.
Competências e habilidades necessárias ao professor.
METODOLOGIA Estudos e discussões individuais e em grupo, envolvendo a utilização de recursos
didáticos: vídeos, slides, power point, jogos etc.; análise de textos, aulas
expositivas; leituras dirigidas; coleta, análise de dados e produção de gêneros
acadêmicos.
REFERENCIAL
RUIZ, Eliana. Como se corrige redação na escola. São Paulo: Mercado de
Letras, 2001.
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliana; ABREU-TARDELI, Lília
Santos. Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
PIETRI, Émerson. Práticas de leitura e elementos para a atuação docente. Rio
de Janeiro: Lucerna, 2007.
SAMPAIO, Maria Lucia Pessoa. Texto literário e ensino: abordagens subjacentes
a seleção de conteúdos em planos de professores. In: Linguagem, discurso e
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cultura: múltiplos objetos e abordagens. Mossoró: Queima Bucha, 2008.
_____. O encontro com “Tampinha” em sala de aula. Graphos. João Pessoa,
v. 9, n. 2, 2007 – ISSN 1516-1536, p. 95 - 112.
_____. Quando “negócio de menino com menina” acontece em sala de aula.
VEREDAS ON-LINE – ATEMÁTICA – 2/09, P. 117 -127 – PPG
LINGUÍSTICA/UFJF – JUIZ DE FOR A – ISSN 1982-2243, p.117-127.
_____. FREITAS, A. Cardozo de. Um bicho de pé de estimação: prática de
planejamento de leitura de literatura. Comunicação no XIV ENDIPE. Recife:
UFPE, 2007, 1 CD ROM.
PGCC 2 – ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – UERN – IES 2
PERFIL
PROFISSIONAL III:
É Professora Assistente IV da Universidade do Estado do Rio Grande do NorteUERN, lotada no Departamento de Educação da Faculdade de Educação,
Mossoró-RN. É Mestra em Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação - PPGEl, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
(2008/2010). Possui graduação em PEDAGOGIA pela Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte - UERN (1991-1996) e Especialização em Educação, com
Área Temática em Alfabetização, nesta mesma IES (1996 a 1999 ). Atua, desde
outubro de 2009, como Assessora da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da
UERN, no Setor de Cursos de Graduação. Tem experiência na área de Educação,
com ênfase em Formação Docente, discutindo sobre saberes docentes e o
processo de profissionalização do magistério.
EMENTA
Linguagem, língua e prática social. Concepções de linguagem e língua. O ensino
da língua materna: objetivos, conteúdos e aspectos metodológicos; texto como
unidade básica de ensino; oralidade, escrita, leitura e análise lingüística;
sistemática de avaliação; planejamento e práticas de aula em língua materna.
Competências e habilidades necessárias ao professor.
METODOLOGIA Aulas expositivas; leituras, discussões e produções de textos com base em roteiro;
trabalhos individuais e em grupos; pesquisas e observações em escolas da rede
pública e privada de ensino que permitam refl ex ões sobre a prát i ca da sal a
de aul a no ensi no da lí ngua port uguesa.
REFERENCIAL
BRASIL, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: Língua Portuguesa (volume 2). Brasília, MEC/SEF, 1997.
CAGLIARI, Luis Carlos. Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bú. São Paulo:
Scipione, 1998.
LEITE, Lúcia Helena Alvarez. Pedagogia de Projetos: intervenção no presente.
Revista Presença Pedagógica: v. 02, n.08, p. 24-33 – mar/abr, 1996.
NASPOLINI, Ana Tereza. Didática de Português: tijolo por tijolo: leitura e
produção escrita. São Paulo: FTD, 1996.
ROJO, R. (Org). A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 4ª reimpressão, 2006.
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998.
TR AVAG LIA, Lui z C arl os. Gramáti ca e In teração: um a
propost a para o ensi no de gram át i c a no 1º e 2º graus . – S ão
P aul o, Edi t ora C ort ez , 1996.
PGCC 3 - O ensino da Língua Portuguesa no 1ºgrau I – UFRN – IES 3
PERFIL
Graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1977),
PROFISSIONAL mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(1995) e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (1997). Atualmente é professor adjunto 4 da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em
Educação, atuando principalmente nos temas: texto livre, pedagogia Freinet,
cooperação, didática, implicações pedagógicas do texto livre e metodologia do
ensino superior.
EMENTA
Ensino de língua portuguesa com base na compreensão da linguagem como
fenômeno da interação verbal, realizada através da enunciação. A escola e a
linguagem da criança. Análise dos objetivos do Ensino de Língua Portuguesa e
sua relação com as concepções de linguagem
METODOLOGIA O estudo dos conteúdos aqui propostos será norteado por uma direção teórico-
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REFERENCIAL

metodológica que encaminha para uma análise do Ensino de Língua Portuguesa
no Ensino Fundamental. Indica a linguagem como um processo de interlocução
que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma
sociedade, dos distintos momentos da sua história. Considera a Língua como um
sistema de signos histórico e social que possibilita ao homem significar o mundo
e sua realidade, entendendo o texto como o produto da atividade discursiva e oral.
ALKMIM, T. Sociolinguista – parte I. in: F. Mussalin e A.C. Bentes (org.)
introdução a lingüística: domínios e fronteiras. Vol. I São Paulo: cortês 2001.
ALMEIDA FILHO. J. C. P. Dimensões comunicativas do ensino de línguas.
Campinas: Pontes, 1998.
AZEVEDO, Maria Amélia; MARQUES, Maria Lúcia. Alfabetização hoje. São
Paulo: Cortês / autores associados, 1994.
BACHTIN, Mikhail. Estética e criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão
Gomes Pereira. São Paulo: Martins Fontes 1992 ( Ed.original 1979).
BRASIL. MEC/ Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
nocionais: Língua Portuguesa. Brasília, 1997.

Quadro 1: perfil profissional de profissionais que trabalham com a disciplina MELP

Do quadro demonstrativo acima, dá-se destaque para os principais pontos a
serem analisados, na pesquisa, tais como: perfil profissional dos professores da MELP,
ementas, metodologias e referencial teórico dos PGCC’s, em atendimento ao objetivo
geral da pesquisa que é “investigar como se caracteriza a dimensão formativa nas
MELPs, que subjaz aos conteúdos, objetivos, procedimentos e conhecimentos
mobilizados nos PGDs e PPCs para as práticas de formação do professor leitor em
Cursos de Pedagogia”, é o que se pretende discutir no próximo item deste relato.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma educação de qualidade que promova a emancipação dos sujeitos, não pode
mais continuar como um sonho, um plano futuro, de nada adianta almejar objetivos se
não dispuserem a lutar por ele, os sujeitos necessitam adquirir consciência da
importância da participação ativa no que se refere á leitura, que todos devem exercer. A
chave para a construção de uma cidadania mais justa, igualitária, está no conhecimento,
só ele é capaz de nos elevar, através de bases alicerçadas na construção de uma postura
crítica e consciente na conquista da autonomia que ocorre através da leitura que
enquanto prática de caráter social nos permite a construção de valores, quer seja no
âmbito escolar ou extra-escolar, oportunizando aos sujeitos possibilidades de superar
suas limitações. Como afirma Villardi:
Ler é construir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender
o que nos chega por meio da leitura, analisando e posicionando-se
criticamente frente às informações colhidas, o que se constitui como
um dos atributos que permitem exercer, de forma mais abrangente e
complexa, a própria cidadania. (1999, p. 4)
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A escola precisa despertar desde cedo o gosto pela leitura se faz indispensável
não somente no crescimento intelectual do aluno no âmbito escolar, mas no seu
desenvolvimento crítico e pensante, dando-lhe a oportunidade e a capacidade de
interpretar questões e fatos sociais que exigem uma intensa linha de leitura. Pois esta é a
base fundamental e deve ser uma atividade cotidiana na vida de qualquer ser humano.
Os conteúdos programáticos ofertados na escola são essenciais para
contextualização do conhecimento científico, mas é necessário ir além, oferecer ao
sujeito condições de enfrentar o mundo com mais segurança. E já que a tarefa de formar
leitores compete aos educadores das diversas disciplinas e em especial, o de língua
portuguesa, este tem a obrigação de apresentar-se preparado, pois centra-se nele, a visão
de um instrumento de extrema importância, na árdua e complexa tarefa de ensinar os
alunos a construírem conhecimentos tornando-os significativos.
A leitura se baseia no desejo e no prazer: “em que se baseia a leitura? No
desejo. Esta é uma opção. Ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil
demais, nem aquilo do qual não consegue extrair o sentido. Essa é uma boa
caracterização da tarefa de ler em sala de aula: para uma grande maioria dos
alunos ela é difícil demais, justamente porque ela não faz sentido”
(KLEIMAN, 1998, p. 15).

Sob o viés da reflexão no tocante a leitura, exige-se repensar as práticas
docentes, já que estas muitas vezes não apresentam significância consolidada no seu
contexto. A deficiência na formação/constituição de sujeitos leitores já vem desde a
educação básica, que quando entra em contato com o novo mundo que é o ensino
superior permite-nos constatar que o problema da constituição de sujeitos leitores parte
desde os próprios professores da educação básica, que muitas vezes acaba podando os
alunos, não se pode despertar o gosto pela leitura se este não parte dele mesmo, como
ensinar os alunos a gostarem de ler se o próprio professor não tem essa prática? A
leitura deve constituir-se na vida dos sujeitos, evidenciado pelo gosto configurando-se
em prática prazerosa.
Pode-se constatar através da análise dos três PGCC’s que, como dos três
PGCCs, dois são da mesma IES estadual, embora que de Campus diferentes, e um deles
de uma IES federal, vê que estes divergem no que concerne às ementas, conteúdos,
desenvolvimento e referências. As divergências, necessariamente não significa que estas
disciplinas devam ser desenvolvidas da mesma forma, mas que, no entanto, evidencia
certo distanciamento quanto ao desenvolvimento das habilidades propostas no PGCC e
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principalmente na construção da práxis pedagógica. Os dois PGCCS das IES 1 e 2, tem
como foco “o texto como unidade básica de ensino; oralidade, escrita, leitura e análise
lingüística”, no intuito de promover habilidades necessárias ao professor para que esse
possa desenvolver sua prática no contexto da educação básica. Já o PGCC da IES 3, tem
como foco o “Ensino de língua portuguesa com base na compreensão da linguagem
como fenômeno da interação verbal, realizada através da enunciação”, analisando os
objetivos do Ensino de Língua Portuguesa e a sua relação com as concepções de
linguagem.
A análise e correlação entre os PGCCs analisados, o que mais contempla a
formação de sujeitos leitores é o PGCC 1 e o 2, visto que na ementa, referencias
teóricos, bem como os aspectos metodológicos se voltam mais para essa temática.
Compreende o texto como unidade básica de ensino, deste abstraindo aspectos da
oralidade, leitura, escrita e análise linguistica. O PGCC 3 está mais voltado para o
interacionismo social vendo o texto como o produto da atividade discursiva e oral, cujo
referencial teórico não contempla o ensino da leitura, o que não significa que está não
tenha espaço na prática profissional do professor.
V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como se trata do encerramento da segunda fase da pesquisa, vale apresentar
sinteticamente a correlação dos dados entre Letras e Pedagogia, a saber:
LETRAS
Mediante análise dos documentos propostos na
pesquisa, advindos de Letras fase I, pode-se
observar que existem divergências entre o que é
proposto nas ementas e metodologia a adotada
pelos professores de MELP´s, em que a prática dos
profissionais em algumas situações se contrapõem
ao que está exposto nos PGCC´s.

PEDAGOGIA
De acordo com análise dos documentos percebe-se
grande semelhança no proposto nas ementas dos
materiais pesquisados, quanto ao desenvolvimento
da linguagem, língua e prática social. Pôde-se
constatar certo distanciamento/indefinição na
relação teoria-prática, mais especificamente, no
tocante ao desenvolvimento de habilidades na
formação de sujeitos leitores.

Diante da correlação entre os dados obtidos com a primeira e a segunda fase da
pesquisa, evidencia-se que, a formação de professores-leitores nos programas de
disciplinas, fica a desejar em alguns aspectos e que isso vem refletir na prática
profissional dos futuros professores, impedindo que se alcance os objetivos esperados
que se configura na reversão do quadro da educação em nosso país e principalmente no
desenvolvimento de capacidades que contribuam na formação/ constituição de sujeitos
leitores.
CONCLUSÃO:
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Discutir a formação de professores, enquanto sujeitos leitores, é contribuir para
transformação das condições apresentadas hoje, no contexto da educação brasileira e,
mais especificamente, da educação básica. É notória a necessidade de se investir numa
formação continuada, em uma mudança de perspectiva por parte dos profissionais, que
em sua maioria apresentam-se desmotivados, insatisfeitos com o salário, com a
profissão.
Diante de uma demanda tão grande de desvalorização da escola, altos índices de
repetência e evasão escolar, a leitura se apresenta como ponto que vem somar na
educação qualitativa, a qual é a principal colaboradora no processo de ensinoaprendizagem. Cabe ao professor propiciar condições de interação que promovam o
ensino-aprendizagem de acordo com as necessidades e vivências sócio-culturais dos
educandos, buscando construir com esses, valores no desenvolvimento de seus
conceitos e atitudes, enfocando a importância da leitura na formação pessoal e
profissional dos sujeitos, tornando-os aptos a conviverem no espaço social enquanto
sujeitos esclarecidos, crítico-reflexivo, que participam do processo de evolução,
quebrando com os paradigmas de passividade e aceitação.
REFERÊNCIAS:

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola,
2003.
KLEIMAN, A. Oficina de leitura – teoria e prática. 6. Ed., Campinas, SP: Pontes,
1998.
SAMPAIO, M. L. P. A dimensão formativa do professor-leitor em cursos de licenciaturas
– I Fase. Projeto PIBIC. UERN, 2009;

_____. A dimensão formativa do professor-leitor em cursos de licenciaturas – II Fase.
Projeto PIBIC. UERN, 2010;

SOUSA, A. P. (Coord.). Projeto de cooperação acadêmica: disciplinas da licenciatura
voltadas para o ensino de língua portuguesa. São Luís: UFMA/USP/UERN, 2008.
VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler: e formando leitores para a vida
inteira. Rio de Janeiro: Qualitymark/ Dunya ed., 1999.
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A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE EDUCADORES/AS RURAIS EM SUAS
NARRATIVAS DE VIDA
Eleni de Andrade Leite1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Débora Maria do Nascimento.3
RESUMO: Refletimos sobre a formação universitária de educadores/as rurais do município de Portalegre, através da
análise do Plano Municipal de Educação (PME) e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério e narrativas de 08
professores/as rurais participantes do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as)
educadores(as) serranos” no município de Portalegre. Nessa pesquisa realizamos também estudos teóricos, com
principalmente em: Alarcão (2004), Ataíde (1995), Bardin (2009), Brandão (2008), Flick (2009), Josso (2004), Marques
(2004), Moreira (1984), Nóvoa (1995), Pineau (2006), Santos (2004) e Zago (2011). Percebemos que a formação dos/as
professores/as rurais aparece como uma preocupação constante nos referidos documentos, que abrangem desde a
formação do magistério até a pós-graduação e a formação continuada. Já as narrativas dos/as educadores/as rurais sobre
suas experiências formadoras nem sempre abordam a formação universitária. Contudo, os/as participantes que tratam
dessa formação, destacam suas expectativas em relação à vida universitária, as dificuldades vivências para ter acesso a
um curso superior e as aprendizagens adquiridas.
PALAVRAS-CHAVE: Educadores/as rurais, Formação Universitária; Narrativas de vida.

INTRODUÇÃO
O interesse pela pesquisa na universidade nos levou a participar do Núcleo de Estudos
em Educação (NEEd), pertencente ao Departamento de Educação do Campus Avançado Profa.
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN). E visando sistematizar nossa participação na iniciação científica, formalizamos um plano
de trabalho junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UERN,
como voluntária, na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto–Oeste
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e
sexualidade”. Assim, desde junho de 2010 estamos participando das ações desta pesquisa e do
Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as)
serranos”, vinculado a ela. A nossa participação pautou-se nos seguintes objetivos:
Elaborar um perfil sobre a formação escolar de educadores(as) atuantes em escolas
rurais participantes dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as)
educadores(as) serranos”;
Identificar a área de formação universitária de educadores(as) do meio rural;
Refletir sobre a formação universitária do(a) educador(a) que atua em escolas do meio
rural no município de Portalegre através de suas narrativas de vida e memoriais. (LEITE,
2010, p.1).

Contudo, em função da nossa participação em mais de uma pesquisa do NEEd,
acabamos fazendo um redimensionamento nesse Plano de Trabalho, centrando-se na identificação
da formação universitária dos/as educadores/as rurais participantes da ação extensionista nessa
1

Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: eleni.pf@hotmail.com.
2
Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa.
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail:
bereserras@hotmail.com (Orientadora).
3
Doutora em Educação e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria
Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail:
pedeboramar@yahoo.com.br (Co-orientadora).
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localidade, articulada ao conhecimento sobre as políticas educacionais municipais para a formação
docente.
MATERIAL E MÉTODOS
No nosso Plano de Trabalho nos propusemos fazer pesquisa bibliográfica, documental e
de campo. Contudo, centramo-nos na pesquisa bibliográfica e documental. A primeira compreendeu
o estudo de textos e obras sobre: a) abordagens de pesquisa que utilizam narrativas de vida; b)
formação de educadores/as para o meio rural e sua relação com a universidade.
A pesquisa documental compreendeu a) a sistematização de dados de fichas individuais
e quadro das escolas rurais de Portalegre; b) a análise do Plano Municipal de Educação (PME) e do
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério deste município; c) a sistematização dos dados do
item IV (Informações sobre sua formação) do questionário aplicado aos/às educadores/as de
Portalegre na I Etapa da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto–
Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e
sexualidade”; d) reflexão sobre a formação universitária presentes nas narrativas escritas
desenvolvidas por educadores/as das escolas rurais portalegrenses participantes do Projeto de
Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos”.
Nesse texto, abordaremos três aspectos principais: as políticas de formação de
professores da rede municipal de Portalegre, através da análise do Plano Municipal de Educação
(PME) e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério; o perfil da formação dos/as
educadores/as, a partir da tabulação dos dados dos questionários aplicados pela pesquisa, dos
quadros e as fichas funcionais das escolas; e, por último, analisamos a percepção sobre sua
formação universitária presentes nas narrativas de 08 professores rurais participantes do Projeto de
Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos”, no
município de Portalegre e 01 memorial de conclusão do Curso de Pedagogia pelo Programa
Especial de Formação Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do
CAMEAM/UERN.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A compreensão da formação docente em nível superior atravessa diversos campos do
conhecimento humano e a visão de vários sujeitos envolvidos nesse processo. Neste texto,
procuramos articular, por um lado, os discursos dos gestores municipais, através do conhecimento
de alguns de seus documentos oficiais, com a percepção dos próprios educadores/as rurais, por
outro lado, a partir da abordagem de três aspectos: as políticas de formação de professores da rede
municipal de Portalegre, através da análise do Plano Municipal de Educação (PME) e do Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério; o perfil da formação dos/as educadores/as; e, por último, a
percepção de 08 professores rurais sobre sua formação universitária presentes nas suas narrativas de
vida e formação.
I Parte - A Formação Universitária Rural de Educadores/as no PME e no Plano de Carreira
de Portalegre
O PME foi elaborado no ano de 2003 e compõe-se de 09 tópicos: I - Diagnóstico do
Município, II – Introdução, III - Níveis de Ensino, IV - Modalidade de Ensino, V - O Magistério na
Educação do Município, VI - Financiamento da Gestão, VII - Acompanhamento e Avaliação do
Plano, VIII - Referências Bibliográficas, IX - Anexos. Destes, daremos ênfase ao tópico V, que trata
sobre os/as profissionais da educação municipal, assim como das metas direcionadas à formação
universitária do magistério da rede municipal.
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A discussão sobre a formação e valorização do magistério posta no PME portalegrense
parte do diagnóstico do nível de escolaridade dos/as educadores/as, elencando a responsabilidade
que tem a Secretaria Municipal de Educação e Desportos na elaboração, execução e avaliação de
ações e políticas que contribuam para o crescimento profissional e intelectual dos/as professores/as
e educadores/as. Algo que se concretiza através de investimentos voltados à formação.
Nesse sentido o Plano Municipal de Educação discutiu com os profissionais da educação
municipal, comunidade local, alunos e pais, as metas referentes ao processo permanente de
formação profissional que todos os educadores têm direito envolve formação inicial e
continuada, a serem cumpridas por meio da articulação entre as diferentes instâncias do
poder público, na busca de formação de parceiros visando atender o objetivo nos próximos
10 anos que a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. (PORTALEGRE, 2003,
p. 68 - 69).

Dentre as metas e objetivos do PME, é estabelecido um prazo de 10 anos para garantir a
formação em nível superior de 70% dos/as professores/as da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental e vislumbrada a preferência do estabelecimento de convênios e parcerias com as
instituições de ensino superior para a oferta de programas de formação continuada.
As propostas para a constituição de um Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
no município de Portalegre já estavam presentes anteriormente a julho de 1998, mas somente em
2009 foi aprovada a Lei 232, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargo, Carreira e Remuneração
do Magistério Público do Município de Portalegre. Essa Lei já passou por algumas reformulações
no final do ano de 2010 e início de 2011. O projeto inicial deste Plano era dividido em 10 títulos:
Título I - Da Estrutura dos Cargos; Título II - Da Jornada de Trabalho; Título III - Da Progressão
Funcional; Título IV - Do Provimento e do Acesso; Título V - Dos Direitos, Benefícios e
Vantagens; Título VI - Das Funções Gratificadas; Título VII - Do Afastamento; Título VIII - Dos
Deveres; Título IX - Da Qualificação Profissional; Título X - Das Disposições Finais e Transitórias.
Destes, escolhemos o Título IX, que trata da formação e qualificação profissional, cujo artigo 69
aponta a responsabilidade do município para com a qualificação dos/as professores/as e os artigos
70 e 71 incentivam o aumento do nível de escolaridade dos/as educadores/as, focalizando o ingresso
na universidade, seja para cursar graduação, seja para fazer algum curso de pós-graduação, contudo
coloca para o/a próprio/a docente essa responsabilidade.
Art. 69 - É competência do município a qualificação do seu corpo docente, de forma a
erradicar o profissional leigo no prazo de quatro anos, utilizando para tal, instituições
credenciadas e programas de aperfeiçoamento em serviço.
Art. 70 - Os profissionais do magistério com nível médio, deverão ingressar em
universidades ou escolas de ensino superior a fim de melhor qualificarem-se.
(PORTALEGRE, 1998, p. 22).

II Parte - Perfil da Formação dos/as Educadores/as Rurais e Formação Universitária
Buscamos identificar a formação universitária dos 08 professores/as rurais participantes
do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as)
serranos”, através dos questionários aplicados com os/as professores/as rurais dos grupos matutino,
vespertino e noturno deste Projeto, bem como das fichas funcionais e quadros de lotação entregues
pelas escolas da rede municipal.
Durante as dinâmicas desse Projeto os/as participantes constituíram alguns grupos para
o desenvolvimento dos estudos e da reescrita das suas narrativas de vida e formação. Assim temos
os seguintes grupos, com os respectivos docentes rurais, cujas narrativas tomamos como referência
para realizar na investigação:
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Matutino - Grupo “Árvores Nativas da Serra”4:
1. OITI;
2. IPÊ VERDE;
Vespertino - Grupo “Plantas Medicinais”:
3. HORTELÃ
4. ERVA-DOCE
Vespertino - Grupo “Flores Campestres”:
5. ORQUÍDEA
Vespertino - Grupo “Sossego”:
6. TRANQUILIDADE
Noturno: Grupo “Natureza/Flores”:
7. CAJADO DE SÃO JOSÉ
Noturno - “Grupo do Cajueiro”:
8. CASTANHA
Desses/as professores/as apenas “Hortelã”, “Tranquilidade” e “Castanha” ainda não
tinham concluído a graduação, embora o último mencione a entrada na Universidade. Já “Cajado de
São José”, “Erva-Doce” “Oiti” e “Orquídea” são formadas em Pedagogia, dessas quatro, apenas
Erva-Doce ainda não tem especialização, as outras três cursaram a Especialização em
Psicopedagogia. E “Ipê Verde” possui formação em Ciências com Habilitação em Educação
Matemática e Especialização em Educação Matemática. Constatamos que esses/as docentes estão
preocupados com o nível de sua escolaridade, como apontam os Gráficos 1, 2 e 3.
Quanto ao curso de graduação escolhido pelos/as professores/as rurais dos
“Diálogos...”, a formação em Pedagogia se constitui na formação universitária predominante das
mulheres, já os homens preferiram as licenciaturas em Letras e Matemática (Ver Gráfico 2).
3,5
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2
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0

Gráfico 1 – Escolaridade dos/as Professores/as Rurais Participantes dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação
dos educadores/as serranos/as” – Portalegre – 2009/2011.
Fonte: Questionário, 2009; fichas funcionais, 2009.

Desses/as 08 educadores/as rurais, observamos que 04 são formados em nível de pósgraduação lato sensu. E essa formação tem acompanhado a área de conhecimento do curso de
graduação (Ver Gráfico 3).
4

Os nomes dos grupos e os pseudônimos foram escolhidos pelos/as participantes do Projeto de Extensão durante suas dinâmicas.
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CURSO MULHERES
CURSO HOMENS

Gráfico 2 – Curso de Graduação dos/as Professores/as Rurais Participantes dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da
formação dos educadores/as serranos/as” – Portalegre – 2009/2011.
Fonte: Questionário, 2009; fichas funcionais, 2009.
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Gráfico 3 – Curso de Pós-Graduação Lato Sensu dos/as Professores/as Rurais Participantes dos “Diálogos
Autobiográficos: trilhas da formação dos educadores/as serranos/as” – Portalegre – 2009/2011.
Fonte: Questionário, 2009; fichas funcionais, 2009.

Vejamos agora, o que dizem esses/as 08 professores/as rurais sobre sua formação
universitária nas suas narrativas de vida/formação.
Do Grupo “Árvores Nativas da Serra”, matutino, apenas a professora Oiti relata sobre
sua formação universitária, mostrando as dificuldades enfrentadas durante todo seu processo
estudantil, principalmente referente aos aspectos econômicos, mas retrata também sua força de
vontade e determinação, motivos que lhe permitiram concluir o curso de graduação em Pedagogia
(não identificado pela mesma na narrativa).
[....] Graças a Deus consegui um emprego de Professora de creche ganhando um pequeno
meio salário, que me ajudou a comprar algumas xérox que precisava na faculdade, graças a
Deus sempre fui aprovada nos meus estudos, apenas fiquei em uma quarta, como chama na
faculdade, mas fui aprovada. E por quatro anos cursei a faculdade com algumas
dificuldades, principalmente de alimentação, pois eu tinha que sair às 4 horas de casa, era
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uma janta cedo e á noite já estava com fome e, muitas das vezes, eu não tinha como
comprar um lanche, só nas sextas-feiras, eu me lembro muito bem, que a gente passava na
padaria, eu comprava uns pães chamados língua de sogra, neste dia pra mim, era uma
maravilha quando eu chegava em casa, pois meu irmão estava me esperando pra gente
saborear aqueles pães (OITI, 2010).

No Grupo “Plantas Medicinais” do vespertino, a professora Hortelã relata dificuldades
de sua formação quando era criança, mais voltadas ao aprendizado e a relação professor-aluno,
vindo por esse motivo desejar uma formação universitária, tornando-se professora anos mais tarde.
Já a professora Erva-Doce fala sobre dificuldades econômicas e a consequente vontade
de tornar-se professora, vindo a cursar Pedagogia.
Ao concluir o 2° Grau, fiz vestibular, mas não passei. Não desisti, fiz novamente até passar.
Passei. Mas, para cursar a faculdade enfrentei muitas dificuldades, tanto financeiras como
para me deslocar do sítio onde moro para a cidade e da cidade para Pau dos Ferros (ERVADOCE, 2011).

No Grupo “Flores Campestres” do vespertino, a professora Orquídea apresenta em sua
narrativa as dificuldades financeiras enfrentadas e com transportes para estudar. Ela também fala do
sonho marcante de sua vida não concretizado: ser música, mas não menciona sobre sua formação
profissional nessa narrativa.
Por último, temos a professora Tranquilidade do Grupo “Sossego” do vespertino, que
menciona tanto momentos marcantes relacionados a dificuldades econômicas, como emocionais, de
perdas familiares. Sobre sua vida profissional tornou-se professora da Educação Infantil através de
um concurso público da rede municipal da cidade de Portalegre. Todavia, ela não aborda sua
formação acadêmica.
No Grupo “Natureza/Flores” do noturno, a professora Cajado de São José menciona um
acontecimento marcante em sua formação, somente quando já era professora, foi uma festa de
confraternização do “Dia das Mães”, ocorrida na escola onde ela leciona. E, embora não mencione
sua formação universitária, discorre sobre a sua afinidade com a docência: “A Educação sempre foi
meu sonho e ensinar então era e é a minha maior vocação, procuro dar o melhor de mim durante as
minhas aulas e assim o meu sonho vai se concretizando [...]” (CAJADO DE SÃO JOSÉ, 2011).
No “Grupo do Cajueiro” da turma do noturno, o professor Castanha falou de suas
expectativas para entrar no ensino superior e a alegria com a aprovação no vestibular da UERN: “A
lista é divulgada, ele procura seu nome minuciosamente pensando que não encontrará e quando
encontra não quer acreditar, acha que não é verdade. Mas logo cai na real, seu sonho começara a
realizar-se, um longo passo em sua caminhada ele já havia dado.” (CASTANHA, 2010).
Entre os/as professores/as citados/as somente uma possui formação acadêmica pelo
Programa Especial de Formação Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do
CAMEAM/UERN e produziu um memorial de formação como trabalho de conclusão do Curso de
Pedagogia. Assim, passamos a analisar o memorial dessa professora. O memorial foi defendido
publicamente e entregue no PROFORMAÇÃO em julho de 2003 e está organizado em três partes
centrais: “1. Apresentação”; “2. Relato pessoal de minha história de vida”; e “3. Considerações
Finais”. A parte do relato de sua experiência compreende três tópicos: “2.1 Etapas vivenciais
durante meu percurso estudantil”; “2.2 Caminhos trilhados profissionalmente”; “2.3 Em busca de
novos saberes” (CALIXTO, 2003, p. ix). Ao falar de suas experiências estudantis anteriores à
Universidade, Calixto (2003) aponta que no ano de 1998 cursou o Magistério na Escola Estadual
“26 de Março”, na cidade de Francisco Dantas:
No ano de 98 iniciei o curso de Magistério na Escola Estadual “26 de Março” no município
de Francisco Dantas, não por opção, mas por necessidade, pois já atuava na área de
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Educação. A habilitação do Magistério teve a duração de dois anos, por já ter cursado o
científico [...] (CALIXTO, 2003, p. 06).

No item “2.2 Caminhos trilhados profissionalmente” a Professora Calixto fala sobre sua
experiência profissional como educadora rural em Portalegre, assim como de seu percursoformativo
anterior à entrada no PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN. A esse respeito, ela enfoca a
importância dos diversos cursos de formação continuada para seu amadurecimento intelectual e
para sua prática pedagógica, após o término do Curso de Magistério, como observamos na
passagem a seguir:
Procurei então me fundamentar participando de cursos de formação continuada, oferecidos
pela Secretaria Municipal de Educação, como: relações humanas, leituras de imagens,
parâmetros em ação, além de outros. Pois durante os mesmos os professores utilizavam
uma metodologia onde me oportunizava a pensar, refletir sobre nosso trabalho, dando
oportunidade de questionar, trocar ideias, experiências (CALIXTO, 2003, p. 09 - 10).

Já no tópico “2.3 Em busca de novos saberes”, a Professora Calixto (2003) reflete sobre
sua formação acadêmica no Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN. Ela iniciou sua formação na
UERN no ano 2000, através do PROFORMAÇÃO. Nesse memorial, ela destaca a importância do
acesso à universidade para sua vida e profissão, assim como relata as dificuldades enfrentadas.
Vejamos, então, sua percepção sobre o Curso de Pedagogia: “O mesmo contribuiu bastante para
minha formação profissional possibilitando-me uma formação mais ativa com valores e condições
de tomar novas decisões a cerca do trabalho pedagógico” (CALIXTO, 2003, p. 13). Para ela o curso
de graduação em questão lhe trouxe muitos benefícios, inclusive uma melhor atuação prática.
Nesse sentido, o Curso de Pedagogia trouxe várias contribuições para melhorar meu fazer
pedagógico, a forma como devo atuar em sala de aula, podendo até resolver alguns
problemas existentes na escola. Com isso, posso mostrar o que aprendi, oque preciso
modificar e o que posso fazer para garantir a qualidade do ensino em nossas escolas.
(CALIXTO, 2003, p. 15).

CONCLUSÃO
Ao longo dessa análise podemos perceber que no tocante à Educação, o Município de
Portalegre coloca com uma das prioridades do PME, a formação em nível superior de seus/as
professores/as.
Portanto, ao realizamos esse trabalho de iniciação científica, visando “Refletir sobre a
formação universitária do(a) educador(a) que atua em escolas do meio rural no município de
Portalegre através de suas narrativas de vida e memoriais” (LEITE, 2010) percebemos que o
trabalho com narrativas de vida, centradas no relato de experiências formadoras (JOSSO, 2004), e
os memoriais de formação são instrumentos importantes para compreendermos o percurso da
formação de educadores/as, os dilemas enfrentados em suas vidas profissionais e estudantis, bem
como as percepções deste sobre a formação acadêmica.
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A IMPORTÂNCIA DAS EXPERIÊNCIAS FORMADORAS NO DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DOS EDUCADORES
Ivanilza de Souza Beserra 1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva 2; Antonio klenylson Fernandes
Leite3; Maria Margarida Pinheiro.4
RESUMO: Este trabalho faz parte da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscência do Núcleo de Estudos em
Educação (NEEd)” e tem como foco a análise das experiências formadoras dos professores que formam a equipe do
NEEd. Assim iremos discutir estratégias e dificuldades enfrentadas no percurso escolar desses professores que
participam do Grupo. A metodologia foi feita através de análises das narrativas e desenhos dos participantes do Grupo,
que foram produzidos durante os encontros dessa pesquisa, especialmente na dinâmica “Estrada da Formação”. As
narrativas nos possibilitam saber o caminho percorrido e as dificuldades enfrentadas por cada um desses participantes,
através da “estrada da formação escolar”, o trajeto ocorrido desde o início na vida estudantil até chegar à UERN, que
nos faz entender os motivos que levaram esses membros a escolherem a profissão docente, suas satisfações em
desenvolver esse trabalho ou a incerteza de não ter feito a escolha certa. Observamos também a importância das
atividades do NEEd e da UERN no seu percurso formativo e profissional. Embora, alguns tenham destacado em suas
narrativas a pouca identificação com a Pedagogia no início de sua formação acadêmica, uma pequena parte sempre
desejou seguir essa carreira.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Educadores; Narrativas de vida; Universidade.

INTRODUÇÃO
Este trabalho faz parte do Projeto de Pesquisa “Diálogos Autobiográficos:
Reminiscência do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, que é desenvolvido pelo
Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque
Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Tem como foco as
análises das experiências formadoras dos professores que fazem parte do NEEd, discutida através
das narrativas, nas quais buscamos saber como se deu a entrada desses participantes no Grupo,
quais as estratégias e dificuldades enfrentadas no percurso da sua formação e a importância das
experiências formadoras do Grupo nos percursos educacionais desses membros.
Assim, discutiremos, através das narrativas e desenhos dos docentes do NEEd, feitos
durante as ações da pesquisa mencionada acima, especialmente na dinâmica “Estrada da
Formação”, o desenvolvimento de seus percursos escolares, desde os anos iniciais até a entrada na
vida acadêmica, e seu interesse pelas pesquisas desenvolvidas no NEEd. Interessamo-nos pela
reflexão em torno da escolha de cada um desses participantes pelo Curso de Pedagogia, seus
primeiros contatos com o Curso e seu envolvimento nas atividades acadêmicas até a conclusão do
Curso. Embora o NEEd seja formado por professores e alunos, selecionamos as narrativas de 06
professores, pois acreditamos que estes participam da pesquisa com mais intensidade e assiduidade,
e as suas narrativas, trazem elementos para os questionamentos que nos provocaram a elaboração
1
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Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail:
bereserras@hotmail.com. (Orientadora).
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Aluno do 7º Período do Curso de Letras/Língua Portuguesa do Departamento de Letras (DL), Campus Avançado Profa. Maria Elisa
de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail:
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do Plano de Trabalho junto ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), período
2010/2011.
MATERIAL E MÉTODOS
Realizamos uma pesquisa qualitativa a partir de pesquisa bibliográfica e documental. Na
pesquisa bibliográfica centramos nosso estudo nos seguintes aportes teóricos: Brandão (2008),
Catani et all (2003), Flick (2009), Freire (2010), Josso (2004), Libâneo (2010), Pineau (2006).
Quanto ao material de análise, elegemos as narrativas e desenhos produzidos durante os
encontros da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscência do Núcleo de Estudos em
Educação (NEEd)”, especialmente na dinâmica “Estrada da Formação”, de 06 professores membros
do NEEd, em que encontramos relatos sobre a vida estudantil, as dificuldades enfrentadas e
superadas nesse trajeto da “estrada de suas formações” e a importância das experiências formadoras
da equipe do NEEd para o desenvolvimento do Grupo e para a vida de cada um desses educadores,
refletindo também sobre suas escolhas e os desafios enfrentados para inserção na graduação em
Pedagogia, desde o início de suas formações universitárias.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A nossa pesquisa centrou-se na análise das narrativas dos docentes que participam do
NEEd, na qual discutimos os caminhos percorridos e as dificuldades enfrentadas e superadas por
esses educadores na “Estrada de suas Formações”. Nelas são desveladas suas relações de
pertencimento e identificação com a Pedagogia, o NEEd e a UERN, mas também as angústias e
desafios enfrentados durante sua formação e profissionalização no campo educacional, apontando
desde os conflitos na escolha do curso universitário, a profissional que deveriam seguir, os
obstáculos familiares e financeiros enfrentados para garantir um maior nível de escolaridade.
[...] Falar de si serve a uma função mais importante na medida que muitas questões podem
ser rearticuladas, incidentes antigos podem ser retomados e avaliados, detectando-se outras
razões que também possam explicá-los. O falar de si pode restaurar o sentimento de
domínio de sua própria vida, da mesma forma que pode recuperar a integralidade de sua
personalidade. (CATANI, 2003, p. 40).

Os docentes do grupo apontam como a educação influenciou na sua vida, desde a
infância, mostrando que os primeiros incentivadores foram os seus pais, pois apesar da dificuldade
financeira que a maioria enfrentava, nunca abriram mão de oferecer educação aos seus filhos,
mesmo tendo muito pouco ou quase nenhum conhecimento, sempre souberam que a educação era o
caminho para a melhoria da qualidade de vida de seus filhos. Segundo Paulo Freire (2010, p. 77) “A
acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção
na realidade”. Com isso vemos que a educação pode interferir em nossas vidas, mudando a
realidade em que vivemos.
Cada um desses docentes mostra uma história diferente em relação a sua entrada na
UERN e sua entrada no NEEd, aponta dificuldades, lutas, sofrimentos, alegrias e incentivo dos
professores que os acompanhavam diariamente na luta pela conclusão da graduação. Sendo assim,
fica clara a felicidade na realização do sonho concretizado, por aqueles educadores, que vêem a
educação como o caminho do êxito, e a escola como umas das instituições responsáveis pela
melhoria das condições de vida da população.
Todavia, podemos perceber que existem também aqueles membros que não se
identificam com a profissão docente e, mesmo assim, não sabem qual o caminho que devem seguir,
seja o da realização do sonho, buscando a profissão almejada, seja a continuidade no
aperfeiçoamento na profissão como educador.
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Percebemos que, embora devamos realizar o trabalho com amor e fazermos o que
gostamos, não são todas as pessoas que lutam pelos seus sonhos profissionais e pessoais.
Infelizmente, mesmo sabendo que estão seguindo o caminho errado, algumas pessoas continuam a
caminhada docente, sem perceber que estão causando mal a si mesmas e aos discentes que passam
por sua vida.
No quesito satisfação profissional enquanto pedagogos, alguns educadores enfatizam
que as dificuldades enfrentadas, serviram de fundamento para terem mais vontade de vencer a luta
enfrentada, os obstáculos pelos quais eles passaram, tais como: casamento ainda na adolescência;
separar-se dos pais em busca de educação em outras cidades; a responsabilidade assumida quando
foram em busca de conhecimentos; e o sonho de fazer outros cursos, como Enfermagem. Apesar
desses desafios, o valor que foi dado ao Curso de Pedagogia por essas pessoas foi imenso, vendo
essa oportunidade como um privilégio para eles. Nada fez com que esses profissionais, que
sonhavam seguir outros cursos, fizessem o Curso de Pedagogia simplesmente para obter o diploma,
levando-os a criar uma relação de pertencimento com a Pedagogia permitindo aflorar uma paixão
enorme pelo Curso. Tanto que alguns, após o término da Graduação em Pedagogia, ainda cursaram
o curso que sonhavam, mas viram que não podiam mais se afastar da Pedagogia.
Sonhava em ser enfermeira (acho que porque a prima Héstia5 trabalhava na área), mas não
passei no vestibular. Do dia para noite, da noite para o dia (RS), fui morar em Natal com
Teseu (primo) e Gaia (prima). Teseu queria que eu estudasse para passar no vestibular para
enfermagem, Gaia dizia que eu não tinha vocação, vivia me fazendo fazer responder testes
vocacionais tentando me convencer a fazer Pedagogia. Decidi por Pedagogia. Voltei para
Pau dos Ferros e fui cursar Pedagogia na UERN. Quando iniciei Pedagogia confesso que o
curso não me despertava muita simpatia. (SOFIA).

Da mesma forma que percebemos o privilégio de quem nunca imaginava ser pedagogo,
e o é, vimos a realização do sonho daqueles pesquisadores que sempre sonhavam com essa
profissão, o prazer em trabalhar como educadores, a maneira satisfatória como eles escrevem nos
mostram que a cada dia estão em busca de novos conhecimentos, para que possam ser profissionais
cada vez melhores.
Considerando esse histórico, ao concluir a Educação Básica, não tinha dúvidas de que
queria cursar em nível de ensino superior a graduação em Pedagogia, portanto, ser
pedagoga. Ingresso no ano de 1999 no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do
Rio grande do Norte, e simultaneamente, exerço a docência nas séries iniciais do ensino
fundamental. Ser e estar professora era meu objetivo e minha realidade. (VÊNUS).

Já outros, apenas depois de ingressar no curso de Pedagogia, é que passaram a investir
em áreas diferentes, mas sem deixar de ser pedagogos, pois fizeram da docência a sua profissão e
nela querem continuar. A busca por novos conhecimentos só enriquece o currículo e faz com que
outras áreas afins possibilitem que os educadores venham melhorar sua formação. É o que fez a
educadora Ártemis.
[...] Fui convidada por amigos que gostavam do trabalho que eu realizava com a Literatura
Brasileira a fazer uma especialização na área, prestei seleção e fui aprovada, adorei o curso,
a literatura me encanta, para mim, não é uma profissão, é um prazer, um lazer... Neste
período também fui professora pró-labore por duas vezes no DE/CAMEAM/UERN, em
semestres não consecutivos; foram experiências enriquecedoras, que me fizeram tomar uma
decisão: quero ser professora universitária e serei, mas para isto preciso investir.
(ÁRTEMIS).

5

Os pseudônimos para as pessoas citadas nas narrativas analisadas foram escolhidos por nós. Já os pseudônimos dos docentes
narradores, foram escolhidos durante as dinâmicas da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: reminiscências do NEEd”.
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Vimos que as experiências vividas por Ártemis - que apesar de ingressar no Curso de
Pedagogia, tinha uma grande afinidade com a literatura, e passou a cursar uma especialização nesta
área - não abandonou sua área acadêmica inicial, conseguindo unir o sonho de ser professora ao
bom gosto pela literatura, já que também teve a oportunidade de lecionar nessa área.
Essas narrativas nos mostram a satisfação no exercício do trabalho como educador de
alguns dos pesquisadores, mas também nos possibilitam perceber que nem todos estão realizados
profissionalmente como pedagogos, pois, ao analisarmos a narrativa de Afrodite, percebemos a
insatisfação que ela sente em relação à Pedagogia como profissão, o não aceitamento em atuar em
sala de aula, preferindo trabalhar como pedagoga fora da sala de aula e a dúvida se deve seguir
carreira nessa área, ou ir em busca dos seus sonhos. Essa narrativa nos possibilitou o
questionamento sobre o que é o educador brasileiro, sua identidade e as relações afetivas com sua
profissão, adentrando nas reflexões da ação docente como vocação ou como um campo permeado
de saberes e competências profissionais diversas. O professor deve ser aquele que educa com amor
e por prazer, ou aquele que busca apenas uma boa carreira? O que leva alguns educadores fazer o
que não gostam, e não buscar seus sonhos?
Apesar desses considerados anos em sala de aula e de me sentir muitas vezes realizada com
meu trabalho, sinto que não é isso que quero como profissão, ou que não é isso, Hoje, gosto
da profissão que, por falta de recursos financeiros, fui obrigada a escolher e me encontro
num grande dilema entre a vontade de continuar os estudos que me graduei. Ou se mim
dedico a estudar e para participar de outro processo seletivo para cursar a faculdade que
sempre desejei, mas, atualmente já não tenho certeza se vai me realizar totalmente.
(AFRODITE).

Libâneo (2010), no livro “Pedagogia e pedagogos, para quê?” defende que o Curso de
Pedagogia deve formar o pedagogo stricto sensu, isto é, um profissional para atuar em vários
campos educativos, que possa atender demandas socioeducativas seja na modalidade formal, seja na
informal, decorrentes de novas realidades em diversos setores de atuação. Isso nos leva a perceber
que Afrodite talvez não compreenda a amplitude das possibilidades do campo de atuação dos
pedagogos na contemporaneidade.
CONCLUSÃO
Esse trabalho foi de grande relevância, pois a partir dele podemos perceber a
importância de se realizar um trabalho profissional com prazer. Através dele, percebemos as
dificuldades enfrentadas por esses educadores no decorrer da vida escolar, dos quais estavam a
dificuldade financeira; o afastamento da família ainda muito novos, tendo que encarar a vida com
responsabilidade; a incerteza em relação ao curso que haviam escolhido, por não ser o que sempre
sonharam, era outra dificuldade, que atingiu muitos desses pesquisadores, pois investir com
dificuldade em um curso que muitas vezes veio por falta de opção, por ser o único que mais
interessava na cidade, o medo de encarar tanto sofrimento e não se realizar profissionalmente, fazia
alguns desses educadores sofrer muito. Mas, quando percebiam que tinham uma identidade com o
curso, logo se dedicavam, lutavam, enfrentavam as barreiras e hoje, percebemos nas narrativas que
é um grande prazer para alguns deles trabalhar como educadores.
A docente Afrodite nos leva a comentar que trabalhar como pedagogo não é fácil, assim
como a reflexão sobre a identidade dos educadores é complexa e precisa ser discutida a partir de
vários ângulos.
A partir das análises das narrativas, podemos concluir que nos relatos apresentados,
muitos dos educadores passaram por dilemas na hora de escolher um curso superior, trilhando
muitos caminhos para que pudessem chegar ao curso de Pedagogia. Alguns, apesar de já atuarem na
educação ou como profissionais de instituições de nível superior, ainda apresentam o desejo de
ingressar em outras áreas, alguns por se tratar de um sonho, outros por não terem definido ainda o
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que realmente querem ser na vida. Porém, há aqueles que se sentem realizados com a Pedagogia,
que demonstram relações de pertencimento a esta área, buscando ampliar e afunilar seus interesses
intelectuais nesse campo.
Realizar um estudo dessa natureza nos faz refletir sobre o dilema que muitos estudantes
da nossa região enfrentam na escolha profissional e acadêmica, dilema esse que, muitas vezes,
acompanha o cidadão por toda sua vida, quando não seguem a carreira desejada, como é o caso de
alguns dos relatos apresentados aqui neste trabalho.
Outra constatação é que há exemplos em que o educador só aprendeu a gostar do Curso
de Pedagogia quando passou a frequentar suas aulas, chegando a se identificar de tal maneira com
ele, que pretende seguir com os estudos em nível de pós-graduação na área de educação.
Por fim, apesar de ter alguns dos educadores que não gostam do Curso de Pedagogia,
ele ainda é aceito pela grande maioria, tornando-se um grande sonho para aqueles que valorizam a
educação, dando-lhe um valor estimado, preceitos que são considerados como importantes para a
melhoria da educação e, principalmente, para aqueles que participam da formação de novos
educadores no Brasil.
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A INSERÇÃO E A SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DE EGRESSOS DO
CURSO DE FILOSOFIA DE CAICÓ/UERN
Galileu Galilei Medeiros de Souza1; Giovanni de Lucena Morais2
RESUMO
A atual pesquisa promoveu um diagnóstico sobre a inserção e satisfação profissional dos alunos egressos
e concluintes do Curso de Licenciatura em Filosofia do Campus Caicó da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - UERN, permitindo a constituição de subsídios para uma continuada avaliação do
processo formativo deste curso, centrado na construção de competências. Esta, ainda, realizou-se sob as
orientações da Resolução CNS 196/96. A metodologia constou de sete etapas. A primeira destas foi
marcada pela consulta pública a alguns lugares e a bases de dados para seleção de bibliografia sobre
“competências”, incluindo os textos oficiais. Em um segundo momento, passou-se à análise da literatura.
Em seguida, com base nos resultados desta análise anterior, foi proposta uma primeira síntese, que
culminou com a elaboração de um instrumento de entrevista. Este é de natureza estruturada, aplicado aos
alunos egressos, tendo por objetivo o levantamento do seu perfil e de informações sobre sua satisfação e
inserção profissional. Em um quinto momento, os dados das entrevistas foram submetidos a um novo
processo de análise e síntese para a interpretação dos resultados que se deu em duas etapas: estudo
percentual, a partir dos dados das respostas, e posteriormente uma análise e síntese de conteúdos. Estes
resultados revelaram a satisfação com a formação filosófica construída pelo Curso de Filosofia do
Campus Caicó no que concerne a constituição de competências para o exercício profissional da filosofia,
ainda que os egressos não estejam trabalhando majoritariamente na área de concentração deste projeto
formativo, o ensino médio.

PALAVRAS-CHAVE: Inserção profissional; Satisfação profissional; Formação
Filosófica; Educação.
INTRODUÇÃO
O Curso de Filosofia do Campus Caicó (denominado até 2010 “Campus do
Seridó Governadora Wilma Maria de Faria”), mesmo antes da obrigatoriedade da
inclusão da filosofia no currículo do Ensino Médio, ocorrida só a partir de 2009, já
oferecia vagas para uma licenciatura plena em filosofia desde a proposição de seu
primeiro Projeto Pedagógico de Curso - PPC (2002). A partir do ano de 2006, este
mesmo Curso de Filosofia reestruturou o seu PPC, continuando com a opção pela
licenciatura plena, assumindo dois pressupostos fundamentais: a) formação proposta em
eixos, a partir da determinação de competências e b) formação que preza pela
articulação constante entre teoria e prática (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2006, p. 29).
Parafraseando o psicólogo David McClelland, as competências podem ser
definidas como sendo características observáveis do indivíduo (conhecimentos,
habilidades, objetivos e valores) que estão associadas ao desempenho superior no
trabalho (MCCLELLAND, 1987).
As Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores
(DCN/CNE/CP 1/2002) normatizam a formação oferecida pelos cursos de filosofia,
afirmando como sendo necessária ao perfil do egresso da licenciatura em filosofia a
constituição das seguintes competências:
1
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a) Comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática,
compreendendo, dentro desse contexto, o papel da Filosofia e o papel social
da escola;
b) domínio dos conteúdos da Filosofia e dos conhecimentos pedagógicos e
seu uso e significado em diferentes contextos em articulação interdisciplinar;
c) capacidade para identificar e organizar processos de investigação que
possibilitem o aperfeiçoamento dos conhecimentos filosóficos, da prática
pedagógica e da autonomia intelectual e profissional;
d) conhecimentos sobre a Filosofia e a educação contemplando as dimensões:
cultural, social e política do entorno geral, específico e profissional, baseados
nos princípios da transversalidade;
e) compreensão para articular de forma significativa os conhecimentos: sobre
a Filosofia, didático-metodológicos, organização institucional, crianças,
jovens e adultos, bem como os conhecimentos advindos da experiência
pessoal e profissional;
f) percepção da integração necessária entre a Filosofia e a produção
científica, artística, bem como com o agir pessoal e político;
g) capacidade de relacionar o exercício da crítica filosófica com a promoção
integral da cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa
dos direitos humanos.

Por seu turno, o já citado PPC 2006 do Curso de Filosofia do Campus Caicó
também se articula, em torno da edificação de competências necessárias ao futuro
profissional, como se pode constatar no texto a seguir (UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 32-33):
O Curso de Licenciatura Plena em Filosofia –, que se pretende ministrar no
Campus do Seridó Governadora Wilma Maria de Faria, visa especialmente e
sobretudo a:
a) formar profissionais, tendo como núcleo central o conceito de competência
a ser desenvolvido através do processo contínuo e constante de açãoreflexão-ação na resolução e direcionamento de situações-problema
contextualizadas e, sempre que possível, em sintonia com as instituições nas
quais os futuros docentes irão exercer sua ação profissional;
b) desenvolver competências profissionais nas dimensões técnico-científica e
pedagógica mediante a articulação teórico-prática, em vista de contribuir com
base nos ensinamentos filosóficos para uma reflexão humanista e crítica, para
uma maior igualdade entre os seres humanos, reforçando os princípios
básicos de cidadania, consciência social e de uma sociedade mais solidária,
mais fraterna e justa;
c) tornar profissionais capazes de analisar, discutir e argumentar a respeito
dos problemas fundamentais do homem, da sociedade, da história e da
ciência, numa perspectiva interdisciplinar, com metodologia própria, o que
lhe possibilita desenvolver um pensamento crítico, tendo em vista a
transformação social;
d) habilitar o profissional a exercer o magistério do Ensino Médio, além de
poder, pela abrangência do conhecimento supostamente proporcionado pela
formação em filosofia, dedicar-se à elaboração de projetos, artigos, obras
didáticas, cursos, conferências, centros de pesquisa, assessoria no Serviço
Público e a entidades privadas.

O atual Plano de Desenvolvimento Institucional da UERN, por seu turno,
preconiza a necessidade de criação de uma cultura de avaliação como instrumento de
melhoria institucional (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, 2008, p. 36). De fato, a avaliação será sempre um instrumento pedagógico de
grande importância para a apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo
educativo (LIBÂNEO, 1994, p. 196). Entretanto, não é uma tarefa neutra a
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determinação do que seja ou menos “relevante”. Neste sentido à filosofia cabe um papel
importante na discussão da “educação que se quer”, inclusive quando esta questão recai
sobre o processo formativo no interior de seu próprio espaço acadêmico.
A resposta à pergunta “qual o filósofo que queremos formar?” não parece
fácil de ser formulada. A relação entre filosofia e educação formal foi sempre
problemática. Não são raros os casos em que grupos políticos dirigentes determinam os
caminhos do processo filosófico-formativo de novas gerações. Basta pensar nas
intervenções que marcaram toda a história do pensar, a partir de Sócrates e Platão,
passando por Galileu e Kant, até chegar aos dois últimos séculos, onde o controle é bem
mais sutil: o controle individual e social que faz a formação pedagógica diluída nos
currículos e planos de ensino se curvar cada vez mais à lógica das exigências da razão
instrumental e de mercado, que exclui os que a ela não se submetem, como nos diz
Adorno e Horkheimer (2006, p. 110) em Dialética do Esclarecimento comentando
Tocqueville.
Entende-se, porém, que não há melhor espaço para avaliação do processo
formativo do que a verificação in loco dos resultados obtidos pelos que passaram por
ele. É por estas razões que a presente pesquisa se propôs a consideração filosófica das
competências sugeridas pelos documentos oficiais, Diretrizes Curriculares e Projeto
Político-Pedagógico, tendo em vista a criação e aplicação de um instrumento que
permitisse a avaliação por parte de egressos do Curso de Filosofia da relação entre a sua
satisfação e atuação profissional e a formação anteriormente recebida, sem, contudo,
esquecer-se da importância de se preceder este estudo descritivo por uma reflexão
filosófica sobre as competências exigidas para a formação dos cursos de licenciatura em
filosofia, permitindo uma relativa precaução em relação aos prejuízos e exigências
culturais da massificação.
MATERIAL E MÉTODOS
Sob a constante luz da Resolução CNS/MS 196/96, no que diz respeito a
pesquisas com seres humanos, a projeto atual foi desenvolvido em sete etapas: 1) estudo
bibliográfico, para reunião de material. 2) Análise da literatura. 3) Primeira Síntese:
para construção do instrumento de entrevista. 4) Submissão ao Comitê de Ética em
Pesquisa – CEP. 5) Pesquisa de Campo: aplicação do instrumento de entrevista. 6) Nova
Análise e Síntese: para interpretação dos resultados do processo. 7) Organização para
publicação dos resultados.
Todos estes momentos da pesquisa foram efetivados por toda a equipe de
pesquisadores, à exceção da aplicação do instrumento (questionário), que ficou a cargo
do orientando de iniciação científica.
A primeira etapa da pesquisa deu-se por meio de consulta pública a alguns
lugares, especialmente literatura especializada, e a bases de dados, sendo efetuado um
primeiro trabalho de seleção e aquisição dos melhores textos disponíveis sobre o
conceito de “competência”, incluindo os documentos oficiais (Diretrizes Curriculares
Nacionais, PPP 2002 e PPP 2006), por meio da análise textual, preconizada por Antônio
J. Severino (2003) como sendo o momento inicial da leitura de um texto filosófico,
marcado pela preparação de uma possível leitura posterior, por meio do levantamento
de informações a respeito do autor do texto, de suas ideias centrais, de seu vocabulário
específico, dos fatos, doutrinas e dos autores citados, que sejam importantes para a
compreensão da mensagem.
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Em seguida, passou-se à análise da literatura, ou seja, à explicitação
intelectual dos textos, levada a frente por meio da leitura, interpretação e discussão das
ideias, fatos, metodologias e dificuldades apresentadas pelos textos e situações que
surgiram (HAMMES, 2008). Com base nos resultados anteriores, foi proposta uma
primeira síntese, para a constituição de um recorte de ideias (HAMMES, 2008), que
culminou com a elaboração de um instrumento de entrevista (questionário). Os critérios
para a elaboração deste questionário se pautaram, sobretudo, pelo que é indicado como
sendo o conjunto das competências necessárias para a formação de graduandos em
filosofia. Estas são definidas, por um lado, pelas diretrizes curriculares nacionais para os
cursos de filosofia e pelos PPP’s (2002 e 2006) do Curso de Filosofia do Campus Caicó
e, por outro lado, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s e PCN+) e
Orientações Curriculares Nacionais (OCN’s), que, por sua vez, embora não tratem
diretamente da formação filosófica em nível de graduação, analisam o papel da filosofia
em nível de ensino médio. Por estas características, os PCN’s e OCN’s são essenciais
para se determinar as características gerais da formação dos profissionais docentes
necessários para a concretização dos objetivos da presença da filosofia no Ensino
Médio. O questionário, por fim, foi dividido em 3 partes: I parte – Caracterização dos
sujeitos; II parte – Inserção profissional; III parte – satisfação profissional.
Elaborado o questionário, o projeto foi submetido à apreciação do Comitê
de Ética em Pesquisa – CEP, tendo tido sua realização aprovada. Após a liberação do
parecer ético, procedeu-se a pesquisa de campo, marcada pela entrevista. Esta, de
natureza estruturada, centrou-se sobre o referido questionário, o qual possuía perguntas
com possibilidade de respostas pré-definidas (fechadas), tendo por objetivo o
levantamento do perfil dos egressos, e de informações sobre sua satisfação (5 questões)
e inserção profissional (12 questões). Para o arrolamento dos sujeitos, objetivava-se, de
início, trabalhar com o universo total dos alunos egressos e concluintes, ou seja, 69
sujeitos (concluintes até fins de 2010, sejam do PPP 2002, sejam do PPP 2006).
Entretanto, não foi possível conseguir estabelecer contato com todos os egressos, em
virtude de mudança de endereços, falecimento e recusa de participação na pesquisa por
parte de alguns deles. Desta forma, a pesquisa de campo conseguiu arregimentar 53
entrevistas, considerada uma amostragem satisfatória de 76,8% do universo.
Os sujeitos da pesquisa eram todos adultos, de ambos os sexos e já
graduados em filosofia. Nenhum deles encontrava-se em estado de vulnerabilidade. Os
critérios de inclusão foram, assim, os seguintes: 1. ser aluno egresso do curso de
filosofia do Campus Caicó/UERN; 2. ter concluído a licenciatura em filosofia entre os
anos de 2006 a 2010; 3. concordar em participar da pesquisa, assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. Os critérios de exclusão, além do não
enquadramento nos critérios de inclusão, também incluíam a entrada dos sujeitos da
pesquisa em estados de vulnerabilidade que impedissem a sua autonomia intelectual ou
a impossibilidade de contato, por motivos como morte ou perda insuperável de endereço
para contato. Após estar de posse dos endereços, telefones e e-mail dos egressos, os
pesquisadores entraram em contato com os mesmos para convidá-los a participar da
pesquisa, explicando de antemão seus objetivos, benefícios e riscos. Alguns sujeitos não
puderam ser contatados, outros se recusaram a participar da entrevista. Aqueles que dela
participaram foram submetidos à aplicação do questionário, ou em suas residências,
garantindo-se a adequação máxima possível dos ambientes, ou junto às instalações do
departamento de filosofia. O instrumento da pesquisa foi aplicado pelo aluno bolsista
Giovanni de Lucena Morais. Os sujeitos foram abordados individualmente, sendo
informados sobre os detalhes da pesquisa e convidados a assinarem o TCLE.
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Os dados coletados foram submetidos a um novo processo de análise e
síntese para a interpretação dos resultados que se deu em dois momentos: primeiramente
se fez um estudo percentual a partir dos dados das respostas; posteriormente, sob a luz
deste estudo percentual, procedeu-se a uma análise e síntese de conteúdos. Como as
respostas do questionário não estão organizadas segundo o mesmo valor (exemplo:
muito; pouco; nenhum etc., para todas as respostas) os dados foram interpretados e
comparados, assegurando cada especificidade, o que se configurou como um dos
momentos mais especificamente filosóficos da pesquisa.
Por fim, os resultados das etapas anteriores foram organizados para
divulgação científica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os concluintes egressos do Curso de Filosofia de Caicó, de acordo com a
primeira parte do questionário (Parte I – Caracterização dos sujeitos) são constituídos de
homens e mulheres, distribuídos, quando da conclusão do curso, nas seguintes faixas
etárias: entre 20 e 29 anos (56,6%); entre 30 e 39 anos (20,7%); entre 40 e 49 anos
(20,7%) e com mais de 60 anos (1,8%). Os períodos de conclusão do curso por parte
destes egressos foram os seguintes: 4 anos ou menos: 15,6%; 5 anos: 31,3%; 6 anos:
19,6%; 7 anos: 13,7%; 8 anos: 13,7%; 9 anos: 5,8%. Deve-se, a este respeito, observar
que até o ano de 2010 não existia uma legislação em vigor na UERN que normatizasse
o desligamento dos alunos após o período máximo para a conclusão do curso, que é
para a licenciatura em filosofia em questão de 12 períodos (8 períodos em média mais
50% do total, ou seja, mais 4 períodos), seja para o PPC de 2002, seja para aquele de
2006. Os alunos, ainda, gozam de acordo com estes documentos do direito a mais 4
períodos de trancamento, o que totaliza 16 períodos, ou cerca de 8 anos. Observando
estes números, teríamos um total de 66,5% dos alunos concluindo o curso em até 12
períodos (período máximo de conclusão) e, computando os possíveis trancamentos,
somente 5,8% dos egressos não conseguiram concluir o curso em até 16 períodos,
restado um total de 94,2% de alunos que concluiriam dentro dos prazos possíveis (8
anos). Deste modo, ainda que a legislação penalizasse os alunos que excedessem os 16
períodos com um possível desligamento compulsório, poucos seriam os enquadrados.
A parte II do questionário voltou-se para a consideração da inserção
profissional (Parte II – Inserção profissional). A este respeito, o nível de
empregabilidade dos egressos é sensível: 83% (Questão 1). Sendo que estes quando
empregados exercem as seguintes atividades (Questão 2): 15,9% atua no magistério de
filosofia no Ensino Médio; 2,2% no magistério de filosofia no Ensino Fundamental;
2,2% no magistério de Filosofia no Ensino Superior; 9% trabalha com a elaboração de
projetos de intervenção educativa ou social; 2,2% na elaboração de artigos ou obras
didáticas; 25% em outros serviços da área da educação (como biblioteca, sala de vídeo,
docência de outras disciplinas não filosóficas); 6,8% atua com a ministração de cursos e
conferências; 2,2% na elaboração de pesquisas; 43,1% atuam na assessoria de serviço
público e entidades privadas e 9% são comerciários.
Quando a pergunta dizia respeito às principais áreas de atuação (Questão 3),
cujas respostas, diferentemente da questão 2, deveriam ser excludentes umas das outras,
as respostas foram as seguintes, dentre os que se encontram empregados: 11,3% atuam
principalmente no magistério de filosofia no Ensino Médio; 2,2% no magistério de
Filosofia no Ensino Superior; 2,2% na elaboração de projetos de intervenção educativa
ou social; 2,2% na elaboração de artigos ou obras didáticas; 6,8% na ministração de
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cursos e conferências; 2,2% na elaboração de pesquisas; 25% em outros serviços da área
da educação (como biblioteca, sala de vídeo, docência de outras disciplinas não
filosóficas); 34% na assessoria no serviço público e entidades privadas e 9%
responderam que atuam principalmente como comerciários.
66% dos alunos já estavam empregados quando concluíram o curso superior
de filosofia (Questão 4), o que evidencia o perfil do nosso alunado, formado, em sua
maioria, por trabalhadores. 41% dos egressos, ainda, mudaram de emprego ou
conseguiram emprego após a conclusão do mesmo curso (Questão 5). Dos egressos
empregados, 88% afirmaram que a formação filosófica ajuda no trabalho (Questão7).
Sendo que dentre aqueles que mudaram de emprego ou conseguiram emprego após a
conclusão do curso, 55% afirma que a mesma formação lhes havia ajudado na
consecução do referido emprego (Questão 6). Ademais, 78% dos entrevistados
reconhece que a formação filosófica oferecida pelo curso de filosofia do Campus Caicó
lhes preparou para o seu exercício profissional de modo satisfatório (Questão 11). Mas,
qual teria sido a contribuição do curso neste sentido? (Questão 12). Ora, 67%, dentre os
que responderam afirmativamente à questão 11, acredita que o curso possibilitou a
formação da sua autonomia intelectual (pensar por si mesmo); 45% que o curso
capacitou-lhes didaticamente (sabem como ensinar); 23% que lhes possibilitou um
conhecimento sólido da tradição filosófica; 42% que lhes ajudou a escrever de modo
melhor; 62% que lhes ajudou a desenvolver a capacidade interpretativa; 55% que lhes
ajudou a entender melhor e a conviver melhor com as diferenças; 23% que lhes ajudou a
compreender melhor a arte e 35% que o curso lhes ajudou a compreender melhor a
ciência. Como se pode observar, as respostas elencadas nesta questão não eram de
natureza excludente, ou seja, um entrevistado poderia escolher mais de uma dentre as
respostas oferecidas. De qualquer modo, os números apresentados, que dizem respeito,
como já frisado, tão somente aos que responderam afirmativamente à questão 11,
podem ser interpretados como indicadores das competências mais desenvolvidas pelo
curso de filosofia do Campus Caicó, na opinião daqueles que reconhecem que a
formação filosófica aí trabalhada lhes preparou para o seu exercício profissional de
modo satisfatório (Questão 11). Neste sentido, dado que cada questão poderia receber a
adesão de até 100% dos entrevistados, pode-se determinar uma média acima ou abaixo
da qual os resultados poderiam ser considerados positivos ou negativos. Estabelecendo
esta média como sendo a de 50%, evidencia-se a necessidade futura de se trabalhar mais
incisivamente as competências didáticas e relacionadas com o conhecimento da tradição
filosófica (23%) e a compreensão da arte (23%) e da ciência (35%).
Ainda, fazendo referência às competências desenvolvidas, mas agora se
voltando para o universo dos entrevistados, 98% afirmou que a formação filosófica
ajudou a pensar mais ordenadamente (Questão 8). 100% que esta lhes ajudou a se
tornarem sujeitos mais críticos e autônomos (Questão 9). Ora, estas duas questões são
de importância fundamental quando se pensam as finalidades da formação filosófica,
porque dizem respeito a duas dentre as mais importantes competências historicamente
reconhecidas em filosofia. Os resultados, como se vê, foram altamente satisfatórios.
Outra questão historicamente essencial em filosofia, a questão ética, foi considerada a
seguir (Questão 10). Quando se perguntou aos egressos sobre se a formação em
filosofia lhes ajudou a compreender melhor e a se comprometer com quais valores
(Questão 10), as respostas foram as seguintes: 54,7% com o respeito às diferenças (cor,
sexo, cultura, religião etc.); 60,3% na participação e comprometimento político-social;
49% com a educação de boa qualidade; 39,6% com o estímulo à cultura e 67,9% com o
respeito à pessoa humana e aos seus direitos. Como ocorreu com a questão 12,
apresentada anteriormente, esta questão permitia a escolha de alternativas não
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excludentes, podendo-se adotar os mesmos parâmetros avaliativos da questão 12 (50%
como média). Assim, o resultado menos positivo foi o do compromisso com o estímulo
à cultura (39,6%). De modo geral, entretanto, o resultado foi bom.
A terceira parte dos questionários versou sobre a satisfação profissional e
com a formação filosófica (Parte III - Satisfação). 98% da totalidade dos entrevistados
respondeu que se encontra satisfeito por ter feito a licenciatura em filosofia (Questão
13) e 77% que se fossem escolher hoje, escolheriam fazer o mesmo curso de filosofia
(Questão 14). Quando a questão desloca-se da satisfação com a formação para a
satisfação com a atuação profissional, 24% afirmou que está satisfeito com a sua
inserção profissional atual e não pretende mudar de emprego (Questão 15). 47% que,
embora satisfeito, pretende mudar de emprego (Questão 15). 7% declarou não está
satisfeito (Questão 15) e 22% que estavam pouco satisfeitos (Questão 15). Adotando o
parâmetro médio de 50%, percebe-se a positividade também destes resultados, dado que
71% manifesta satisfação na inserção profissional e 98% com a licenciatura em
filosofia.
Por fim, perguntou-se se a formação em filosofia desenvolve-se ainda hoje
de modo continuado através de estudo e participação em eventos ou cursos. No que diz
respeito à continuidade com os estudos filosóficos (Questão 17) 16% respondeu que
estuda muito, praticamente todos os dias; 46% que estuda razoavelmente, praticamente
todas as semanas. 36% que estuda pouco, quase nunca e 2% que, absolutamente, não
mais estuda. Quanto às atividades formativas (Questão 16) 15% afirmam continuar
participando de encontros acadêmicos (congressos, simpósios, eventos etc.); 13% que as
continuam com a especialização; 9% com o mestrado; e 23% afirmam já ter participado
de algum outro curso de formação. A leitura destes resultados faz ver que grande
parcela dos egressos está comprometida com a continuidade de sua formação, não só
porque frequentam cursos e atividades formativas, como especializações e até
mestrados, mas, sobretudo, porque em sua maioria (62%) mostram-se habituados ao
estudo.
CONCLUSÃO
A presente pesquisa revelou-se um importante instrumento para o
conhecimento da realidade da inserção e satisfação profissional de nossos egressos. Sua
utilidade tanto é descritiva, enquanto é o espelho de uma situação, quanto prescritiva,
porquanto permitirá a tomada de decisões futuras no que concerne à formação
ministrada pelo Curso de Filosofia do Campus Caicó.
Alguns resultados mostraram-se desafiadores, como é aquele que diz
respeito à inserção profissional de nossos egressos. Ora, constatou-se que apenas 11,3%
dos nossos alunos que concluíram o curso de filosofia estão realmente trabalhando,
como atividade principal, na área para a qual o curso encontra-se essencialmente
estruturado, ou seja, o ensino médio. Torna-se uma questão inquietante procurar saber o
porquê disto. Seria a falta de concursos públicos para esta área? Seria este um indício da
necessidade de repensar o curso de filosofia, voltando-o para outros setores de atuação?
Seria interessante pensar um curso que se comprometesse mais com a pós-graduação?
Não obstante estas e outras inquietações que possam surgir a partir destes
dados, o curso apresentou resultados bastante satisfatórios. Veja-se, por exemplo, o
gosto pelos estudos, reconhecido como um hábito adquirido por 62% dos sujeitos da
pesquisa; a alta porcentagem dos que afirmam que o curso conseguiu realizar duas das
grandes pretensões da filosofia, educar a pensar mais ordenadamente (98%) e a
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desenvolver uma disposição intelectual mais crítica e autônoma (100%). Acrescente-se
a isto o comprometimento com valores morais que os alunos afirmam ter-lhes o curso
ajudado a estabelecer (Questão 10). Ainda, considere-se a extensão dos satisfeitos com a
formação e inserção profissional (Questões 14 e 15).
Por fim, a atual pesquisa oferece-se como um pioneiro mecanismo de
estímulo para a construção de uma madura reflexão sobre o processo avaliativo do
Curso de Filosofia do Campus Caicó/UERN, que certamente precisa ser seguido de
outros.
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A “PALAVRAMUNDO” CAMPONÊS NO CURSO DE PEDAGOGIA: O DOCE SABOR E
BUSCA DE ENCONTROS E TROCAS NA “DANÇA” ENTRE OS SABERES DA
UNIVERSIDADE

Ana Paula Marinho de Lima1; Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro 2

RESUMO: Este artigo objetiva refletir a academia como um espaço de sujeitos situados historicamente, concretos,
diversos e diversificados, culturais, e onde as plurais culturas oferecem a possibilidade da bela dança entre os saberes,
fazeres e sentires e onde seus plurais conhecimentos devem ser entendidos como recursos para a ação docente. Tem os
discentes camponeses e professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN oriundos do curso de
Pedagogia como sujeitos da pesquisa. Esta, de cunho qualitativo traça sua rota inspirado nos ensinamentos de Paulo
Freire sobre a leitura crítica da palavra e do mundo, a ―
palavramundo‖ e a noção de que ―
ninguém educa ninguém,
ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo‖. Tem na Metodologia da
História Oral que envolve rodas de conversa e entrevistas a ferramenta que permitiu o tratamento e a análise das
experiências e saberes dos discentes na sala de aula. Os resultados obtidos são das narrativas dos discentes camponeses
e correspondem à primeira etapa da pesquisa e demonstraram que, apesar do respeito para com a condição camponesa
do discente no âmbito universitário, não está havendo a troca de saberes entre esses dois pólos despertando no discente
camponês o sentimento de negação dos saberes do campo por parte da comunidade acadêmica.
PALAVRAS-CHAVE: Campo; ―
Palavramundo‖; Universidade.

INTRODUÇÃO
O projeto em questão propõe uma discussão acerca dos conhecimentos da experiência
dos alunos camponeses, suas vivências cotidianas no campo, sua identidade e pertença em seu
diálogo com os conteúdos, as discussões na sala de aula. É fato que o discente camponês traz
consigo conhecimentos e experiências adquiridas em aprendizagens com base na luta diária no
campo, aprendizagens que vem desde o plantio do milho, do manejo da enxada, do preparo do
adubo caseiro, da colheita que requer cuidado e conhecimento para que o fruto não estrague.
Esses conhecimentos segundo Paulo Freire (2005) são advindos da luta diária no campo
desde o momento do preparo da terra para o plantio, a colheita dos grãos, as ferramentas e
materiais utilizados no trabalho. São experiências e conhecimentos que devem ser aproveitados na
interação com os conhecimentos acadêmicos somando à diversidade sócio-cultural de sua pertença
de modo que haja um diálogo entre as diferentes culturas e saberes. Caniello (2006) defende, nessa
direção, uma educação voltada para a vida no campo, sua sustentabilidade, o povo do ―
mato‖
dotado de condições concretas, teóricas e práticas, para se capacitar e permanecer no lugar de
origem sem necessidade de migrar para cidade a procura de condições econômicas viáveis e,
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sobretudo, como está no censo comum, ir à busca de sua sobrevivência fora do seu lugar de
pertencimento.
Trata-se de uma educação que estimule o camponês a reconhecer seus saberes de terra
como ferramenta forte na construção de sua autonomia, de sua sobrevivência, havendo uma troca
de conhecimentos gerando novas aprendizagens capazes de suscitar ações modificadoras da
realidade. Já organizados e cientes de seus potenciais lutaram por sua inclusão como seres
participativos da política, da economia, na construção da cultura desse país. Assim os campesinos
quebram a consciência história de um passado com a idéia ainda existente de seres inferiores diante
a sociedade. Essa quebra, como defendem Caniello e Tonneau(2006), direciona-se para o sujeito
que, estimulando o potencial crítico, reflexivo, criativo, técnico e organizativo desses sujeitos, de
maneira que eles possam responder ativamente às suas necessidades políticas, tecnológicas e
institucionais para o desenvolvimento sustentável.
Como pode ser visto nas palavras dos autores acima, é necessário instigar o homem do
campo a fortalecer suas capacidades, a se reconhecer no contexto desse país como construtor dele e
não como mero telespectador, tendo claro que os mesmos são responsáveis pelo sustento e pela
vida existente no campo. Nesse contexto a pesquisa traz um elemento diferente a ser investigado, o
saber. Sendo que, a maioria das pesquisas se preocupa com as dificuldades estruturais enfrentadas
pelo homem do campo, a saber, a falta de transporte para locomoção.
No entanto, este trabalho busca saber cada vez mais sobre o homem da terra, os
sentimentos por eles vividos, busca descobrir como se comporta a academia perante seus saberes, e
como os discentes reagem diante do saber oferecido pela universidade.
Durante as narrativas, os discentes do campo se mostraram cientes da luta por sua
inclusão no mundo acadêmico, reconheceram a ausência de sua voz como um ser dotado de
experiências e saberes prontos a compartilhar, apontando dessa forma a falta do diálogo entre os
saberes camponeses e os saberes da academia. A desvalorização do saber camponês como
elemento de formação desses sujeitos foi reconhecida por eles no o dia a dia das aulas, nas
discussões que quase nunca trazem o campo como condutor dos diálogos.
A vida no campo é envolvida por valores, aprendizagens adquiridas com o pé no chão,
na batalha, no cercado e muitos dos discentes existentes na academia tiveram sua formação inicial
participando dessa batalha. O projeto encontra na existência de alunos camponeses sua fonte vital,
buscando nessa ótica, promover o diálogo entre esses dois pólos. Para isso, as rodas de conversas
permitiram a ―
dança‖ entre os saberes, onde as dúvidas, os medos e os questionamentos, foram
compartilhados promovendo momentos de ensino e aprendizagens significativos para todos os
sujeitos, pois, como nos ensina Freire (1996) que quem forma se forma e re-forma ao formar e
quem é formado forma-se e forma ao ser formado.
Partindo desse pressuposto, pensar a educação como algo isolado dos sujeitos, como
um conteúdo a ser meramente transmitido, é discordar do homem como ser histórico. Cabe repisar
que a pesquisa foi submetida e aprovada pelo o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no período de 2010/2011. É de cunho qualitativo
e tem como metodologia a História Oral que se faz presente nas narrativas, nas memórias e
lembranças dos discentes camponeses. Acrescente-se o método de Paulo Freire, palavras geradoras
e grupos focais, como centrais para os textos oralizados.
Teve como objetivo refletir a academia como um espaço de sujeitos situados
historicamente, concretos, diversos e diversificados, culturais, e onde as plurais culturas oferecem a
possibilidade da bela dança entre os saberes, fazeres e sentires e onde seus plurais conhecimentos
devem ser entendidos como recursos para a ação docente.
MATERIAL E MÉTODOS
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A pesquisa se desenvolveu na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN,
na cidade de Mossoró, precisamente nas salas de aula do curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação – FE. No momento do levantamento para a pesquisa estavam matriculados 30 discentes
camponeses entre o 1º e o 7º período do curso de Pedagogia. A amostragem desta pesquisa engloba
20 (vinte) dos discentes camponeses, ou seja, em torno de 67% da amostragem total e 07 (sete)
professores, correspondendo a um de cada período. A mesma teve seu início no dia 28 de março de
2011, com o levantamento dos discentes voluntários dispostos a participarem da pesquisa.
Nesse primeiro momento vieram a se inscrever 19 educandos do curso de Pedagogia
(cerca de 95% da amostra sugerida pelo projeto) correspondendo às mais diferentes áreas rurais de
Mossoró e região. A faixa etária dos alunos envolvidos variou de 17 a 29 anos com a entrada na
universidade entre 2009 e 2011.
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, com uso da Metodologia da História
Oral envolvendo as narrativas, o trabalho das memórias, entrevistas e questionários, envolvendo
ainda o método da palavra geradora, como já foi aludido, dos ciclos de conversas que nos permite a
aproximação pertinente com o dia a dia do educando, com seus sentimentos, os objetivos, os medos
junto o seu envolvimento com a academia, e suas contribuições. Ensina-nos Freire (1996) A
―
pedagogia decorrente é aquela que tem que ser forjada com os sujeitos e não para ele‖ acreditando
que para uma formação de qualidade a participação ativa dos sujeitos do campo é um fator
indispensável. A coleta de dados aconteceu em quatro encontros realizados quinzenalmente no
período de 30 de março a 26 de junho deste ano e foram utilizados materiais como câmera
fotográfica e computador.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A palavra continua sendo a ―
arma‖ do oprimido contra seu opressor, contra a ideologia
dominante daqueles que se alto proclamaram idealizadores do saber como diz Freire (2005). Neste
caso, a palavra camponesa foi a expressão de liberdade de povos postos à margem, acostumados a
terem sua cultura renegada pela sociedade urbanizada. Através deste estudo pretendemos alavancar
reflexões e estimular atitudes sobre a importância do saber adquirido na luta da terra
ressignificando, com o do diálogo entre saberes, a formação dos estudantes do curso de Pedagogia
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN.
A pesquisa foi realizada durante quatro encontros nas salas do curso de Pedagogia da
UERN onde foi possível colher dados pertinentes para se chegar as conclusões aqui expostas.
Para tanto, ouviu-se os discentes camponeses à luz das seguintes questões: os saberes da
terra e as situações de ensino e aprendizagem do campo, visualizado em sala de aula; como pensam
e agem discentes diante desses saberes. Sobre os saberes da terra e as situações de ensino e
aprendizagem do campo, visualizado em sala de aula, falam sobre a importância do saber
camponês na universidade, repisando que os alunos primeiro refletiram sobre suas experiências na
escola básica, de como sofreram discriminação e como se sentiram menos diante o conhecimento
científico. Relataram que não sofrem desrespeito para com sua pessoa no âmbito acadêmico, e que
seus saberes são poucos citados nas aulas. Dizem que a ausência de assuntos, termos, textos
voltados para os saberes da terra ainda é muito predominante, pois, a cada dia que passa aumenta a
influencia dos assuntos voltados para os saberes urbanos
Mediante as palavras dessa aluna fica evidente o sentimento de rejeição que muitos dos alunos
camponeses sentiram e sentem perante a cultura da cidade, perante a escola que deveria incluí-los,
mas por não perceber suas experiências como elemento de formação, acaba por cometer um
equívoco tornando ainda mais lento e difícil o diálogo dos saberes no processo de ensino e de
aprendizagem.
Outro aluno ainda comenta que o menino e menina antes de irem para escola formal já
têm seus valores e o caráter construído no convívio em casa, no meio que habita. Essas
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características influenciam a forma como o aluno aprende, pois o mesmo está inserido desde o seu
nascimento a uma cultura antes de entrar na escola, no caso do camponês, bem como seus
conhecimentos prévios são definidos por sua experiência no campo. Logo, não associar a história
de vida dos alunos aos conteúdos, as disciplinas durante as aulas é fazer da educação um mundo
distante e sem nexos para eles, não se pode desaprender o que já foi aprendido para aprender o
novo. O saudável seria a busca da soma das aprendizagens mediante sua transformação, sua
reinvenção em novos saberes posteriormente ensinados e aprendidos. A esse respeito Freire (2009)
nos apresenta uma educação problematizadora na qual o professor é tão sujeito quanto o aluno. Ele
tem no discente o principal colaborador de sua própria aprendizagem, fazendo com que o conteúdo
tenha significado para o aprendiz. Assim vejamos:
A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a
simples adaptação, acomodação ou ajustamento, comportamento próprio da esfera de
contatos, ou sintoma de sua desumanização, implica em que, tanto a visão de si mesmo,
como a do mundo, não podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e
suspenso ou levando-o a julgar o seu mundo algo sobre que apenas se acha. (FREIRE,
2008, p.50)

Freire em suas palavras deixa evidente que o homem é parte de seu mundo, sente
com ele, revivi com ele, dorme com ele, ou ainda, ele está com o mundo. A cultura camponesa
respira essa idéia toda vez que toca a terra, que a toma entre seus dedos e sente no seu perfume a
vida respirar. Ele sabe que precisa respeitá-la porque ela é a vida, é quem da a vida ofertando-lhe o
alimento, a água que transbordam nos riachos e poços, dando a ―
luz‖ aos peixes, aos animais, as
matas.
A sobrevivência do homem camponês é repleta de aprendizagens adquiridas do
cotidiano, da luta com a terra, do movimento contínuo no qual se encontra a vida. Experiências,
sentimentos, valores, costumes, seja qual for o nome a representar a cultura e saberes desse povo, o
importante é compreender que não podem ser jogados à margem no instante de sua formação.
Como pensam e agem discentes diante desses saberes é recorrente sobre o entusiasmo nos olhos,
nas palavras, nas expressões de cada discente. Suas memórias os levaram a lugares responsáveis
por muitas de suas aprendizagens, na casa dos avós, dos tios, nas escolas improvisadas no cantinho
do celeiro onde o irmão mais velho os ensinava a ler e escrever. Passeará também pela plantação
de milho, de feijão, cana de açúcar e em muitos outros ambientes em questão de momentos. As
lembranças revividas por esses sujeitos fazem parte de suas identidades camponesas e negar tudo
isso é silenciar toda uma história forjada na batalha pela sobrevivência. A narrativa que se segue
deixa transparecer as fragilidades mediante a desvalorização dos saberes camponeses na
universidade.
A falta de interesse de alguns responsáveis em trabalhar esses saberes em sala de aula acaba
nos passando uma idéia de desvalorização pela área rural, sendo que aprendemos desde
cedo que na academia só estudamos o que é importante para o nosso desenvolvimento
intelectual, profissional e social. Em decorrência disso, nos fazem concluir que os saberes
do campo não são importantes (ALUNA do 4º período matutino)

A aluna ao narrar sua experiência em sala de aula da academia desabafa sua tristeza por
reconhecer que na universidade seus saberes não são entendidos como recurso para sua formação.
Desta forma, a cultura camponesa não é evidenciada nas aulas, ou ainda, como dizem os discentes,
a forma como vêem os alunos é como se todos fizessem parte da mesma cultura.
As perguntas geraram belas discussões em torno do campo, da universidade, dos alunos
camponeses e de toda comunidade acadêmica.
Os alunos camponeses em suas narrativas demonstraram sentir a ausência da troca de
saberes dentro da sala de aula. Apesar do respeito por sua condição como vindo do campo, fica
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claro que o reconhecimento de sua cultura, de suas experiências como fator preponderante a sua
formação profissional não estão sendo utilizadas no âmbito acadêmico despertando nesse sujeito o
sentimento de exclusão.
A falta de aproximação dos conteúdos vistos em sala de aula com os conhecimentos de
terra instiga a postura crítica dos discentes camponeses. É dito por eles que a contextualização
trabalhada pelo professor aproxima esses sujeitos com a realidade urbana. Defendemos como ensina
Marangon que:
[...] se o conteúdo trabalhado tiver relação com a vida do educando, o êxito será maior, mas
para isso é preciso construir uma ponte entre o mundo real, isto é, o das sociedades
modernas em constante transformação, e o mundo da escola, que tem diante de si a tarefa
de formar os cidadãos (Marangon, 2002, p 22 e 25)

E ainda segundo Freire (2005 p. 96-97)
Para o educador- educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programado da
educação não é uma doação ou uma imposição---um conjunto de informes a ser depositado
nos educandos---, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo
daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada.

De acordo com esses autores, e a proposta do projeto, a cultura na qual o sujeito
está inserido faz a diferença na medida em que os conteúdos vão sendo discutidos no ambiente
escolar/acadêmico que leva em consideração a forma de falar, o sotaque, o vocabulário, as
condições financeiras, enfim, as experiências de mundo que são também os saberes do senso
comum e que fazem total diferença na formação desse futuro profissional.
O discente camponês tem como prioridade a conclusão do curso de Pedagogia e a
entrada no mercado de trabalho. Ele vê na educação o caminho seguro para melhorar sua vida e o
da sua família, no entanto, se pode concluir que tais melhorias não envolvem sua volta ao seu lugar
de origem, pois, por não encontrarem condições favoráveis no campo idealiza a cidade como o
lugar pertinente a todas as suas conquistas.
A educação nesse caso deveria ser entendida como um elemento a mais como via para
o retorno desses sujeitos as suas raízes com condições reais para modificar determinada realidade e
alcançar o desenvolvimento que o campo precisa. Para tanto, a presença desse sujeito no âmbito
acadêmico requer uma troca dos seus saberes, dos seus valores, de suas experiências com os
saberes da academia tendo em vista que a dança entre esses saberes pode se tornar em recursos
para ação.
Qualquer profissional— médico, advogado, arquiteto— mobiliza saberes nascidos da
experiência pessoal ou coletiva, do senso comum, da tradição ou da cultura e os coloca em
relação com seu conhecimento erudito no enfrentamento de questões concretas
(CANIELLO, TONNEEAU 2006).

CANIELLO e TONNEEAU nos deixam esclarecidos sobre importância da experiência
de mundo do educando no processo de formação, são páginas vividas que não podem ser apagadas
ou simplesmente postas de lado no momento de aprender. Ao fazer isso, o educador estará
propagando a ―
educação bancária‖ criticada por Freire (2005) onde o educando não passa de mero
receptor do conhecimento.
Conforme iam narrando suas vontades, suas metas, seus planos, os alunos deixaram
evidente o sentimento de pertença. Para esses sujeitos o aprendizado adquirido pela luta na terra foi
e continua sendo o responsável pela construção de suas identidades, do cidadão honesto, digno e
principalmente, responsável pela conquista de chegar à universidade.
A vida no campo é contornada pelos valores e costumes totalmente constituídos da luta
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na terra. São fatores extremamente influenciadores de suas escolhas, do que é hoje como ser
humano e como aluno. O fato de terem que se ausentar de sua origem para buscar sobrevivência
em outros lugares só mostra a falta de políticas publica, de atenção pelo homem do campo.
[...] Um dos maiores males que o poder público vem fazendo a nós [...] é o de fazer muitos
de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso pela educação pública, existencialmente
cínico, que leva ao cruzamento dos braços (FREIRE, 1996, p. 74)

As linhas escritas por Freire só confirmam o descaso ainda existente com a educação
brasileira, a falta de compromisso com professor, com o aluno, e toda a sociedade que faz a
educação deixar esse profissional desanimado e insatisfeito com a sua profissão.
O referido projeto pensa a inclusão dos discentes camponeses na universidade partindo
do diálogo entre os saberes. No entanto, sem a intervenção do professor se torna complicado o
processo de inclusão, pois, ele é o responsável por mediar os conteúdos e discussões em sala de
aula. Além disso, o educador está em contato direto com os alunos, com suas emoções, com suas
alegrias e suas tristezas.
Dessa forma, a atuação do professor deve ser mais que um ato de formação, uma
demonstração de amor como diz Freire (2009). É diante da estreita relação desse profissional com o
educando, com o conhecimento científico, e os saberes populares, que se encontra a importância de
valorizar esse sujeito da educação e investigar quais as práticas pedagógicas por ele desenvolvidas
na promoção do diálogo entre os saberes camponeses e os saberes acadêmicos levando em
consideração sua metodologia, bem como o respeito pelos saberes dos alunos.
Por isso, a atuação do professor é um elemento diferenciado na formação dos educandos
vindos do campo, pois, como nos ensina Freire (1996) a prática educativa é tudo isso: afetividade,
alegria, capacidade cientifica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da
permanência do hoje.
O professor através da sua prática pedagógica tem a oportunidade de preservar, de
propagar a cultura, os valores, a aprendizagem desses alunos nas discussões em sala de aula tendo
em mente que a troca desses saberes instigará o reconhecimento do mundo campesino.
As narrativas, os encontros, as discussões realizadas para a construção deste trabalho
estimularam os alunos camponeses a pensarem e refletir sobre sua condição dentro e fora da
universidade, sobre suas contribuições e ganhos no mundo acadêmico como sujeitos filhos da terra.
Durante todos os encontros, os alunos se mostraram orgulhosos por vir de uma vida difícil no
campo, mas muito valiosa por seus valores, costumes, aprendizagens. Gratos pela generosidade da
terra, na qual retiram seu sustento, e vida feliz foi assim que os alunos descreveram sua vivência no
campo.
CONCLUSÃO
Com as narrativas dos discentes camponeses, colhidas durante a primeira etapa das
rodas de conversa, foi possível concluir a nítida carência desses sujeitos por não encontrar na
universidade o espaço pertinente a trocas de saberes. Como já foi apresentado neste trabalho, a não
inclusão dos discentes camponeses os aprisiona a uma formação insuficiente além de dificultar o
processo de ensino e aprendizagem ao sonegar os saberes de sua pertença. Cabe salientar que sua
inclusão é discutida à luz de se formar um profissional competente e humano. É somente através de
uma formação humana que a educação conseguirá construir cidadãos comprometidos com a
melhoria de toda a sociedade. Essa formação, como dialoga Freire (2005), implica perceber-se no
outro como um ser mais solidário, digno, honesto, humilde, respeitador das normas que regem a
sociedade cumprindo assim, com o seu papel ético e social.
A discussão permanente sobre a diversidade, sobre a cultura, bem como a troca de
saberes dentro do espaço acadêmico é passo importante para que haja a inclusão dos discentes
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campesinos. Esses esforços abrem, certamente, espaço para conquistas, superações de barreiras,
avanços sobre os obstáculos físicos, atitudinais, procedimentais.
Desencadear ações que promovam a acessibilidade é papel de todos da comunidade
acadêmica. Debruçados nossos olhares sobre as coisas simples, sobre um cotidiano pensado e
refletido a partir do miúdo, sobre o estranhamento, a desnaturalização da vida, a aproximação ao
outro, o exercício da alteridade será possível se acreditarmos em transformação. Ganhamos todos
criando ações inclusivas. Por isso, o projeto cumpre com uma de suas finalidades sociais quando
investiga o encontro dos saberes camponeses com os saberes da academia.
Gera a esses sujeitos a oportunidade de serem ouvidos diante das situações por eles
vividas, propiciando elementos para irem construindo outro olhar sobre os saberes e sujeitos
camponeses em seu contato com os conhecimentos da academia. O papel do professor na
construção da autonomia dos discentes, no diálogo harmonioso, no respeito ao diferente e a
diferença provocará, sem dúvida, o movimento constante de reflexão.
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A PRAGMÁTICA DA LINGAUGEM E OS ESTUDOS DA CULTURA: UMA
ABORDAGEM SOBRE WITTGENSTEIN E MICHEL FOUCAULT
Roberto Carlos de Sousa Gondim Junior1
Guilherme Paiva de Carvalho Martins2
RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo relacionar a pragmática da linguagem com os estudos
da cultura, baseando-se, para tanto, nas perspectivas de Ludwig Wittgenstein e Michel Foucault. O estudo
evidenciou que as perspectivas filosóficas de Foucault e Wittgenstein apresentam concepções relacionadas
a uma abordagem pragmática da linguagem. As concepções mencionadas são importantes para os estudos
da cultura na medida em que enfatizam aspectos que caracterizam a linguagem ordinária, as práticas sociais
e os modos de subjetivação.
PALAVRAS-CHAVE: linguagem; cultura; práticas culturais; modos de subjetivação.

INTRODUÇÃO
Ao evidenciar a importância da linguagem cotidiana para a compreensão de
valores, práticas sociais e modos de subjetivação, a pragmática da linguagem apresenta
um enfoque conceitual interessante para os estudos da cultura. A metodologia utilizada
foi a pesquisa bibliográfica de obras e artigos referentes ao pensamento filosófico de
Foucault e Wittgenstein. O estudo foi subdividido em duas fases.
A etapa inicial se caracterizou pelo estudo de textos que dissertam sobre a
relação entre a filosofia de Wittgenstein e a cultura. No livro Investigações Filosóficas,
Wittgenstein muda radicalmente o seu posicionamento filosófico no que diz respeito à
linguagem, evidenciando o uso da língua em práticas sociais. Os conceitos de jogos de
linguagem e formas de vida aproximam a perspectiva de Wittgenstein na obra supracitada
da pragmática e dos estudos da cultura. Neste sentido, as práticas culturais constituem
formas de vida transitórias dotadas de significados correspondentes a um contexto
específico.
Na segunda etapa da pesquisa, tratamos da perspectiva de Foucault acerca da
linguagem. As relações entre poder e saber perpassam pela produção de discursos que
constituem modos de subjetivação e práticas culturais. Na sociedade, a produção de
discursos de verdade que estão a serviço do poder, sendo aplicados de forma eficiente nas
tecnologias disciplinares com um enfoque predominantemente direcionado para a
fabricação de corpos politicamente dóceis e economicamente úteis. Fator que possibilita
um gerenciamento eficaz da vida, caracterizando-se como uma forma de bio-poder.
Com o objetivo de relacionar as abordagens de Wittgenstein e Michel
Foucault com a pragmática da linguagem, evidenciando a importância do pragmatismo
para os estudos da cultura, propomos analisar o pensamento de Wittgenstein e o
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pensamento filosófico de Foucault. Desta maneira, foi possível perceber a relevância das
teorias de ambos os filósofos para os estudos culturais, sobretudo, nos campos da
Antropologia, da Sociologia e da Analítica do Discurso.

MATERIAL E MÉTODOS
Considerando que a proposta da presente investigação foi relacionar a
pragmática da linguagem com os estudos da cultura a partir das abordagens de
Wittgenstein e Foucault, utilizamos como métodos de pesquisa a analítica do discurso, a
hermenêutica e a pesquisa bibliográfica. A analítica do discurso nos auxiliou na proposta
de relacionar as abordagens de Wittgenstein e Foucault com a pragmática da linguagem.
Por outro lado, a hermenêutica propiciou a interpretação analítica de conceitos
importantes para a pesquisa, como as noções de jogos de linguagem, genealogia e biopoder.
A partir das orientações e da metodologia proposta foram realizados estudos
bibliográficos sobre os referenciais teóricos, direcionando um enfoque para a
compreensão de categorias conceituais relevantes para a compreensão da ideia de práticas
culturais em Wittgenstein e Foucault.
Em Wittgenstein, analisamos a mudança da perspectiva acerca da linguagem
no Tractatus Lógico-Philosophicus, tomando como referência as noções de jogos de
linguagem e formas de vida na obra Investigações Filosóficas, além de artigos publicados
em periódicos que tratavam da temática.
Para a análise do pragmatismo em Michel Foucault escolhemos as seguintes
obras: Vigiar e Punir (2009) e História da Sexualidade I: A Vontade de Saber (2007).
Além das obras de autoria de Foucault mencionadas, utilizamos também os livros Michel
Foucault: Uma trajetória Filosófica para Além do Estruturalismo e Hermenêutica
(1995), de autoria de Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a realização da pesquisa, percebemos que o conjunto das noções
filosóficas apresentadas por Wittgenstein (1991) possibilita uma percepção da conduta
ética, que tem como base a linguagem e as regras partilhadas em um dado contexto
cultural. O uso da linguagem relaciona-se com as formas de vida, isto é, o “jogo de
vivência da palavra” (WITTGENSTEIN, 1991, p.209) e os contextos de comunicação.
Como sugere Valle (2005), a partir da perspectiva de Wittgenstein seria possível tratar de
conceitos importantes para uma reflexão sobre a cultura.
É preciso frisar que tais construções são feitas mediante regras partilhadas por
uma comunidade que também comunga de uma forma semelhante de vida. Deste modo,
as bases para uma ética wittgensteiniana enfatizam o papel da linguagem ordinária
utilizada pelos indivíduos no cotidiano, a qual constitui a dimensão de valores
compartilhados pela comunidade. Assim sendo, os jogos de linguagem, as formas de
vida, o seguimento de regras partilhadas e a semelhança de família, redirecionam a
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abordagem filosófica da linguagem para os valores construídos e apreendidos no decorrer
da vivência do grupo ou da comunidade.
Valle (2005) entende que Wittgenstein não chegou a desenvolver ideias sobre
os aspectos mais comuns para uma filosofia da cultura que normalmente se caracterizam
por reflexões acerca da relação natureza/cultura, o mundo das letras, entre outros temas.
Quando se pensa a cultura levando em consideração um intercâmbio entre uma teoria do
significado e uma teoria do conhecimento é possível fazer um contraponto entre os
elementos de uma cultura que privilegia o caráter universal (cosmopolitismo) e uma
abordagem que enfatiza as peculiaridades do contexto cultural de comunidades
singulares. Uma vez que relacionamos essas duas teorias questionando quais significados
estão presentes no mundo e quais destes podem ser considerados verdadeiros ou falsos,
podemos pensar a cultura a partir de uma perspectiva multicultural.
De acordo com Valle (2005), o contexto de profunda turbulência cultural (que
se destaca pelas duas guerras mundiais), no qual Wittgenstein viveu, o levou a fazer
críticas e questionamentos aos valores do seu tempo que acabaram moldando sua
filosofia, a qual apresenta claramente fundamentos éticos com profundas consequências
no agir humano. As reflexões influenciadas por este contexto estão presentes em sua obra
Investigações filosóficas. Nos escritos que compõem o livro citado, Wittgenstein (1991)
argumenta que os significados surgem no contexto de uma comunidade que compartilha
uma linguagem. Esta por sua vez, legitima o que é certo e errado, estabelecendo,
portanto, as diretrizes da forma de vida coletiva. Neste caso, Wittgenstein se refere à
linguagem cotidiana ou ao que o pragmatismo chamou de linguagem ordinária.
Tal concepção é radicalmente oposta a defendida no Tractatus LógicoPhilosophicus. No livro citado, Wittgenstein (2001) defendia que só seria possível
distinguir as proposições com sentido se tomássemos como base a linguagem científica.
A finalidade da proposição seria descrever a essência do mundo. No Tractatus,
Wittgenstein (2001) demonstra uma aspiração por uma linguagem purificada e sem
imperfeições que dá margem para especularmos a probabilidade deste pensador priorizar,
naquele momento, o caráter universal da cultura, guiado pelo ideal de progresso do
Iluminismo e o cientificismo defendido pelo positivismo lógico, representado pelo
Círculo de Viena.
Para Valle (2005), apesar dos avanços do Tractatus, não podemos deixar de
observar a perspectiva de Wittgenstein, que compreende a sociedade de forma universal
absorvendo a singularidade do indivíduo. Entretanto, nas Investigações Filosóficas,
Wittgenstein (1991) reavalia suas ideias anteriores e enfatiza o papel da linguagem
ordinária, as formas de vida, o respeito às regras e a noção de jogos de linguagem.
Segundo Valle (2005), estas ideias são de caráter pragmático, pois o valor de verdade e
falsidade é determinado pelas convenções das proposições partilhadas por determinado
grupo e não mais por uma linguagem impecável e universal, alcançável somente pela
ciência. Para o filósofo vienense, os jogos de linguagem tornam os indivíduos parecidos,
constituindo um grupo comum. Fator que o levou a denominar esta semelhança
compartilhada como “ares de família”.
A proposta de Wittgenstein é reconduzir a linguagem para o seu contexto
cotidiano e retirá-la de sua aplicação em ideais metafísicos. O cotidiano não é ambiente
de vulgaridade e coisas simplórias, mas o lar onde a linguagem é exercida com ares de
família. Este posicionamento denota a característica de engajamento do indivíduo que
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partilha significados e valores de um grupo ou comunidade. Os indivíduos compartilham
uma forma de vida relacionada a um conjunto de significados em comum. Tais
significados nascem e são dinamizados no seio da comunidade por meio dos jogos de
linguagem. Portanto, a linguagem define as diversas maneiras de ser no mundo.
A visão de Wittgenstein acerca da cultura sofreu influência de alguns
pensadores, dentre os quais se destaca Oswald Spengler (PIETROSKI, 2010). A noção de
decadência cultural de Spengler tem uma proximidade com a interpretação dada pelo
filósofo vienense para a cultura da civilização contemporânea. Assim, para uma melhor
compreensão de importantes conceitos de Wittgenstein devemos levar em consideração o
vínculo existente entre estes e a teoria de Spengler. Como exemplo, podemos citar a
relação entre a morfologia comparada e a noção de jogos de linguagem que tem como elo
a ideia de semelhanças de família de Wittgenstein (1991). Tal concepção teórica consiste
na comparação de formas de vida de diferentes épocas culturais e seus processos de
formação. Estes, por sua vez, contrariam a visão iluminista e positivista de progresso,
substituindo-a pela noção de decadência.
A noção de semelhança de família está diretamente relacionada com os jogos
de linguagem. Semelhanças de família podem ser entendidas como convenções
linguísticas pautadas por regras que constituem uma forma de vida compartilhada. Esta
partilha origina um caráter denominado por Wittgenstein (1991) como “ares de família”.
A semelhança que se percebe nestas relações se dá porque os significados e a conduta dos
indivíduos baseada nestes significados estão dentro do contexto local da comunidade.
Para Wittgenstein (1991), a partilha dos significados contidos na linguagem
nos permite observar conexões entre as formas de vida. No entanto, vale ressaltar que os
jogos de linguagem podem variar com o tempo, readequando-se às mudanças históricas e
sociais.
Assim, as noções de jogos de linguagem, formas de vida, ares de família, bem
como as concepções de seguimento de uma regra, linguagem ordinária e comunidade,
proporcionam diretrizes teóricas para uma compreensão sistemática acerca das práticas
culturais. Todas essas categorias conceituais estão interligadas e constituem um
referencial teórico que evidencia a dinâmica da linguagem ao enfatizar o seu uso no
cotidiano de indivíduos inseridos em um contexto cultural específico onde significados
são compartilhados na vivência do dia a dia. A linguagem ordinária determina, portanto, a
maneira de viver da coletividade.
Em Foucault, encontramos outra abordagem interessante que pode ser
relacionada com a pragmática da linguagem. Neste sentido, “a análise de Foucault parece
ser uma versão concreta e restrita das opiniões gerais compartilhadas por Wittgenstein e
Heidegger” (RABINOW; DREYFUS, 1995, p.69). Ao tratarmos das pesquisas realizadas
por Foucault, observamos que a partir da análise do discurso e do método genealógico
podemos compreender aspectos importantes concernentes à dinâmica cultural das
sociedades ocidentais. Nos livros Vigiar e Punir e na História da Sexualidade, Foucault
analisa os discursos e as práticas sociais. Enquanto estuda os mecanismos de controle da
sociedade capitalista em Vigiar e Punir, na História da Sexualidade o filósofo francês
realiza uma genealogia da ética ocidental.
Na perspectiva de Foucault (2007), o poder é um complexo de correlações de
forças que se dinamizam através de processos históricos, produzindo todo um conjunto
de técnicas e saberes que perpassam toda sociedade em suas múltiplas manifestações. Por
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essa razão, segundo Foucault não há como o poder ser apontado em um ponto
centralizador como, por exemplo, o aparelho do Estado, a partir do qual surgiriam os
mais variados efeitos. O poder está fragmentado na sociedade, instituindo práticas por
intermédio de discursos. Assim sendo, tanto a sexualidade como outros modos de agir
surgem e são moldados nesta dinâmica. Desta maneira, a cultura é produzida por
correlações de forças que constituem o poder e o saber através da produção discursiva.
Na formação cultural do Ocidente há um conjunto complexo de técnicas,
saberes e práticas que formam a tecnologia disciplinar. De acordo com Foucault, o seu
funcionamento nas sociedades ocidentais se concretiza através do uso de um conjunto de
técnicas eficientemente elaboradas por saberes que se efetivam nas práticas disciplinares.
A função política e socioeconômica do poder disciplinar está a serviço da manutenção da
ordem de dominação. Por isto, não foi apenas a sexualidade que foi adquirindo os moldes
implantados através de tais tecnologias disciplinares, mas outras práticas sociais.
Entretanto, vale ressaltar, que apesar da aplicação de punições e repressões, segundo
Foucault (2007), a eficácia do poder está no fato de o mesmo ter se reajustado para ser
utilizado das mais diversificadas maneiras, caracterizando relações de poder e saber que
constituem discursos de verdade e modos de subjetivação.
De acordo com as análises de Foucault (2009), com o advento do capitalismo,
os mecanismos de controle ganharam mais espaço na sociedade na medida em que a
eficácia do sistema social passou a se basear cada vez mais na necessidade de tornar os
corpos dóceis e úteis para o gerenciamento lucrativo. Portanto, todo o conjunto da
tecnologia disciplinar se organiza e se manifesta na sociedade das mais variadas maneiras
e nos mais diversificados segmentos sociais. Assim sendo, instituições como as fábricas,
as escolas, as prisões, os hospitais, entre outras, servem como pontos de articulações
entre os saberes, as técnicas e as práticas disciplinares. O poder disciplinar distribui e
organiza os indivíduos através dos espaços sociais, além de exercer o controle das
atividades mediante a rígida diligência do tempo de duração das mesmas. Tal aspecto
pode ser observado, por exemplo, em escolas e empresas, onde, dependendo da
instituição, pode haver uma vigilância constante e rígida das pessoas. Contudo, o poder
disciplinar vai muito mais longe disso uma vez que sua atuação privilegia as minúcias, os
micros esquadrinhamentos e as mais variadas funções para que os corpos que lhe sejam
úteis.
Por essa razão, o controle passa a ser exercido e focado nos mínimos detalhes do
comportamento dos indivíduos. Portanto, o próprio tempo de vida e o próprio espaço, que
podem ser exemplificados pelo horário das atividades e pelo controle dos corpos nas
instituições, passam a ser organizados de acordo com a estratégia de extrair a melhor
eficiência dos indivíduos. Por esse motivo, para conseguir este alto grau de eficácia, as
tecnologias disciplinares também trabalham com os gestos, os desejos e as crenças das
pessoas, que por essa razão, acabam sendo produzidas pelo poder. Em suma, o poder
disciplinar fabrica os indivíduos de acordo com o modelo antropológico que melhor se
adéqua à sua ordem de dominação vigente. Como diz Foucault (2009, p.164), “a
disciplina fabrica indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os
indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumento de seu exercício”. Assim
sendo, toda a política da tecnologia disciplinar visa o que Foucault denominou como “o
bom adestramento” dos indivíduos e das multidões para a efetivação dos interesses
capitalistas.
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O enfoque maior dos mecanismos de controle no capitalismo não seria a
supressão da vida, nem como foi dito anteriormente, o poder essencialmente coercitivo e
punitivo dos indivíduos, mas sim, uma grande preocupação em diligenciar os
gerenciamentos e distribuições dos indivíduos em postos de funções economicamente
utilitaristas. Neste ínterim, Foucault (2007, p.152) compreende que a administração dos
corpos baseia-se em uma visão calculista fundamentada na disciplina e no levantamento
de dados referentes à “natalidade, longevidade, saúde pública, habitação e migração” que
representam o aparecimento “de técnicas diversas e numerosas para obterem a sujeição
dos corpos e o controle das populações”. Tais fatores formam o que Foucault chama de
bio-poder (RABINOW; DREYFUS, 1995).
Partindo desta reflexão podemos perceber que a massa populacional também
passa a ser objeto de estudo e de interesse do bio-poder. A gerência da vida requer uma
grande e múltipla produção de saberes. Com o entendimento técnico e disciplinar dos
mecanismos de controle dos setores políticos, econômicos, sociais e demográficos, há a
possibilidade de exercer um domínio sobre a população em escalas cada vez maiores. As
mesmas compreendem todos os “espaços” onde se encontram e transitam as pessoas
produtoras, consumidoras e mantenedoras dos “bens” capitalistas. Dentro deste contexto
econômico e político-social até o aparato jurídico desempenha um papel de fundamental
importância na manutenção da ordem. Isso ocorre porque o sistema judiciário tem como
principal finalidade tornar justas e legalizadas as mais diversas atividades que beneficiam
e dão consistência aos interesses do status quo vigente. Contudo, quando estudamos um
pouco mais a fundo o pensamento de Foucault percebemos que, tais aplicações de
dominações seriam menos eficientes se as mesmas não extrapolassem o aparato jurídico,
além das funções do Estado e das maneiras retrógradas de flagelos e modos de
escravização do corpo. Isso acontece porque na cultura pautada pelas diretrizes
capitalistas o que importa é a maximização dos lucros. Castigos constantes e formas de
destruição dos corpos seriam menos lucrativos do que convertê-los em força de produção
e consumo. Em suma, o binômio produção/consumo, que é o eixo da ordem que
possibilita o ganho e o acúmulo de capital, passa a necessitar de uma nova maneira de
tratar a massa subordinada. Como é o caso do controle minucioso do corpo e
consequentemente do comportamento dos indivíduos no lugar da punição e da destruição
do corpo como sanções disciplinares, entre outras. Entretanto é bom que fique claro, que
o bio-poder ainda se utiliza de práticas punitivas, supressão e até mesmo a destruição de
vidas e de corpos, em determinados casos. Contudo, essas atividades estão muito longe
de serem partes das estratégias com maior relevância da dominação capitalista.
Uma vez demonstradas as mais variadas técnicas, mecanismos e o conjunto
de características que constituem o bio-poder, podemos perceber que o principal ponto
das estratégias de controle, manipulações e exercícios provenientes deste tipo de poder é
a constituição de modos de subjetivação. Segundo Foucault (2007), quando se sujeita as
intenções, os hábitos, os mais detalhados e profundos valores e desejos do ser humano,
mais eficaz será a conversão dos corpos em força de produção e consumo. Tais aspectos
caracterizam atualmente a cultura do Ocidente. Em suma, sujeitando os indivíduos, o biopoder produz uma sociedade com uma massa de corpos politicamente dóceis e
inofensivos, além de economicamente úteis e proativos. Por essa razão, que existem
múltiplas táticas disciplinares que constituem modos de subjetivação em um sistema
político-social pautado pelo modelo econômico capitalista.
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Com o advento do capitalismo, os mecanismos de controle ganham espaço no
sistema social e, por esse motivo, passam a caracterizar as dinâmicas políticas,
econômicas e culturais das sociedades ocidentais. A noção de bio-poder concebida por
Foucault pode ser vista como uma consequência lógica de suas análises, principalmente
no tocante às múltiplas práticas e relações de poder pautadas pelas mais variadas
tecnologias disciplinares do modelo capitalista que tem como meta principal a
administração da dinâmica da vida direcionando-a para o lucro.
No capitalismo, a sexualidade também passa a seguir as novas diretrizes do
bio-poder. No tocante a esta questão, o capitalismo não teria inaugurado a era da
liberdade sexual. Para uma melhor associação das análises de Foucault em uma
compreensão da cultura no Ocidente é preciso discorrer com um pouco mais de detalhes
sobre a perspectiva que este pensador apresenta no Volume I da História da Sexualidade.
Deste modo, relacionamos as noções de bio-poder, corpo, sexualidade, produção
discursiva e saber.
Identificando elementos variados que perpassam pelo eixo temático da
história da sexualidade e partindo do ponto da “sexualidade”, Foucault (2007) lança um
olhar minucioso sobre as dinâmicas políticas, socioeconômicas e históricas, dissecando
suas micro e macro relações que podem ser compreendidas como importantes aspectos da
genealogia da cultura do Ocidente.
Na perspectiva de Foucault (2007), nas sociedades ocidentais há uma
proliferação de discursos sobre a sexualidade que correspondem a técnicas sutis de
controle da população. A produção discursiva acerca da sexualidade caracteriza tanto a
sexualidade considerada normal, ligada a experiências heterossexuais, quanto a formas de
transgressão e desvio relacionadas a práticas como a masturbação, a homossexualidade e
a perversão. A análise da produção de discursos sobre a sexualidade no Ocidente é
fundamental para realização da genealogia da ética ocidental, visando uma compreensão
concernente aos modos de subjetivação.
No Volume I da História da Sexualidade, Foucault (2007) estabelece uma
relação entre poder, saber e sexualidade. A produção discursiva referente à sexualidade
aparece em ciências como a medicina, a psiquiatria e a justiça penal. Foucault (2007)
evidencia o modo como códigos morais, jurídicos e religiosos no século XVIII
direcionavam as práticas sexuais. Como exemplos, temos o direito canônico, a pastoral
cristã e a lei civil. Na modernidade, as ciências passam a produzir discursos sobre as
práticas sexuais. Entre os efeitos da produção de discursos sobre a sexualidade, destacase o surgimento de dispositivos de poder para o controle dos corpos. Segundo Foucault
(2007), a fabricação minuciosa do corpo atribui uma grande relevância à intimidade
sexual através das confissões e da produção de saberes ao longo da história da cultura
ocidental.
O estudo genealógico de Foucault (2007) sobre a história da sexualidade na
cultura ocidental demonstra fatores subjacentes a estas relações, tendo como eixo central
a sexualidade. Neste sentido, não existe conhecimento neutro assim como não há
linguagem “pura” já que a própria linguagem é vista como uma construção dentro de um
contexto histórico específico que, por sua vez, perpassa pelo jogo de forças políticas,
econômicas e sociais que compõem a dimensão cultural. Ou seja, o que se falou sobre a
sexualidade, bem como os conhecimentos que se produziram a seu respeito, tem grande
influência da tríade poder-saber-linguagem.
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Sendo assim, a proposta de Foucault (1995, p.232) é verificar “o modo pelo
qual um ser humano torna-se sujeito”. Partindo desta proposta, o sujeito humano é posto
em relações de significação que correspondem também a relações de poder. Seguindo a
perspectiva de Foucault (citado por RABINOW; DREYFUS, 1995, p.138),
“compartilhamos práticas culturais com os outros”, sendo que “estas práticas fazem de
nós aquilo que somos […]”. Estas práticas apresentam-se como aquilo que Wittgenstein
chamou de formas de vida em um dado momento histórico.
É pertinente destacar que Foucault detecta as tramas das sociedades
ocidentais apontando a estrita relação da linguagem discursiva com os saberes e com o
poder. Tais relações seriam articuladas e “legitimadas” pelas práticas culturais. Ou seja,
seguindo este princípio, a linguagem discursiva seria uma importante e eficiente
ferramenta para unir o poder com o saber.
Por essas razões, o conjunto das ideias e análises de Foucault pode ser
utilizado como uma referência conceitual para a compreensão da influência do
pragmatismo da linguagem na complexa dinâmica da história e da cultura das sociedades.
CONCLUSÃO
Podemos observar que existem possibilidades de relacionar determinados
aspectos teóricos desenvolvidos por Foucault e Wittgenstein acerca da cultura ou das
práticas culturais, sendo que o mais evidente deles se encontra no que diz respeito à
pragmática da linguagem e suas implicações.
Tanto Wittgenstein quanto Foucault tomam como referência a linguagem,
considerando que esta não é algo puro, metafísico ou transcendental, mas sim como algo
construído historicamente. Dentro desta perspectiva, a linguagem e o conhecimento
jamais seriam neutros, pois ambos estariam significativamente influenciados pelos mais
variados elementos que constituem as dinâmicas históricas e culturais. Portanto, apesar
das peculiaridades concernentes ao posicionamento de cada um, tanto um quanto o outro
partem da linguagem ordinária e, por conseguinte, de uma abordagem pragmática. Por
essa razão, as abordagens destes filósofos acerca da linguagem e seus possíveis efeitos no
contexto mais amplo, acabam por se caracterizar como relevantes fontes de pesquisa para
os estudos culturais.
A contribuição destes dois grandes pensadores contemporâneos é aplicada em
diversas áreas das ciências humanas, como é o caso de ciências como a Antropologia, a
Sociologia e a Analítica do Discurso. Devido ao caráter interdisciplinar desenvolvido nas
análises feitas por ambos, as implicações de suas reflexões são mencionadas por autores
como Geertz, Marc Augé, Fairclough, dentre outros. Isso ocorre, uma vez que os
processos antropológicos e sociológicos, bem como as formações discursivas e as
práticas sociais, são analisados sobre uma abordagem panorâmica que evidencia a
importância da linguagem no contexto cultural.
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A PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO FUTURO PROFESSOR
Verônica Maria de Araújo Pontes1; Vera Lúcia de Abreu2; Amanda Aparecida de Lima Enéas3
RESUMO: Tendo em vista a importância das disciplinas pedagógicas no contexto da formação do futuro professor,
especificamente a disciplina Psicologia da Educação, é que voltamos o nosso olhar para os sujeitos envolvidos, os
conteúdos estudados, e o fazer pedagógico desta disciplina em contexto de sala de aula. Dessa forma, empreendemos
estudos em torno do papel específico da psicologia da educação a partir de autores como Boch (1996), Vygotsky (2001,
2006), Oliveira (1997), Wallon (1979) entre outros que discutem a real importância e significado em relação à formação
do homem como um ser social, histórico e capaz de construir seus próprios significados a partir das relações que se
efetuam entre este e o meio ambiente físico e social em que vive. A partir dessa compreensão básica em torno do ser
humano, direcionaremos nossa pesquisa para a importância das relações que se estabelecem entre a psicologia e a
educação num contexto mais amplo, levando em conta a dimensão humana já citada. Além disso, enfocaremos
processos ligados ao processo ensino-aprendizagem, aos sujeitos envolvidos e aos aspectos relevantes no ambiente
físico e social em que estes fazem parte. Assim, caracterizamos nossa pesquisa como um estudo de caso, em que
utilizaremos entrevistas com os sujeitos envolvidos. Para a análise dos dados utilizaremos a Análise Proposicional de
Discurso (APD) a partir dos discursos dos sujeitos entrevistados.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; Educação; Licenciatura.

INTRODUÇÃO
Na sociedade de hoje a informação, o conhecimento, é veiculado a todo instante sem até
nos darmos conta desta velocidade. Necessário se faz que tenhamos em mente, num contexto de
formação, a importância de se mostrar objetivos claros e reais, vinculados ao fazer cotidiano, à
prática diária, para que os nossos alunos, foco do nosso trabalho, demonstrem interesse em aprender
e fazer uso deste aprender em sua sala de aula futura. Em nossos cursos de licenciatura,
imprescindível é o estudo das disciplinas de caráter pedagógico, vinculadas ao fazer do professor,
ao planejamento, execução deste fazer, bem como o direcionamento da aprendizagem dos
conteúdos.
No entanto, o percurso não é fácil e simples, pois como diz Becker (2003, p.107): a
instituição universitária dedica grande parte de suas energias na reprodução de conhecimentos já
formalizados. E ao ser assim, deixamos de discutir, analisar, refletir os saberes necessários à
formação de um educador, de um licenciado propriamente dito e passamos a ser meros repassadores
de conteúdos específicos de uma determinada disciplina. Os currículos voltados para os cursos de
licenciaturas abordam em seu teor pedagógico disciplinas voltadas para a didática, psicologia,
filosofia, sociologia, entre outras que inserem em seus conteúdos aspectos relacionados ao processo
ensino-aprendizagem.
Assim, resta-nos saber como realmente estas disciplinas estão articuladas ao contexto
geral do curso formando o professor tanto em seu cunho pedagógico como em seu cunho específico
de atuação. Para nós, a partir desta pesquisa, temos em vista a caracterização dos anseios do aluno
universitário, que cursa licenciatura e tem em seu currículo a disciplina Psicologia da Educação, em
torno da importância da psicologia em sua formação e sua relação com o processo ensinoaprendizagem.
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Além dos anseios, caracterizaremos também os conteúdos propostos pela disciplina e
sua articulação com a formação do professor, bem como a relação existente entre o currículo pleno
do curso e suas especificidades.
Segundo Wallon (1979) a prática pedagógica deve dar conta dos aspectos intelectual,
afetivo e motor integrados, para que dê conta do desenvolvimento integral do ser humano. Para
Vygotsky (1986) o bom ensino é aquele que garante aprendizagem e impulsiona o
desenvolvimento. Sendo assim, temos várias questões e ideias em torno da aprendizagem que
precisam ser analisadas e refletidas na compreensão deste processo complexo e amplo que é o
processo ensino-aprendizagem.
Selecionamos para esta pesquisa questões como: Como está inserida a disciplina
psicologia da educação no currículo do curso de licenciatura? Qual a importância da psicologia na
formação do professor? Quais as relações que se estabelecem entre a psicologia e a educação?
Quais conteúdos estão inseridos na disciplina psicologia da educação que contribuem para a
formação do professor? Quais as expectativas dos alunos em torno da disciplina psicologia da
educação? Quais os objetivos do Programa da Disciplina Psicologia da Educação? Quais as relações
deste programa com o contexto atual de formação do professor? Como o professor percebe a
importância desta disciplina para a formação do professor?
MATERIAL E MÉTODOS
O modo como estão apresentadas e traduzidas as expectativas dos sujeitos nas
atividades, procedimentos e interações construídas no dia-a-dia é mais importante para a abordagem
qualitativa do que os resultados apenas.
Por ser uma relação entre sujeitos é uma relação efetiva e contextualizada em que signos
e representações precisam ser compreendidos, interpretados. O sujeito é considerado único, mas
pertencente a um contexto histórico-social e relacionado a este contexto em que vive e participa.
Nesse estudo, caracterizado como uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo,
no qual iremos lidar com uma variedade de dados – referencial teórico, documentos, e
questionários.
Nesse contexto a nossa pesquisa está direcionada para os cursos de licenciatura
oferecidos pela UERN que tenham em seus currículos as disciplinas na área de psicologia da
educação, tendo em vista a formação do professor.
A nossa amostra, nesse universo descrito, constitui-se de um percentual em torno de
15% dos sujeitos envolvidos: alunos e professores.
Entendemos que essa variedade de dados a serem coletados possibilitará o
aprofundamento necessário e atingirá os objetivos propostos nesta pesquisas, servindo inclusive
para análise e outras proposições teórico-práticas em torno da reflexão e melhoria do currículo,
referencial teórico e metodologias das disciplinas ofertadas para a formação do professor.
Para que pudéssemos fazer nossa escolha por um tipo de análise em que o discurso do
sujeito fosse colocado em evidência e aprofundado, tivemos que minuciosamente estudar a análise
de discurso, e nesse estudo deparamo-nos com a análise proposicional do discurso, o que nos
mostrou respostas coerentes para nossa análise dos dados da pesquisa.
Sabíamos que o discurso do sujeito deveria ser analisado dentro de uma perspectiva de
análise do discurso e buscamos em Orlandi (2007) alguns elementos dessa análise. Concordamos
com a perspectiva de uma análise de discurso, na qual, e segundo Orlandi (2007, p. 15), “(…)
procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho
social geral, constitutivo do homem e da sua história”.
A linguagem é a mediação entre o homem e sua realidade, e de acordo com a
conceptualização cujas raízes remontam à obra de Mikhail Bakhtin (1992 e 2003), essa mediação é
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retratada no discurso, em suas formas de significação dadas pelo sujeito compreendido como
participante de uma determinada de forma de sociedade.
Essa escolha de análise tem a ver com a escolha da nossa orientação metodológica numa
perspectiva sócio-histórica em que trabalhamos com o processo e não apenas com o produto da
pesquisa, e na análise do discurso encontramos a coerência para a nossa investigação, esclarecida
por Orlandi (2007, p. 91) quando compara outros tipos de análise com a análise de discurso: “(…)
na Análise Linguística e na Análise de Conteúdo se trabalha com produtos e na Análise de Discurso
com os processos de constituição (dos sujeitos e dos sentidos)”.
Levando em conta os elementos explicativos da Análise de Discurso e uma tentativa de
sistematização melhor dos dados é que escolhemos a Análise Proposicional do Discurso que, para
Pires (2008, p.86), “(…) resulta de tentativas, ensaiadas ao longo de dez anos de busca de um maior
rigor científico na análise”.
Assim, como o próprio nome diz, a proposição é a unidade de análise do discurso. E
Pires (2008, p.92) esclarece ainda: Se ”falar é enunciar, as marcas do enunciador e da situação da
construção dos enunciados estão presentes no discurso. Adotar como unidade de análise a
Proposição é fugir das relações sintáticas para mergulhar na situação de quem fala e sobre o que
fala”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nossos objetivos estavam voltados para: Identificar a inserção da disciplina Psicologia
da Educação nos currículos de formação de professor; Refletir sobre as expectativas dos alunos em
torno da disciplina Psicologia da Educação e os conteúdos trabalhados em contexto de sala de aula;
Compreender como são trabalhados os conteúdos da disciplina Psicologia da Educação pelo
professor em sala de aula.
No entanto, nosso projeto esteve sem bolsista durante quase todo o primeiro ano. Só
apenas em junho de 2011 uma bolsista começou a atuar no projeto conseguindo coletar dados
apenas com os sujeitos do curso de Química da FANAT, Campus Central.
Os dados obtidos serão analisados, discutidos e socializados junto aos cursos de
licenciatura da UERN. Neste primeiro momento, a análise será realizada apenas nos cursos da
FANAT, inicialmente no curso de Química.
CONCLUSÃO:
Como não conseguimos aprovação do PROPEG/UERN através do PIBIC para dar
continuidade ao projeto no ano de 2011, os dados já obtidos serão analisados a partir de setembro
do corrente. Além disso, a continuidade deste projeto, no âmbito da coleta de dados nos demais
cursos de licenciatura da UERN, será analisada pelos componentes do grupo de estudos e pesquisas
em psicologia e educação inclusiva.
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A RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA A PARTIR DAS NARRATIVAS DOS/AS DOCENTES
DE DOUTOR SEVERIANO – RN
Maria do Socorro Almeida Rêgo1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Débora Maria do
Nascimento3; Leandro Gomes Silva4.
RESUMO: Analisamos a formação de docentes de Doutor Severiano/RN, procurando evidenciar a relação entre teoria
e prática no desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem presentes em suas narrativas de
vida/formação. Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica, centrando-se no estudo dos seguintes referenciais:
Brandão (2008), Freire (1996, 2005), Flick (2009), Imbernón (2006), Josso (2004), Nóvoa (1995), Pimenta (2008),
Pineau (2006) e Zabala (1998); e documental, utilizando os seguintes materiais: 02 memoriais do PROFORMAÇÃO;
01 memorial da disciplina Psicologia da Aprendizagem do Curso de Pedagogia; 52 questionários aplicados na Pesquisa
“Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as
do campo sobre relações de gênero e sexualidade” e 09 narrativas feitas no Projeto de Extensão: “Diálogos
Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, desenvolvido no período de julho de 2009 a
maio de 2011, como parte da pesquisa citada, permitindo-nos conhecer as experiências formadoras de 10 (dez)
educadores/as severianenses. Encontramos poucos aspectos que tratam da relação teoria-prática na formação desses/as
docentes nas narrativas do Projeto de Extensão. Já os memoriais do PROFORMAÇÃO apresentam elementos
importantes para compreender a percepção das docentes sobre a articulação entre sua formação teórica e o
desenvolvimento de sua prática pedagógica, como o memorial de Marques (2002) que relata o quanto o Curso de
Pedagogia ajudou no redimensionamento de sua prática pedagógica, pois antes desenvolvia em sala de aula uma prática
fragmentada e sem refletir sobre o impacto de sua ação para a realização de um ensino de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Memoriais; Narrativas; Relação Teoria-Prática.

INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as
educadores/as serranos/as” faz parte da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas
serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações
de gênero e sexualidade”, vinculada ao Núcleo de Estudos em Educação (NEEd), pertencente ao
Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa Maria Elisa de Albuquerque Maia
(CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Inicialmente, esses
projetos tinham como arco de abrangência 04 municípios serranos: Doutor Severiano, Luiz Gomes,
Portalegre e São Miguel. Contudo, em virtude da complexidade das ações desenvolvidas numa
pesquisa que parte de processos de ação-formação (JOSSO, 2004; PINEAU, 2006), as atividades
das primeiras etapas, compreendendo o período de julho de 2009 a maio de 2011, do Projeto de
Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as” se
concentraram no município de Doutor Severiano e Portalegre. Por esse motivo, embora no nosso
plano de trabalho junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da
UERN, tenhamos escolhido o município de Luiz Gomes, tivemos que redimensionar nosso lócus
geográfico, e optamos pelo município de Doutor Severiano.
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Trazemos aqui os resultados da nossa participação nas ações desenvolvidas na Pesquisa
“Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências
formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, no município de
Doutor Severiano. Essa participação compreendeu o período de agosto de 2010 até julho de 2011,
momento que o plano de trabalho intitulado “Diálogos a partir das narrativas dos docentes tendo
como foco a relação teoria-prática” foi formalizado junto ao PIBIC/UERN. É importante salientar
que, em função de problemas pessoais e familiares, não foi possível participar ativamente das
atividades da pesquisa5 o que dificultou uma sistematização mais acurada dos seguintes objetivos
propostos no nosso plano de trabalho PIBIC: “- Refletir sobre as práticas docentes a partir das
narrativas de vida (oral e escrita); - Investigar a relação teoria-prática dos docentes” (RÊGO, 2010).
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia da nossa pesquisa proposta no plano de trabalho PIBIC, previa a
participação nos encontros quinzenais com docentes participantes do Projeto de Extensão “Diálogos
Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, no município de Luiz
Gomes, visando conhecer as experiências vividas pelos/as mesmos/as em seu percurso formativo e,
principalmente, identificar aspectos sobre as práticas pedagógicas que estes/as utilizam no cotidiano
escolar, bem como os arcabouços teóricos que as sustentam. Contudo, como já salientado na
introdução deste texto, em função das ações extensionistas do Projeto se restringiram aos
municípios de Doutor Severiano e Portalegre e pelas nossas limitações temporais e familiares,
escolhemos o município com o menor número de participantes: Doutor Severiano.
Para isso, realizamos uma pesquisa de caráter quali-quantitativo, centrando-se no estudo
dos seguintes aportes teóricos: Brandão (2008), Freire (1996, 2005), Flick (2009), Imbernón (2006),
Josso (2004), Nóvoa (1995), Pimenta (2008), Pineau (2006) e Zabala (1998); e na análise dos
seguintes materiais: 02 memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia pelo Programa Especial de
Formação Profissional Para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do CAMEAM/UERN; 01
memorial da disciplina Psicologia da Aprendizagem do Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN; 52
questionários aplicados na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do AltoOeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e
sexualidade” e 09 narrativas feitas no Projeto de Extensão: “Diálogos Autobiográficos: trilhas da
formação dos/as educadores/as serranos/as”, desenvolvido no período de julho de 2009 a maio de
2011, como parte da pesquisa citada, permitindo-nos conhecer diversos aspectos das experiências
formadoras de 10 (dez) educadores/as severianenses, que serão discutidos nos próximos tópicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A dificuldade encontrada na melhor articulação entre teoria e prática no contexto dos
cursos de formação de professores/as já se tornou um jargão nas produções teóricas sobre formação
e profissão docente, bem como no discurso de alunos/as do Curso de Pedagogia. Buscando clarear
nossas percepções sobre esses aspectos, organizamos nosso texto nas seguintes partes: Em primeiro
lugar, falamos sobre a formação docente, articulando-a aos dados do questionário aplicado com
educadores/as do município de Doutor Severiano/RN, que nos permite fazer um breve perfil
desses/as educadores/as. Em segundo lugar, tomando por base as experiências formadoras de 10
educadores/as severianenses, discutimos a relação entre teoria e prática a partir da análise de 03
memoriais e das narrativas de vida.
No início da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar...” foi aplicado um
questionário a todos/as educadores/as do município de Doutor Severiano/RN, contudo foram
5

A formalização do PIBIC foi apenas da aluna Maria do Socorro Almeida Rêgo, pois a participação do outro discente nas ações
desta Pesquisa é esporádica e pontual, visto que no período da seleção do PIBIC (2010/2011) ele estava entrando na UERN.
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recebidos apenas 52. Algumas respostas ficaram confusas ou mesmo em branco, dificultando a
tabulação dos dados. Assim, observamos que os/as educadores severianenses, na sua maioria, são
mulheres rurais, pois dos/as 50 respondentes, apenas 05 são do sexo masculino (Ver Gráfico 1).
Destes, 03 vivem na Zona Urbana e 02 na Zona Rural. Já as 45 mulheres, 28 vivem na Zona Rural e
apenas 17 na Zona Urbana (Ver Gráficos 1 e 4), totalizando 20 educadores/as vivendo na área
urbana e 30 no meio rural.
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40

Feminino

30

Masculino

20
10
0
Rural

Urbana

Total

Gráfico 1 – Educadores/as Severianenses, segundo o sexo e o local de moradia, 2009/2010.
Fonte: Silva (2010b, 2011b).

35 dos respondentes dos questionários se encontram na faixa etária entre 20 e 40 anos de idade (Ver
Gráfico 2); desse total, apenas 04 são homens (ver Gráfico 3).
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Gráfico 2 – Educadores/as Severianenses, segundo a faixa etária, 2009/2010.
Fonte: Silva (2010b, 2011b).
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Gráfico 3 – Educadores/as Severianenses, segundo o sexo e a faixa etária, 2009/2010.
Fonte: Silva (2010b, 2011b).
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Gráfico 4 – Educadores/as Severianenses, segundo a faixa etária e o local de moradia, 2009/2010.
Fonte: Silva (2010b, 2011b).

Quanto ao estado civil, 35 responderam que são casados/as, sendo 13 educadoras da
Zona Urbana e 18 da Zona Rural. Já dos 04 educadores casados, apenas 01 residia na Zona Rural.
Encontramos também 04 educadoras com união estável, sendo 03 da Zona Rural e 01 da Zona
Urbana. Já as pessoas que estão solteiras são na maioria mulheres, visto que aparece nas respostas
apenas um homem solteiro que vive na Zona Urbana. Das 08 educadoras solteiras a maioria vive no
meio rural, já que apenas 02 responderam que vivem na cidade. Por último, temos uma educadora
viúva morando na cidade.
Os dados apontam um pequeno número de filhos/as entre os/as respondentes, visto que
14 pessoas afirmaram possui um/a filho/as e 15 pessoas 02 filhos/as, e apenas uma disse ter mais de
04 filhos/as. Esses/as filhos/as estão concentrados, em sua maioria, na faixa etária de 0 a 11 anos de
idade e cursando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.
O segundo aspecto que destacamos são as experiências formadoras de 03 educadores/as
severianenses, tomando por base 02 memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia pelo
PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN; 01 memorial da disciplina Psicologia da Aprendizagem do
Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN e 09 narrativas feitas no Projeto de Extensão: “Diálogos
Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, desenvolvido no período de
julho de 2009 a maio de 2011. Procurando evidenciar assim a relação teoria-prática presentes nessas
narrativas formativas.
Para tanto, considerando os 02 memoriais e uma narrativa de vida dos/as professores/as
do município de Doutor Severiano escolhidos, percebemos o quanto estes na atuação em sala de
aula promoviam antes de ingressarem num curso superior uma prática docente fragmentada,
tentando copiar práticas de professores/as com um ensino mecânico, que tiveram nos seus anos de
escolaridade, nisso o trabalho não promovia avanços, tanto para eles/as como para os/as alunos/as
que ficavam desmotivados/as, “a expressão tem um lugar proeminente, daí esse ensino ser
caracterizado pelo verbalismo do mestre e pela memorização do aluno” (ZABALA, 1998, p. 14).
Podemos observar tais pressupostos nas falas das professoras abaixo:
Durante muitos anos a minha metodologia era fragmentada, pois procurava me espelhar nas
professoras que tive no 1º grau, o que dificultava meu trabalho, isso porque eu não tinha um
estilo próprio, ficava copiando procedimentos de outros professores, que nem sempre
davam certo na prática em sala de aula [...] (MARQUES, 2002, p. 13).
A concepção tradicional que permeou durante toda a minha escolarização, foi o que norteou minha ação
docente. Infelizmente continuei repassando a metodologia tradicional de ensino, levando tudo pronto, com conteúdos
repetitivos e acumulativos que eram absorvidos pelos alunos como verdades inquestionáveis [...] (NOGUEIRA, 2002,
p. 06).
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Então, podemos notar que os/as professores/as no início de sua formação docente não
propiciavam uma prática que desenvolvesse múltiplas aprendizagens, possibilitando o
desenvolvimento da reflexão e da criticidade dos/as alunos/as, ou seja, os/as mesmos/as não
relacionavam a teoria e a prática apenas transmitiam os conteúdos com base no que estava posto no
livro didático. Neste sentido, afirma Pimenta (2008, p. 134) que: “[...] é nesta relação entre a prática
e a teoria que se constrói também o saber docente, que é resultado de um longo processo histórico
de organização e elaboração, pela sociedade, de uma série de saberes, e o educador é responsável
pela transmissão deste saber produzido [...]”.
Mediante tal assertiva de Pimenta (2008), é notório perceber a importância do/a
professor/a promover uma reflexão dos conteúdos que serão trabalhados em sala de aula e também
perceber os diferentes entendimentos dos/as alunos/as com relação aos conteúdos transmitidos, pois
estes/as trazem das relações sociais estabelecidas fora do convívio escolar, conhecimentos que
deverão ser levados em consideração no processo de ensino-aprendizagem.
No decorrer das narrativas e memoriais das professoras vemos como houve um
aprimoramento de suas ações em sala de aula quando começaram a buscar uma formação docente
que impulsionou uma prática mais reflexiva e eficaz.
Após ingressar no curso de Pedagogia senti a necessidade de mudanças na minha prática
enquanto educadora, pois minha formação até então não me dava condição de desempenhar
um trabalho mais produtivo, uma vez que havia uma divergência muito grande entre teoria
e prática, pois apesar de trabalhar numa visão voltada para o construtivismo, a minha
prática pedagógica ainda era arraigada numa teoria empirista na qual o professor atuava
como transmissor do conhecimento e o aluno como um receptor de informações, que
precisava ser atualizado, formando assim um sujeito passivo [...] (MARQUES, 2002, p.
21).
[...] a fundamentação teórica dos ensinos ministrados na graduação contribuiu muito para o
redimensionamento do meu fazer pedagógico, compreendendo as condições gerais em que
se produzem aprendizagem sob a ótica da concepção construtiva, apoiada em conteúdos
que consistem em criar-se na sala de aula um ambiente em que o ensino e a aprendizagem
exercem influência sobre o processo de desenvolvimento de cada indivíduo. (NOGUEIRA,
2002, p. 06).
Hoje, como especialista, sinto-me como uma rosa que desabrochou e se fez movimentar no
tempo aproveitando cada brisa, cada vento, cada furacão para crescer e se transformar.
Diante disso, pegando o ponto central da minha mandala e todas as suas folhas e/ou pétalas,
me vejo nela como desabrochada, aberta a outras experiências e possibilidades ilimitadas.
(FLOR6)

Assim, é notório observar que as professoras ao buscarem uma formação permanente
tiveram um avanço de forma significativa para que pudessem desenvolver conhecimentos
profissionais, impulsionando assim, a inovação educativa de modo a possibilitar uma reflexão da
ação realizada em sala de aula. Nesse sentido, segundo Imbernón (2006, p. 55) “A formação deve
apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de modo a lhes permitir examinar
suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo
constante de auto-avaliação que oriente seu trabalho.”
O/a educador/a ao estabelecer a relação teoria-prática pode promover no espaço de sala
de aula momentos de inovação nos pressupostos pedagógicos, metodológicos e didáticos, só assim,
ele/a pode transformar sua prática pedagógica, a partir de uma tomada de consciência de valores,
significados ideológicos que são implicitamente transmitidos. Por isso, é papel primordial deste/a
profissional, possibilitar um ensino que forme sujeitos críticos-reflexivos. Nessa perspectiva,
conforme Pimenta (2008, p. 146) “[...] educar para e na reflexão é a tarefa essencial do presente,
6

Pseudônimo escolhido pela educadora durante as ações do Projeto de Extensão.
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caso quisermos construir uma sociedade e uma humanidade distinta desta marcada radicalmente
pela exploração [...]”.
Diante disso, alguns saberes são necessários para uma boa prática docente, como
diálogo, reflexão, criticidade, consciência do ser inacabado, respeito à autonomia do/a aluno/a, etc.,
dessa maneira, o/a educador/a precisa manter o estímulo à construção de novos conhecimentos em
conjunto com os/as educandos/as, não acontecendo tais pressupostos a prática de ensino passa a ser
meramente bancária com conhecimentos transmitidos de forma pronta como estão nos livros
didáticos, como nos diz Freire (1996, p. 25): “O necessário é que, subordinado, embora, à prática
„bancária‟, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e
estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o „imuniza‟ contra o
poder apassivador do „bancarismo‟ [...].”
Então, percebe-se que é muito relevante que o professor em sua prática pedagógica
tenha um distanciamento do ensino bancário, pois este não propicia a autonomia dos/as alunos/as
para desempenharem sua criticidade quanto à construção de novos saberes. Neste sentido, podemos
analisar que uma prática docente numa perspectiva bancária não promove a dialogicidade entre
professor/aluno, e a relação teoria-prática, que são primordiais à constituição de uma prática voltada
à liberdade. Sendo assim, de acordo com Freire (2005, p. 213) “a teoria da ação antidialógica, que
serve à opressão, e a teoria dialógica da ação, que serve à libertação”. E, respaldando-nos nos
memoriais das professoras entendemos o quanto elas consideram relevante considerar os
conhecimentos prévios que os alunos adquirem nas suas vivências cotidianas.
Incentivo o aluno a desenvolver a capacidade de penetrar no mundo da aprendizagem
através de projetos pedagógicos que enfocam problemáticas relacionadas com a vivência da
comunidade local [...] (NOGUEIRA, 2002, p.).
“[...] oportunizo traçar metas de trabalho condizentes com a minha nova postura, voltada
para o desafio de uma educação mediadora, viabilizando ao educando a construção do seu
próprio conhecimento [...]” (CAJUEIRO).

Nesta perspectiva, um ensino baseado num paradigma reflexivo sobre o fazer educativo
contribui à melhoria das práticas docentes para que estas sejam um horizonte facilitador na
construção de novas realidades com a utilização de métodos educativos inovadores e podendo
formar indivíduos preparados para uma cidadania responsável, com cidadãos exercendo seus
direitos e deveres numa sociedade democrática e participativa. Desse modo, afirma Zabala (1998, p.
13) “provavelmente a melhoria de nossa atividade profissional, como todas as demais, passa pela
análise do que fazemos de nossa prática e do contraste com outras práticas [...]”.
Enfim, com as narrativas e os memoriais analisados ficou evidente que os/as
professores/as no início de suas atuações em sala de aula promoviam uma prática mecânica, devido
não terem uma formação docente eficaz, mas com o decorrer do tempo conseguiram obter uma
formação que contribui para refletir e redimensionar suas práticas docentes com mais inovação,
interatividade entre teoria-prática e, além disso, tornou-os sujeitos mais críticos e reflexivos.
Assim, segundo Brandão (2008, p. 76) “esse projeto de formação interdisciplinar
traduz-se na articulação das bases teóricas entre alguns dos saberes disciplinares das ciências
humanas [...]”.
CONCLUSÃO
Portanto, as experiências formadoras dos/as professores/as do município de Doutor
Severiano, deixam evidente as mudanças ocorridas nas práticas dos/as educadores/as no decorrer do
tempo, que modificaram as vidas pessoais e profissionais dos/as mesmos/as, visto que no início de
suas profissões a práxis utilizada em sala de aula era inadequada, por não promover a construção de
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conhecimentos para os/as alunos/as de forma interativa, reflexiva, mas ao buscarem uma formação
puderam aperfeiçoar suas atuações e práticas pedagógicas, podendo assim realizar uma melhor
articulação entre teoria e prática e propiciando um ensino mais dinâmico e qualitativo.
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A TECNO-PSICOSFERA DA VIOLÊNCIA NO ALTO OESTE POTIGUAR NO PERÍODO
DE 2005-2009
Miquéias Virginio da Silva1; Rosalvo Nobre Carneiro2
RESUMO: Propõe-se analisar a violência no Alto Oeste Potiguar por meio de sua configuração espacial no período de
2005 a 2009 levando em consideração os principais tipos de ocorrências criminais, bem como suas causas e efeitos,
além de sua evolução socioespacial. Para tanto, utilizou-se dos check-ups policiais fornecidos pelo 7º Batalhão de
Polícia Militar “Coronel André Fernandes”, situado no município de Pau dos Ferros – RN, cujos dados foram tabulados
e transformados em gráficos no Excel. A problemática da violência no Alto Oeste Potiguar no período de 2005 a 2009
respaldam-se nas análises das ocorrências de níveis mais elevados como embriaguês e desordem, acidentes de veículos
com danos materiais, acidentes de veículos com lesões corporais e com mortes de pessoas, tentativa de homicídio e
homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e suicídio. Explicando-se por aspectos econômicos, sociais e
políticos, bem como por questões de (in) segurança representada pela sensação de medo e intranqüilidade social, a
violência no Alto Oeste Potiguar reflete a necessidade de se pensar em uma tecno-psiscosfera como um fator que
proporcione aos espaços públicos e/ou privados da humanidade significativas transformações em suas estruturas, além
de diversas configurações no cotidiano da população que em meio a emblemáticas periculosidades de insegurança,
medo e violência passam a inserirem em seu contexto humanitário mecanismos tecnológicos como forma de certificar
não apenas sua autoconfiança, mas, tão somente uma segurança mais eficaz, sendo a mesma traduzida por suas
idealizações de que somente desta maneira poderão sentir-se mais seguros e protegidos.
PALAVRAS-CHAVE: Alto Oeste Potiguar; Tecno-Psicosfera; Violência.

INTRODUÇÃO
Considerada como algo intrínseco a vida humana, a violência apresenta-se como um dos
problemas sociais de mais preocupação no contexto social, pois atualmente a existência da
criminalidade-violência tem estado presente em várias esferas regionais ocasionando por sua vez
reais transformações nos cenários de vida da humanidade, pois conforme afirma Waiselfisz (2010,
p. 13) “O contínuo incremento da violência cotidiana configura-se como aspecto representativo e
problemático da atual organização da vida social, especialmente nos grandes centros urbanos,
manifestando-se nas diversas esferas da vida societal”.
Considerando tal realidade, convém-nos ressaltar que demarcada por uma
heterogeneidade e significativa diferenciação a violência no Alto Oeste Potiguar (Figura 01) que
segundo Carneiro et. al (2010, p 03) “não figura nas divisões oficiais do IBGE para o estado do Rio
Grande do Norte, mas que é bastante utilizada pelo governo estadual em sua articulação políticoadministrativa” explica-se por seus aspectos sociais, políticos e econômicos que determinam a
existência maciça da criminalidade nesta região,
Além das questões relacionadas ao medo, insegurança e segurança dos indivíduos
potiguares como algo unido a sua vivência humana e social que por sentirem-se ameaçados e
amedrontados por estes fatores determinantes de pavor grupal, revestem não somente suas vidas
mas também os seus espaços de mecanismos que ocasionem mudanças em seus atos e laços afetivos
passando a serem dependente de estruturas tecnológicas incorporadas a seus ideais além de prisões
em suas respectivas mentalidades criando deste modo uma idéia psíquica em um panorama
atemorizante que inspire comportamentos práticos gerando assim uma certeza de que somente desta
forma poderão garantir sua proteção e enfim se sentirem mais seguros.

1

Discente do Curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus CAMEAM, UERN. E-mail:
miqueiasgeo@gmail.com
2
Doutor em Geografia, docente do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus
CAMEAM, UERN: E-mail: rosalvonobre@uern.br.
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Figura 1: Alto Oeste Potiguar: Localização Geográfica
Fonte: Base Cartográfica SPRING 5.0

Objetiva-se compreender a violência nesta região do Rio Grande do Norte no período de
2005-2009 considerando sua diferenciação espacial nos municípios respaldando-se nas variações de
ocorrências criminais na região em estudo retratadas pelos casos de embriaguês e desordem,
acidentes de veículos com danos materiais, acidentes de veículos com lesões corporais e com
mortes de pessoas, tentativa de homicídio e homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e
suicídio.
MATERIAL E MÉTODOS
Formado por 36 municipios, o Alto Oeste Potiguar que em conformidade com Carneiro
(2009, p, 01) “é uma sub-região do Rio Grande do Norte cuja economia de base é a agropecuária,
destacando-se como pólo sub-regional o município de Pau dos Ferros, nas atividades de comércio e
serviços”. Um estudo sobre sua composição e formação com relação à situação da violência neste
espaço regional revela que o Alto Oeste Potiguar contém em sua configuração a presença de três
companhias militares, sendo elas representadas pelos municipios de Pau dos Ferros, Patu e
Alexandria, que registram em suas sedes municipais um total de 24 ocorrências criminais que por
sua vez esboçam o contexto da criminalidade nesta esfera do Rio Grande do Norte.
As análises da violência no Alto Oeste Potiguar respaldam-se no período de 2005 a
2009, tendo por base os check-ups policiais cedidos pelo Batalhão Coronel André Fernandes, 7º
Batalhão de Polícia Militar, situado no município de Pau dos Ferros – RN cujos dados passaram por
tabulações e transformações em gráficos no Microsoft Office Excel, podendo desta forma
identificar os casos de mais representatividade como os de embriaguês e desordem, acidentes de
veículos com danos materiais, acidentes de veículos com lesões corporais e com mortes de pessoas,
tentativa de homicídio e homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e suicídio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para Silva (1999, p. 115) “Nas últimas décadas, as mais variadas manifestações de
violência física têm-se colocado na percepção social, com crescente intensidade, como um dos
principais problemas da vida da sociedade”. Nesse sentido, compreendemos que a violência se
comporta com autêntica pluralidade nos espaços humanos e sociais e que por se tratar de uma
“doença devastadora” traz a sua densidade populacional à obrigatoriedade de se conviver com esta
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insensata calamidade que nos transcorrer dos tempos vem encontrando cada vez mais lugar mesmo
apresentando em sua essência não somente reais elevações, mas também possíveis declínios. Com
base nesta ressalva procura-se perceber os desenvolvimentos e regressos socioespaciais dos 11 tipos
de ocorrências criminais com mais proeminência na região do Alto Oeste Potiguar no período de
2005 a 2009 (Figura 2).
Alto Oeste Potiguar - RN: Evolução dos Principais Tipo de Crimes Selecionados (2005-2009)
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Figura 2: Alto Oeste Potiguar-RN: Evolução dos Principais Tipos de Crimes Selecionados (2005-2009)
Fonte: Adaptado dos checkups do 7° Batalhao de Policia Militar do Rio Grande do Norte, 2005-2009

Uma análise do período de 2005-2009 revela uma acentuada oscilação com relação à
evolução dos principais tipos de ocorrências criminais no Alto Oeste Potiguar com exceção do
período de 2006-2007, tornando-se assim perceptível que a violência presente nesta região, a cada
ano tem apresentado declínios e elevações, além de estabilidades.
Observando o ano de 2005 com 3458 percebemos um alto nível de ocorrências
criminais nesta região se comparado ao ano seguinte de 2006 com 2847, o que torna perceptível
uma representativa redução nos índices criminais.
Com relação ao ano de 2007 cuja evolução dos principais tipos de ocorrências
selecionadas chegam a um total de 2937, nota-se que a criminalidade na região volta a ter uma
elevação em seu nível, o que nos implica ressaltar que o índice de violência na região tem
encontrado um forte espaço, e que a mesma encontra-se ligada a ações de tradições hodiernas
trazendo subsídios para o aprimoramento das práticas deste problema que em conformidade com
Carneiro (2009, p 03-04) “[...] revela uma tendência aos casos ligados a questões modernas se
expandirem socioespacialmente”.
Por fim, observa-se que o ano de 2008 apresentando um total de 2368 se colacionado
com o ano de 2009 cuja criminalidade tem sofrido um processo de evolução em seus índices com
2912, tem apresentado de forma compreensível não somente um representativo movimento de
oscilação como comparado aos anos anteriores, mas também o surgimento de determinadas causas
presentes neste pólo regional que levaram a este aumento estando às mesmas ainda a se desvendar.
Deste modo, verificou-se que no período de 2005 a 2009 os 11 tipos de ocorrências
criminais com mais expressividade na região foram os casos de embriaguês e desordem, acidentes
de veículos com danos materiais, acidentes de veículos com lesões corporais e com mortes de
pessoas, tentativa de homicídio e homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e suicídio
(Figura 03).
Durante o período em análise registrou-se um valor absoluto de 14.632 ocorrências
criminais com mais representatividade na região do Alto Oeste Potiguar que por sua vez dominaram
os tipos violentos com elevados níveis de ocorrências os casos de embriaguês e desordem com
10.959 ocorrências no total, seguido por acidente de veículos com danos materiais com 1.045
ocorrências registradas. Em seguida, totalizando mais de 400 ocorrências durante este período têmse os casos de lesão corporal com 485 registros e acidente de veículos com lesão corporal, com 450,
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o que se entende segundo Carneiro (2009, p 01) que a “violência na “tromba do elefante” se liga em
sua grande maioria a tradição ao passo que a difusão socioespacial do uso de veículos automotivos
demonstra a expansão de acidentes de trânsito, ligados, portanto, à modernidade”.
Alto Oeste Potiguar - RN: Total Geral dos Principais Tipos de Ocorrências Selecionadas (2005-2009)
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Figura 3: Alto Oeste Potiguar-RN: Total Geral dos Principais Tipos de Ocorrências Criminais (2005-2009)
Fonte: Adaptado dos checkups do 7° Batalhao de Policia Militar do Rio Grande do Norte, 2005-2009

Apresentando mais de 300 ocorrências criminais destacam-se os casos de tentativa de
homicídio com 377 registros, seguidos pelas ocorrências de furto que por sua vez constataram em
sua representação um total de 316 ocorrências. Com mais de 200 ocorrências apresentaram-se os
casos de homicídio com 291 registros e os casos de acidente de veículos com morte de pessoas com
207, o que em consonância com Waiselfisz (2010, p 10) pode-se compreender que “[...] Da mesma
forma que a virulência de uma epidemia é indicada, frequentemente, pela quantidade de mortes que
origina também a intensidade nos diversos tipos de violência guarda relação com o número de
mortes que origina”. E por fim, com um total acima de 100 ocorrências encontram-se os casos de
vias de fato, roubo e suicídio que aparecem logo em seguida com 197, 196 e 109 casos
respectivamente.
Composta por três complexos militares localizados nos municípios de Pau dos Ferros,
Patu e Alexandria, o Alto Oeste Potiguar ainda encontra-se vítima do alto índice de criminalidade
por motivo dos sistemas de segurança presentes na região se caracterizar de forma precária,
ocasionando de certa forma tomadas de decisões por parte de sociedade em aceder a diversas ações
elementares que por sua vez possam garantir a tranqüilidade e até mesmo a proteção da mesma.
Com isso entende-se que a massa populacional desta região do Rio Grande do Norte,
abraça em seu convívio e vida social determinados aspectos que fazem dos mesmos prisioneiros de
suas próprias consciências e ações cotidianas. A população da região do Alto Oeste Potiguar,
principalmente onde os índices de criminalidade são mais intensificados, sente-se ameaçada em
levar uma vida cotidiana em suas próprias cidades por motivo do alto índice de criminalidade que
os amedrontam rotineiramente. Concernente a isso Bauman (2008, p 15) lembra-nos que “[...] No
ambiente líquido-moderno, contudo, a luta contra os medos se tornou tarefa para a vida inteira,
enquanto os perigos que os deflagram – ainda que nenhum deles seja percebido como
inadministrável – passaram a ser considerados companhias permanentes e indissociáveis da vida
humana [...].
A sensação de medo presente não somente na vida da população, mas, também em seu
estado psíquico que Carneiro (2009, p, 12) denomina de “psicosfera da insegurança” decorre do
elevado nível de violência nas cidades o que os impossibilita a ter uma real liberdade em suas
atividades humanas como cidadãos de bens limitando-se em seus próprios espaços particulares e
restringindo de certa forma sua liberdade aderindo por este motivo a implementos de seguranças
aprimorados e privados que possam, conforme suas idealizações garantir sua segurança, ajustando-
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se a idéia de que “à medida que o homem aumenta o seu poder sobre a natureza, diminui o medo
que sente dela [...]” (TUAN, 2005 p, 16).
Neste ensejo, convém-nos atentar para a necessidade de refletirmos o problema da
violência no Alto Oeste Potiguar considerando a existência de uma tecno-psicosfera como um fator
de relutante importância na redefinição dos espaços da sociedade sejam eles públicos e/ou privados,
o que em conformidade com Carneiro (2009, p, 12) entendemos que “cada vez mais a sociedade
investe na construção de uma tecnosfera da segurança privada, isto é, um conjunto de tecnologias
particulares utilizadas com o objetivo de reconstituir a sensação de segurança, resultante da
deficiência da tecnosfera da segurança pública ou o conjunto de tecnologias do Estado utilizadas
pelo aparato policial para garantir a sensação de segurança da população”.
Entendendo o contexto da criminalidade com relação à existência de uma tecnopsicosfera é traduzir o viés de compreensão que atualmente a sociedade frente a esta situação de alta
gravidade tem procurado transformar os seus espaços, além de suas vidas acoplando em suas
realidades mecanismos oriundos de processos tecnológicos com o objetivo de assegurarem a sua
paz social e auto confiança, bem como repensarem na certeza de que somente desta forma podem-se
sentir-se mais seguros e protegidos.
Por meio da dinamização da sensação de medo enfrentada e sentida pela sociedade nos
centros urbanos e a partir do momento em que essa sociedade alcança a certeza de que os
criminosos refreiam em suas estruturas edificações tecnológicas, cada vez aumenta a veracidade por
parte da coletividade humana que os sistemas de segurança ainda se encontram muitas vezes em
estado precário, pois os criminosos passam a ter mais domínio do que o próprio militarismo, o que
denota o significado e a importância em dizer que “[...] As pessoas são a nossa maior fonte de
segurança, mas também a causa mais comum de nosso medo [...]” (TUAN, 2005, p. 14).
Conforme Vasconcelos, Sá (2007, p. 252) “hoje vivemos numa sociedade em que o
medo parece estar mais arraigado e ambientado no fazer/viver cotidiano das pessoas”. A causa da
violência e a percepção do medo ao determinar a existência de uma psicosfera da insegurança
conduzem os indivíduos a uma espécie de consumo que os levam a arquitetar em suas residências e
até mesmo em seus espaços instrumentos de amparos que os restrinjam de exercer suas vidas e suas
relações com ela mesma e que a partir dessa implementação a mesma se torne responsável em
redefinir seu espaço, além de construir para si própria um ambiente restrito, porém protegido.
Ao se pensar em violência tem-se a necessidade de assimilar esta questão ao contexto
capitalista pela “base econômica” Minayo (2006, p. 131) que a mesma representa no âmbito da
criminalidade, isso, por ser ele o maior condutor do aumento dos atos delinqüentes nos centros
urbanos até então, o que não nos implica dizer que mesmo estando presente nas diversas classes
sociais, a violência ainda promove a exclusão social, e tal fato, define que, por pertencerem a
classes de baixo poder aquisitivo os indivíduos nela inseridos procuram no campo da criminalidade
e da violência um meio de garantir sua estabilidade sem ao menos levarem em conta que ao estarem
imbuídos neste universo automaticamente promovem a ampliação das disparidades sociais, além do
alto desemprego e acentuadas desventuras. É neste sentido que Silva e Silva (2008, p. 361)
explicam que:
Num mundo onde a violência precede de causas e produz conseqüências, a
princípio tem-se como fator causal a desigualdade social, e como conseqüência
tem-se a miserabilidade, desemprego, fome, destituição de educação, privação a
saúde e boas condições de vida, violência, entre outras [...] – são elementos que
propiciam a disseminação da violência.

No entanto, convém-nos considerar que tanto a violência como o medo e a (in)
segurança são fatores representativos que mostram o quanto à problemática da violência e
principalmente da segurança da sociedade precisam ser revistas, pois a partir do momento em que
esses fatores são observados e ao mesmo tempo presenciados pela sociedade, provoca na mesma
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sensação de amedrontamento e preocupação, fazendo desta forma com que as pessoas deixem suas
ativações como sujeitos e passem a depender de mecanismos que proporcionem uma certeza de
seguridade e tranqüilidade humana e social.
CONCLUSÃO
Por explicar-se através de seus fatores econômicos, políticos e socioculturais, a situação
da violência no Alto Oeste Potiguar encontra-se conectada a ações modernas que revelam nos
indivíduos de seu universo regional urbano verdadeiras transformações em seu convívio, por sentirse ela ameaçada e vitimada por este tão grave problema social.
Compreende-se assim, que, por apresentar-se de forma diferenciada, a violência nesta
região do Rio Grande do Norte comporta-se como uma grave problemática que não somente tem
trazido à sua densidade populacional uma amplitude de insegurança e receio, mas ao mesmo tempo
tem transformado os espaços privados e/ou públicos da sociedade que por esta razão torna-se
aprisionada em seus ideais e práticas ante esta esfinge societal, entendendo desta forma que a idéia
entre tecnosfera da segurança e psicosfera da insegurança traduz a realidade de nossa região por
parte de seus indivíduos como forma de aforar sua autoconfiança e elevar a sensação de seguridade.
Neste ensejo, buscou-se revelar que a violência ainda encontra-se presente não somente
na região do Alto Oeste Potiguar, mas também nas mais diversas áreas regionais ligando-se por sua
vez ao sentimento de medo e a sensação de insegurança trazida pela existência do alto índice de
criminalidade prestando desta forma significativas evoluções em seus aspectos característicos, o que
pode ser observado pelos casos de mais representatividade como as ocorrências de embriaguês e
desordem, acidentes de veículos com danos materiais, lesões corporais e com mortes de pessoas,
tentativa de homicídio e homicídio, furto, lesão corporal, vias de fato, roubo e suicídio, que
representam por sua vez, a configuração espacial da violência nesta região.
Entretanto, vale ressaltar que os estudos referentes a violência e criminalidade enquanto
nos traduzem a importância de atentarmos para futuros estudos sobre sua natureza envolvendo
respectivas temáticas presentes em nosso universo estando às mesmas associadas a nossa realidade,
tendo em vista que seus estudos necessitam cada vez mais de pesquisas e aprofundamentos para
melhor se entender a existência da violência em nosso meio.
O estudo trouxe-nos uma nova roupagem de conhecimento e entendimento referente ao
comportamento da violência em nossa região, levando-os a compreender que se trata de um
fenômeno social atrelado ao nosso espaço vivido seja ele, público e privado, bem como nos
impossibilita também a chegarmos a tais conclusões concretas e imediatas que objetivem sanar as
causas e conseqüências deste tão grave problema.
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A UERN E A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORAS/ES
PARA O USO INTEGRADO DE MÍDIAS NA EDUCAÇÃO
Luiz Henrique Pereira Júnior1; Guilherme Paiva de Carvalho Martins
RESUMO: A pesquisa tratou da experiência da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) com a
capacitação de professoras/as da rede pública de ensino para o uso integrado de mídias no cotidiano escolar, tendo como
objeto de análise o Programa de Formação Continuada Mídias na Educação, curso de extensão na modalidade de
educação a distância (EAD) ofertado em parceria com a extinta Secretaria de Educação a Distância do Ministério da
Educação – SEED/MEC. O referido Curso é subdividido em três ciclos, o Ciclo Básico, o Ciclo Intermediário, ambos
em nível de extensão, e o Ciclo Avançado, em nível de especialização. O enfoque da pesquisa foi o Ciclo Intermediário,
realizado no período de março a setembro de 2010. O estudo mostrou que cursos de formação continuada têm
contribuído para mudanças nas práticas pedagógicas, além de motivarem a reflexão sobre a incorporação de tecnologias
de comunicação no âmbito da educação básica. Entre os fatores analisados na pesquisa, destacamos os índices de
desistência, evasão e concluintes do Curso, a avaliação do material didático pelas/os alunas/os e as mídias mais
utilizadas por elas/eles. A partir da pesquisa observamos que os índices de desistência e evasão são mais altos no Ciclo
Básico enquanto no Ciclo Intermediário há um número maior de concluintes. Além dos aspectos mencionados, a
pesquisa evidenciou que as mulheres são a maioria das/os alunas/os atendidas/as pela UERN no Programa.
PALAVRAS-CHAVE: mídias; tecnologias; educação; práticas pedagógicas.

INTRODUÇÃO
O acesso à educação tem sido uma conquista vivenciada em todo o mundo no decorrer
dos séculos. Embora as escolas ficassem localizadas nos grandes centros urbanos, as pessoas que
outrora não tinham oportunidades de receber uma formação mais adequada por causa de diferenças
econômicas, étnicas, de gênero, de deslocamento etc., podem ter agora acesso à educação, pois com
o aperfeiçoamento dos meios de comunicação há inovações nas metodologias de ensino. É o que
pode ser observado, por exemplo, na educação a distância (EAD), uma modalidade educacional em
que professores/as e alunos/as interagem não pela forma tradicional, ou seja, em um mesmo espaço
físico, mas através de Tecnologias de Comunicação como a escrita, a correspondência, a
telecomunicação, o rádio, a TV, o vídeo, a internet, etc.. Incorporando os avanços tecnológicos, a
EAD propicia a democratização da educação, mas também é direcionada pelo interesse capitalista
de comercialização dos serviços educacionais (GUARANYS; CASTRO, 1979; MARTINS, 2010).
Aretio (1999) distingue três momentos da EAD em âmbito mundial de acordo com os
materiais didáticos e tecnologias utilizadas por cada um. Assim, pode-se intuir que o
desenvolvimento de metodologias na modalidade de EAD tem uma relação com as inovações nos
meios de comunicação (MARTINS, 2010). Segundo Aretio (1999), o primeiro momento da EAD
foi marcado pelo uso da correspondência onde o papel impresso era transladado via correios. A
multimídia (vídeo, áudio e textos) inaugurou o segundo momento com o uso do rádio e da televisão.
O terceiro e último momento (vivenciado atualmente) tem sido caracterizado pela utilização das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s), como é o caso das telecomunicações, da
multimídia, da comunicação via satélite, da internet e da televisão digital, como também pela
utilização do computador pessoal.
Preocupado com a formação continuada de professoras/es da educação básica da rede
pública de ensino e com a incorporação das TIC´s no cotidiano escolar, a extinta Secretaria de
Educação a Distancia do Ministério da Educação – SEED/MEC, em parceria com as universidades
públicas de todo Brasil, com as secretarias de educação estaduais e com o Fundo de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, lançou em todo o território nacional, em 2005, o Programa
de Formação Continuada Mídias na Educação. O referido Programa visa incentivar o uso de
1
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diferentes mídias (Material impresso, rádio, TV e informática) nas práticas pedagógicas. O
Programa é formado por três níveis: Ciclo Básico, com carga horária de 120 horas/aula, Ciclo
Intermediário, com carga horária de 60 horas/aula, e Ciclo Avançado em nível de especialização.
O Mídias na Educação segue o modelo da EAD. Os conteúdos são produzidos pelas
universidades que fazem parte do Programa e estão disponíveis na internet através da plataforma eProinfo para as instituições de ensino superior que fazem parte da parceria e no site do MEC. O
referido Programa tem capacitado professoras/es em todo o país e é uma realidade também no Rio
Grande do Norte por meio da UERN e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
O objetivo da presente pesquisa foi analisar a experiência da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte – UERN na EAD através do Programa Mídias na Educação, desenvolvido
pelo Núcleo de Educação a Distancia – NEAD. Como objetivos específicos, a presente pesquisa
buscou verificar se ocorreram mudanças nas práticas pedagógicas a partir da incorporação de
conhecimentos sobre o uso integrado de mídias na educação, identificar as mídias mais utilizadas
pelas/os professoras/es, o perfil socioeconômico das/os alunas/os e a avaliação que elas/eles fazem
do Curso.
MATERIAL E MÉTODOS
Por tratar-se de uma temática que envolve a experiência de uma Instituição de Ensino
Superior pública com um programa de formação continuada de professoras/es da educação básica
na modalidade de EAD e com o uso de tecnologias de comunicação nas práticas educacionais,
optamos, na pesquisa, por uma metodologia que conciliou métodos quantitativos com a abordagem
qualitativa. Os procedimentos metodológicos quantitativos propiciaram uma visão acerca da
avaliação do Curso e do perfil das/os alunas/os. A abordagem qualitativa permitiu observarmos
aspectos subjetivos concernentes ao modo como elas/eles avaliam o Curso.
Para alcançar sua finalidade, a pesquisa foi dividida em três partes. A princípio, foram
analisados os percentuais de evasão e desistência das/os professoras/es matriculadas/os no Ciclo
Básico e Intermediário, tanto em nível nacional (nas diversas universidades do país) como regional
(UERN). A segunda parte da pesquisa se deu através de um questionário aplicado em uma turma de
122 professoras/es concluintes da 3° oferta do Ciclo Intermediário, durante os meses de setembro e
outubro de 2010, onde as/os mesmas/os avaliaram individualmente o Curso. As/os alunas/os
residem nos municípios de Natal, Mossoró, Alexandria, São Miguel, Antônio Martins, Luís Gomes,
Rodolfo Fernandes, Lucrécia, Martins, Felipe Guerra, Rafael Godeiro, Tenente Ananias, Brejinho,
Ceará-Mirim, Pilões, Umarizal, Apodi, Boa Saúde, Guamaré, Lucrécia, João Câmara, Itajá, Serrinha
dos Pinhos, José da Penha, Assu, Currais Novos, São Pedro e São Miguel do Gostoso. Além da
avaliação do material didático do Curso, o questionário visava levantar o perfil socioeconômico e
identificar as dificuldades enfrentadas pelas/os alunas/os no decorrer das atividades de ensinoaprendizagem. O questionário era de caráter opcional e foi enviado via e-mail para as/os alunas/os.
Do total de 122 estudantes, 65 responderam o questionário. A partir daí, os dados foram coletados e
analisados. Portanto, a amostra é composta por 65 sujeitos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Primeiramente, é preciso frisar que, para efeito de análise, concebemos as tecnologias
de comunicação como mídias. No estudo, definimos o rádio, o material impresso, a TV e as
tecnologias digitais como meios de comunicação ou mídias de variados formatos.
Com relação aos percentuais de evasão e desistência, os resultados que apareceram em
nível nacional, praticamente se confundem com os da UERN. Por evasão, entende-se as/os
alunas/os que foram matriculadas/os, mas que interromperam os estudos no percorrer do curso por
motivos diversos. Os percentuais de desistência, compreendem as/os alunas/os que foram
matriculadas/os, mas que nunca tiveram acesso ao ambiente virtual de aprendizagem do Curso. A
pesquisa foi feita a partir do banco de dados disponibilizado no site do MEC compreendendo as três
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ofertas dos Ciclos Básico e Intermediário, o qual revelou os seguintes resultados:
Tabela 1 - Dados do Programa Mídias na Educação – Ciclo Básico em nível nacional – 2005 a 2010
Oferta
1ª oferta
2ª oferta
3ª oferta
Total

Matrículas
Concluintes
Desistentes
Evadidos
9.922
4.878
1.786
3.258
(100 %)
(49.16%)
(18%)
(32.84%)
16.811
7.613
3.057
6.141
(100 %)
(45.29%)
(18.18%)
(36.53%)
26.043
10.293
7.876
7.874
(100 %)
(39.52%)
(30.24%)
(30.23%)
52.776
22.784
12.719
17.273
(100%)
(43,17%)
(24,10%)
(32,73%)
Fonte: SGQA/MEC (Sistema de Gestão Questionário de Avaliação, 2010)

No tocante à experiência da UERN, apresentamos dados sobre matrículas, concluintes,
desistentes e evadidas/os na 1ª, 2ª e 3ª oferta do Programa Mídias na Educação:
Tabela 2 - Dados do Programa Mídias na Educação – Ciclo Básico UERN – 2007 a 2010
Oferta
1ª oferta
2ª oferta
3ª oferta
Total

Matrículas
Concluintes
Desistentes
97
35
27
(100%)
(36,08%)
(27,84%)
400
176
0
(100%)
(44,00%)
(0%)
459
183
0
(100%)
(39,87%)
(0%)
956
394
27
(100%)
(41.21%)
(2.82%)
Fonte: SGQA/MEC (Sistema de Gestão Questionário de Avaliação, 2010)

Evadidos
35
(36,08%)
224
(56,00%)
276
(60,13%)
535
(55,96%)

Os índices de evasão e desistência apresentados nos relatórios pelas instituições
apresentam razões tanto internas como externas ao Curso, tais como: dificuldades em utilizar o
computador e demais TIC´s, o não entrosamento com o sistema EAD, ou seja, falta de costume com
essa nova modalidade, estando as/os alunas/os sempre presos ao modelo tradicional de escola, renda
salarial baixa, o que impede muitas vezes de possuir computador, internet, etc., jornada de trabalho
muito extensa, o que deixa o profissional tanto mais ocupada/o como também cansada/o e sem
tempo para estudo, pouca formação acadêmica, situação familiar, idade, estado civil entre outros
motivos. Segundo a pesquisa realizada com as/os professoras/es da rede pública que participaram
do Curso, a maioria das motivações está nas justificativas mencionadas.
Tabela 3 - Dados do Programa Mídias na Educação – Ciclo Intermediário em nível nacional – 2005 a 2010
Oferta
Matrículas
Concluintes
Evadidos
Desistentes
1ª oferta
4.447
2.962
493
992
(100%)
(66,61%)
(11,09%)
(22,31%)
2ª oferta
6.443
4.442
1.081
920
(100%)
(68,94%)
(16,78%)
(14,28%)
3ª oferta
8.164
5.860
1.085
1.219
(100%)
(71,78%)
(13,29%)
(14,93%)
Total
19.054
13.264
2.659
3.131
(69,61%)
(13,96%)
(16,43%)
(100%)

A seguir apresentamos os dados referentes ao Ciclo Intermediário ofertado pela UERN
no período de 2007 a 2010:

Tabela 4 - Dados do Programa Mídias na Educação – Ciclo Intermediário UERN – 2007 a 2010
Oferta
1ª oferta

Matrículas
35
(100%)

Concluintes
27
(77,14%)
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2ª oferta
3ª oferta
Total

169
135
0
(100%)
(79,88%)
(%)
227
122
45
(100%)
(53,74%)
(19,82%)
431
284
45
(65.89%)
(10.44%)
(100%)
Fonte: SGQA/MEC (Sistema de Gestão Questionário de Avaliação, 2010)
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34
(20,12%)
60
(26,43%)
102
(23.67%)

Nas tabelas 3 e 4, pode-se observar que os índices de evasão e desistência nas três
ofertas do Ciclo Intermediário caíram consideravelmente tanto na UERN como no restante do país.
Porém, deve-se levar em conta que enquanto no Brasil foram matriculadas no Ciclo Básico 52.776
pessoas, das quais concluíram apenas 22.784, no Ciclo Intermediário foram matriculadas apenas
19.054 das quais concluíram 13.264. Ou seja, todas as pessoas que realizaram o Ciclo
Intermediário, já haviam passado pelo Ciclo Básico e por isso além de serem em número menor, já
estavam habituadas/os ao Programa Mídias na Educação e ao sistema de EAD. Outro fator
determinante para que os índices de evasão e desistência fossem baixos é que a maioria das pessoas
que permaneceram desde o início do Curso estavam mais motivadas para continuar no programa.
Após a análise dos dados quantitativos de evasão e desistência, foram analisadas as
experiências individuais dos mesmos 227 participantes da 3ª oferta do Ciclo Intermediário na
UERN, através da realização de um fórum e de uma enquete disponível no ambiente virtual de
aprendizagem, a plataforma e-proinfo, o qual propunha o seguinte questionamento: A formação para
o uso de mídias na educação influenciou a sua postura em sala de aula? A enquete constatou que
79% das/os professoras/es responderam que mudaram bastante no exercício da docência a partir da
realização do Curso.
Quanto ao fórum, que pretendia analisar qualitativamente a experiência dos
professoras/es à luz do resultado da enquete, as respostas foram dadas predominantemente por
professoras. As/os cursistas apontam que modificaram as suas metodologias, utilizando programas
de rádio, televisivos, DVD, músicas, o computador e a internet. Várias/os comentaram que a escola
onde trabalham não dispõe de mídias e por isso, mesmo com o curso de capacitação, ainda não
experimentaram o seu uso na prática pedagógica. Outro aspecto interessante apontado pelas/os
professoras/es é que o conteúdo do Curso proporcionou a melhoria no planejamento das aulas com
uma adequação do mesmo às mídias disponíveis. Uma mudança no ponto de vista das/os
professoras/es diz respeito ao interesse em conhecer e utilizar as mídias na educação e à
importância dada para estas, que deixam de ser consideradas supérfluas, constituindo ferramentas
interessantes para estimular os estudantes no processo de ensino e aprendizagem.
A terceira parte da pesquisa, que consistiu na análise dos dados coletados do
questionário preenchido por 65 professoras/es participantes do programa, revelou dados bastante
relevantes. De acordo com os resultados, 86% que responderam o questionário são do sexo
feminino e a maioria com faixa etária entre 40 e 45 anos. Em outro levantamento, realizado em
janeiro de 2010, observou-se que, na 1ª e 2ª oferta do Ciclo Intermediário, as professoras
representavam 80,74% do total de alunas/os. A pesquisa revelou também que 58% das/os
participantes são casadas/os, ou seja, esses percentuais apontam uma das razões acerca dos níveis de
evasão e desistência, pois, as mulheres casadas além da vida profissional ainda têm a
responsabilidade com a família e com isso acabam sem tempo para o estudo.
A maioria das/os professoras/es (65%) tem renda salarial muito baixa, ou seja, de 1 a 3
salários mínimos. Esse percentual confirma que no Brasil o magistério é uma profissão
desvalorizada e com baixíssima remuneração. A necessidade financeira obriga os docentes a uma
jornada de trabalho intensa de acordo com o gráfico a seguir:
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Gráfico 1 – Carga horária semanal

A extensa carga horária semanal é um fator decisivo para a permanência das/os
professoras/es no programa de formação continuada, pois, por causa das responsabilidades
profissionais e pela necessidade salarial as/os mesmas/os acabam não encontrando tempo para
participação em cursos de capacitação. O gráfico abaixo demonstra a quantidade de escolas nas
quais as/os professoras/es lecionam.

Gráfico 2 – Quantidade de escolas nas quais leciona

Um fator decisivo para o êxito no programa é sem dúvidas a formação preexistente
entre as/os professoras/es matriculadas/os. Uma das maiores dificuldades apresentadas pelas/os
mesmas/os é a falta de formação com relação às TIC’s. A pesquisa constatou que 88% das/os
participantes concluíram seus estudos de 1º e 2º grau em escolas da rede pública e somente 12%
estudaram em escolas privadas. Além disso, 51% são licenciadas/os em Pedagogia. Com relação à
formação, apenas 1% possuem curso de graduação incompleto, 42% concluíram a graduação e 57%
têm pós-graduação, conforme os gráficos abaixo:

Gráfico 3 – Escolaridade
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A pesquisa feita com as/os professoras/es da rede pública que participaram do Ciclo
Intermediário apresenta dados interessantes acerca da formação dos pais das/os alunas/os, pois
mostra que a questão do acesso ao ensino superior é mais complexa do que a concepção de herança
cultural apresentada por Bourdieu (1998). Os dados evidenciaram que 61% das mães estudaram
somente até a 4ª série do ensino fundamental e 14% delas nunca frequentaram a escola. Com
relação aos pais, o percentual de 57% só estudaram até a 4ª série e 25% deles nunca foram à escola.
Como pode-se notar, a maioria das/os professoras/os possuem pós-graduação. Tal aspecto mostra
como o magistério é uma forma de inserção no mercado de trabalho, principalmente para mulheres.
Com relação à etnia, 48% se consideram brancas/os, 45% pardas/os, 6% negras/os e 1%
amarelas/os.
No questionário preenchido pelas/os professoras/es, além de responderem aos quesitos
socioeconômicos, elas/eles também avaliaram o material didático do Curso, o ambiente virtual de
aprendizagem, o sistema e-proinfo e o próprio desempenho nas atividades realizadas. Quanto ao
ambiente virtual de aprendizagem, a maioria avaliou como satisfatório o funcionamento do mesmo.

Gráfico 4 – Ambiente e-Proinfo

Para o acesso ao ambiente de aprendizado, a maioria das/os professoras/es o fizeram em
suas próprias residências, 55 responderam que possuem microcomputador em casa e 54 dispõem de
internet banda larga ou discada. Por se tratar de um curso na modalidade de EAD, o programa
necessita de um material didático adequado às necessidades das/os alunas/os e que possa ser
facilmente acessível a elas/eles. Conforme descrito acima, 43% das/os professoras/es avaliaram
como sendo ótimo e 55% qualificaram como bom.

Gráfico 5 – Material Didático

A seguir, pode-se observar que, no tocante aos conteúdos e atividades do curso, 57%
das/os professoras/es responderam que consideraram o conteúdo com uma linguagem clara e
acessível, 47% afirmaram que o curso apresenta conteúdos voltados para as experiências da/o
aluna/o e 65% disseram que o conteúdo proporcionou a reflexão sobre a prática pedagógica. No
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quesito aprendizagem autônoma, 40% das/os participantes avaliou com nota máxima e outros 40%
avaliou com média. Foi também questionado às/aos professoras/es, se as atividades são voltadas
para as experiências da/o aluna/o. Cerca de 41% avaliou com nota máxima e cerca 39% com nota
média.
Além da carga horária que gira em torno de 40 a 60 horas semanais, as/os
professoras/es, em sua maioria mães de família, necessitam preparar aulas, corrigir atividades e etc..
Por falta de tempo disponível, a maioria das/os beneficiadas/os pelo programa (66% deles) utilizam
o tempo nos fins de semana para o estudo do material didático do curso. Apesar de 85% delas/deles
afirmarem que o tempo disponibilizado foi compatível com a quantidade de conteúdos, 58%
também afirmaram que, mesmo assim, enviaram trabalhos fora do prazo estabelecido pela
Coordenação do Curso. O gráfico abaixo ilustra os percentuais mencionados:

Gráfico 6 – Horários de estudo

Na demonstração a seguir, pode-se observar que as/os professoras/es tiveram mais
dificuldades nos módulos Informática (22%) e Gestão Integrada de Mídias (25%). Possivelmente
essa dificuldade seja proveniente da falta de habilidade com o computador e com as demais TIC´s.

Gráfico 7 – Dificuldade nos Módulos

Por fim, as/os professoras/es avaliaram seu próprio desempenho no Ciclo Intermediário,
sendo que 79% afirmaram que o rendimento foi considerado bom, 12% regular e 9% bom.
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CONCLUSÃO
Após a análise dos dados, constatamos que a EAD não deve ser vista como uma
educação de segundo categoria, muito menos como um paliativo. A pesquisa feita com as/os
professoras/es da rede pública demonstra que a EAD tem uma imensa responsabilidade social, uma
vez que tem auxiliado na formação continuada de milhares de profissionais em todo país. A
experiência realizada com as/os professoras/es da educação básica atendidas/os pela Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, aponta para um crescimento considerável, tanto das/os
professoras/es, no sentido de apreenderem a utilizar diversas mídias integradas em sala de aula,
como da própria Universidade, que amadurece na proposta de abrir cursos na modalidade de EAD
não só de extensão, mas até de graduação e pós-graduação.
A EAD tem desenvolvido seus métodos, ferramentas e recursos em vista de oferecer o
melhor aos que se dedicam ao ensino e à aprendizagem. É tarefa da mesma oferecer uma educação
de qualidade a fim de formar bons profissionais e cidadãs/cidadãos capazes de ser agentes
transformadoras/es da sociedade. Assim, a EAD cada vez mais democratiza a educação estendendoa a todas as pessoas e demonstra que a aprendizagem não acontece apenas em um dado momento,
mas é um processo que se estende por toda a vida.
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A UNIVERSIDADE E A PEDAGOGIA DA RESILIÊNCIA: TENDÊNCIAS E DESAFIOS
COMO MECANISMOS DE PROTEÇÃO NOS CASOS DE PACIENTES COM CÂNCER
NA CIDADE DE CRUZETA E REGIÃO DO SERIDÓ – RN

Shirlene Santos Mafra Medeiros¹; Fernanda Alves da Silva²

RESUMO: O objetivo do trabalho foi estudar os casos de câncer, os tipos mais comuns e os dados estatísticos de
óbitos de pessoas com câncer no município de Cruzeta e Região do Seridó/RN e a aplicabilidade da pedagogia da
resiliência. Durante nove meses foram realizados estudos bibliográficos sobre câncer, pedagogia da resiliência, análise
das políticas públicas que beneficiam o paciente oncológico e as penalidades aplicáveis a ausência dessa práxis. Os
resultados evidenciam a predominância de cinco principais tipos de câncer responsáveis pela taxa de óbitos na região:
câncer de próstata, mama, colo de útero, brônquios e pulmões e estômago. O câncer é um problema de saúde pública no
Brasil, por isso é importante o conhecimento de sua magnitude para que se possam ter bases referentes a seu controle,
seja por meio de programas de prevenção e detecção precoce, seja pela organização e financiamento da rede assistencial
para o tratamento e reabilitação da população.
Palavras-Chave: Câncer; Pedagogia da Resiliência; Saúde Pública.

________________________
¹ Mestre em Ciências Sociais, Docente do Departamento de Filosofia, Campus Caicó, UERN. E-mail:
shirlenemafra@yahoo.com.br
² Discente do Curso de Graduação em Enfermagem, Campus Caicó, UERN. E-mail: Alves.fernanda02@gmail.com

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

403

INTRODUÇÃO

O câncer é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em
desenvolvimento, sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, representando
cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. Embora as maiores taxas de incidência de
câncer sejam encontradas em países desenvolvidos, dos dez milhões de casos novos anuais de
câncer, cinco milhões e meio são diagnosticados nos países em desenvolvimento¹.
Assim, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) no Brasil, estima-se que, em
2020, o número de casos novos anuais, no mundo, seja da ordem de 15 milhões, sendo que cerca de
60% desses novos casos ocorrerão em 20 países em desenvolvimento. É também conhecido que
pelo menos um terço dos casos novos de câncer que ocorrem anualmente no mundo poderia ser
prevenido.
Nesse sentido, a incidência do câncer no Brasil acompanha a tendência mundial,
caracterizada pelo aumento da expectativa de vida e o consequente envelhecimento populacional,
pela adoção de estilos de vida não saudáveis, pela urbanização desenfreada e novos padrões de
consumo.
Dessa forma, percebe-se que o câncer é intimamente relacionado à morte, tanto pela
característica agressiva da doença quanto pelas consequências que deixa no portador. Esse
paradigma pode ser trabalhado de outra forma através da pedagogia da Resiliência, utilizando os
mecanismos de proteção, analisando os fatores de riscos e a perspectiva dos pacientes com Câncer
para aumentar as possibilidades da sobrevida. Diante disso, vê-se a necessidade e importância de se
trabalhar a resiliência com o paciente oncológico e todos aqueles que estão direta e indiretamente
envolvidos no processo adoecer.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido no período de setembro de 2010 a junho de 2011. Inicialmente foi
realizado um estudo bibliográfico sobre câncer: o que é a doença, como as células cancerosas se
comportam, os diferentes tipos de neoplasias, manifestações, causas, como o organismo de defende
da doença, os fatores de risco que agravam o seu estágio, consequências, formas de tratamento e
análise de políticas públicas que asseguram os direitos dos pacientes com câncer.
Em seguida, realizou-se um estudo acerca da pedagogia da resiliência, na perspectiva de
explicar os fundamentos de sua construção a partir dos acontecimentos dolorosos que afetam o ser
humano bio-psiquicamente. É difícil, mas não é impossível de se gerar resiliência, conforme afirma
Cyrulnik (2001) “metamorfosear a dor do momento para fazer dela uma recordação gloriosa”.
Utilizou-se como ferramentas para se atingir o objetivo da pesquisa, gráficos e dados do Ministério
da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer (INCA) com o propósito de analisar as informações de
óbitos por neoplasias malignas nos vinte e cinco municípios da Região do Seridó/RN.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Brasil, as estimativas, para o ano de 2010, também validas para o ano de 2011, apontam
para a ocorrência de 489.270 casos novos de câncer. Os números no Rio Grande do Norte indicam
uma incidência de aproximadamente 6100 casos novos/ano, sendo 2800 casos no homem e 3300
casos na mulher. Predominando no homem o câncer de próstata, pulmão, estômago e cólon/reto e
na mulher o câncer de mama, colo uterino, cólon/reto e pulmão (INCA).
Tendo como referência as análises realizadas através do portal da Sala de Situação do
Ministério da Saúde e no INCA, constata-se a predominância de cinco tipos de câncer responsáveis
pela taxa de óbitos por esse tipo na Região do Seridó/RN: câncer de próstata, mama, colo de útero,
brônquios, pulmões e estômago. Nesse sentido, para melhor compreensão será apresentado os
gráficos abaixo que se referem à situação da Saúde em alguns municípios da Região do Seridó/RN
no qual foram objeto de análise.
Figura 1: Indicadores de Câncer no Município de Acari - RN

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA
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Figura 2: Indicadores de Câncer no Município de Caicó - RN

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA

Figura 3: Indicadores de Câncer no Município de Cruzeta- RN

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA
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Figura 4: Indicadores de Câncer no Município de Currais Novos- RN

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA

Figura 5: Indicadores de Câncer no Município de São José do Seridó - RN

Fonte: Sala de Situação do Ministério da Saúde e no INCA
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Nestes cinco gráficos, que representam as principais cidades da Região do Seridó há uma
grande incidência de óbitos por neoplasia de próstata, o que já não ocorre com o câncer de mama ou
de útero, por exemplo. Esses números demonstram que os programas implementados, ou não, pelas
secretarias municipais demonstram que os que são voltados para saúde da mulher estão
conseguindo obter resultados positivos, fazendo a prevenção e controle da saúde da mulher. Já os
que são voltados para saúde do homem, encontram certa dificuldade tanto pela não aderência do
gênero masculino aos serviços de atenção a saúde, inclusive o básico, quanto a eficácia dos
programas, o que dificulta assim o controle a prevenção e proteção da saúde do homem.

CONCLUSÃO

O câncer é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e em
desenvolvimento, sendo responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, representando
cerca de 12% de todas as causas de morte no mundo. Embora as maiores taxas de incidência sejam
encontradas em países desenvolvidos, dos dez milhões de casos novos anuais de câncer, cinco
milhões e meios são diagnosticados nos países em desenvolvimento. O número de casos tem
aumentado de maneira considerável em todo o mundo, principalmente a partir do século passado,
configurando-se, na atualidade, como um dos mais importantes problemas de saúde pública
mundial.
Conforme refere o INCA (2002, p.13) “a partir da constatação de que o câncer é um
problema de saúde pública no Brasil, passa a ser importante o conhecimento de sua magnitude para
que se possam ter bases referentes a seu controle, seja por meio de programas de prevenção e
detecção precoce, seja pela organização e financiamento da rede assistencial para o tratamento e
reabilitação da população”.
A avaliação do risco de câncer no Brasil deve sempre levar em consideração a dificuldade
dos registros feitos pelos profissionais de saúde existentes em nível de município, região, Estado e
país para manter a coleta de dados continuamente, facilitando assim, o desenvolvimento de
pesquisas com relevância social. Todavia, o quadro de risco atual do câncer no Brasil e suas
tendências mostram destaque no âmbito da saúde pública e evidenciam a necessidade da realização
contínua da pesquisa sobre este tema, as quais são essenciais para o desenvolvimento de políticas de
saúde, conhecimento por parte da população além de servir de base para estudos a fim de trabalhar a
partir de registros e indicativos de câncer verdadeiros, favorecendo assim o controle da patologia
que afeta significativamente a região do Seridó.
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ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE PAU
DOS FERROS-RN: O SETOR IMOBILIÁRIO E AS IMPLICAÇÕES PARA A
SEGREGAÇÃO URBANA
Camila da Silva Pereira1, Wanessa Djanis de Queiroz Santos2, Josué Alencar Bezerra3
RESUMO: O texto apresentado é resultado de pesquisa realizada no âmbito do Núcleo de Estudos em Geografia
Agrária e Regional (NuGAR), do Curso de Geografia do CAMEAM/UERN, que aborda a discussão acerca da produção
do espaço urbano em pequenas cidades da região do Alto Oeste Potiguar. Especificamente, tivemos como tema e
recorte espaço-temporal: o crescimento do setor imobiliário na cidade de Pau dos Ferros - RN e os reflexos do processo
de segregação socioespacial de classes na cidade na última década. Como metodologia, realizamos pesquisas
quantitativas e qualitativas, com a aplicação de entrevistas abertas e semiabertas junto a órgãos públicos da cidade,
como Secretaria de Tributação; de Urbanismo e Meio Ambiente do município, bem como no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA), agências imobiliárias da cidade entre outros.
Os dados obtidos nos revelam que o crescimento urbano da cidade de Pau dos Ferros tem aumentado consideravelmente
na última década, tendo em vista principalmente a concentração de equipamentos e serviços próprios do terciário na
cidade, o que proporcionou o aumento na procura por meios de residência da população de toda a região. Pau dos
Ferros passa atualmente por um processo de expansão urbana bastante acentuada, na qual novos espaços estão sendo
criados e valorizados na medida em que neles se aloca classes sociais de poder aquisitivo elevado. Em contrapartida,
constatamos o surgimento de áreas socialmente excluídas na cidade, onde nem o poder público nem o privado
manifestam interesse em investir.
Palavras-Chave: Pau dos Ferros; Produção do Espaço; Segregação Urbana; Setor Imobiliário.

INTRODUÇÃO
A região do Alto Oeste Potiguar abrange uma área de 5.259,865 km², segundo o Plano
de Desenvolvimento Sustentável da Região do Alto Oeste Potiguar (IICA, 2006), e apresenta
235.822 habitantes, segundo o último censo do IBGE (2010). Nessa perspectiva, o recorte espacial
selecionado para a realização deste trabalho se insere neste contexto de espaços urbanos nãometropolitanos, tendo como objeto a cidade de Pau dos Ferros, que surge nesta última década como
um importante centro regional, dispondo de novos equipamentos urbanos que impulsionaram a
cidade numa posição de destaque na rede urbana potiguar. E esse destaque perante as demais
cidades da sua microrregião tem seus reflexos na própria paisagem da cidade que vem apresentando
intensas mudanças na última década, principalmente em virtude do investimento do capital
imobiliário, impulsionando o interesse pela pesquisa no sentido de compreender quais os motivos
do acelerado crescimento urbano da cidade e suas influências na organização da cidade.
Considerando que o espaço urbano e, de maneira particular, o espaço intra-urbano
agrega elementos fundamentais para a compreensão de sua dinamicidade, realizamos uma pesquisa
na qual abordamos a produção e as transformações ocorridas no espaço urbano da cidade de Pau
dos Ferros tendo como recorte temporal a última década. Para tanto, para este texto, nos
remeteremos o esforço no estudo da evolução do setor imobiliário na cidade e a conseqüente
formação de áreas segregadas ou subnormais, principalmente sob a responsabilidade do Estado e do
poder privado, identificados como os principais agentes produtores do espaço urbano da cidade
(CORRÊA, 2000).
MATERIAL E MÉTODOS
1
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A pesquisa maior de onde originou esta discussão foi desenvolvida do Núcleo de
Estudos em Geografia Agrária e Regional (NuGAR), do Curso de Geografia do CAMEAM/UERN,
dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC4) da UERN. Inicialmente
realizamos leituras e discussão de textos basilares sobre a temática como: Corrêa (2000), Spósito
(2004), Villaça (2001), Lima (2010) e Souza (2007). Realizamos um breve levantamento de alguns
dados secundários extraídos do último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE (2011), a fim de observarmos como Pau dos Ferros nos aspectos populacionais.
Os dados de ordem quantitativa e qualitativa obtidos serão apresentados em parte, através de
gráficos, quadros, fotos e os demais discorridos no corpo do texto.
Para a concretização dos objetivos da pesquisa, coletamos dados junto a órgãos públicos
do município, como a Secretaria de Tributação, com o objetivo de obter informações sobre o
número de alvarás expedidos e sobre a especialidade de cobrança de IPTU na cidade. Buscamos
também Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, na qual pautamos para discussão a elaboração
do Plano Diretor e das políticas destinadas ao planejamento urbano da cidade. Procuramos no
Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA-RN) informações
sobre as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), documento que possibilita o registro de
obras e serviços técnicos junto ao CREA. Somente com a liberação da ART, o alvará é expedido
pela secretaria de tributação e a obra pode ser executada. Realizamos ainda a consulta a Caixa
Econômica Federal para saber o volume de crédito ofertado para construção da casa própria em Pau
dos Ferros, especificamente dentro do Programa “Minha Casa Minha Vida”, como também junto à
secretaria da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, detentora de boa parte das terras
urbanas localizadas na cidade. Também buscamos informações nas agências imobiliárias que atuam
na cidade sobre número de imóveis alugados e vendidos e quais as áreas de maior investimento na
cidade. Por fim, realizamos uma breve leitura sobre o espaço segregado na cidade, sinalizando as
áreas mais problemáticas da cidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cidade de Pau dos Ferros desempenha um papel não muito comum nas cidades de
mesmo porte localizadas no semi-árido nordestino. Disponibilizando de um terciário bastante forte,
com a oferta de serviços de educação, saúde, financeiros, com um comércio representativo, Pau dos
Ferros recebe diariamente um enorme fluxo de pessoas advindas de vários municípios localizados
na região e da fronteira com os estados do Ceará e Paraíba. Segundo estudo do IBGE sobre as
Regiões de Influência das Cidades, Pau dos Ferros é classificada como Centro Sub-regional A5, que
exerce influência, em média, em 85 cidades, com mediana de 95 mil habitantes e 112
relacionamentos (IBGE, 2008), superando outros centros maiores, como a cidade de Assú (39.369
habitantes). Segundo a Fundação Getulio Vargas - FGV, Pau dos Ferros apresentou no primeiro
semestre de 2011 a 5º melhor renda média dos municípios do Rio Grande do Norte, ficando atrás
somente de Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó (FGV, 2011).
Embora apresente estes importantes índices, de acordo com o último Censo
Demográfico do IBGE (2011), a cidade de Pau dos Ferros abriga apenas 25.535 habitantes e está
localizado numa das regiões mais pobres do semi-árido potiguar, rodeada de pequenas cidades sem
e a presença de atividades econômicas que garantam o desenvolvimento local destes espaços (Mapa
01).

4

A referida pesquisa contou com o apoio do CNPq/UERN, na oferta de 12 cotas de bolsa de iniciação científica.
No Estado do Rio Grande do Norte, segundo o IBGE (2008), Pau dos Ferros aparece logo depois de Natal (Capital
Regional A) e Mossoró (Capital Regional C) e ao lado de Caicó (Centro sub-regional A).
5

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

412

Então o que explica o crescimento urbano apresentando na última década?
Relacionamos este fato a abertura de crédito fornecido pelo Governo Federal, através da Caixa
Econômica Federal, a construção da casa própria. Aquecendo o mercado da construção civil e
possibilitando o fomento da migração inter-regional centralizada na cidade de Pau dos Ferros,
principal cidade do Alto Oeste Potiguar.

Figura 01 – Localização da Cidade de Pau dos Ferros
na Rede Urbana do Alto Oeste Potiguar
Fonte: IBGE (2011)
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2011.

O programa “Minha Casa Minha Vida”, gerido pelo Ministério das Cidades e
operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, como dissemos, disponibiliza o crédito às famílias
com renda bruta de até 1.395 mil reais e consiste na aquisição de terreno e construção de unidades
habitacionais nas cidades nas 27 Unidades Federativas, considerando o déficit habitacional de cada
município. Sem dúvida, a facilidade de crédito oferecido pelo programa, além de oportunizar a
moradia, funciona sob a lógica da produção da cidade e da circulação do capital. O financiamento
despendido para a construção civil contribuiu principalmente às pequenas cidades, atribuindo novos
usos ao solo, e em Pau dos Ferros caracterizada pelo acelerado crescimento urbano da cidade, no
sentido horizontal, valorizando áreas até então não visadas à reprodução do capital.
Outra referência que buscamos para entender a organização fundiária da cidade de Pau
dos Ferros é a paróquia da igreja católica. De acordo com a secretaria da paróquia, as terras que se
encontram registrada para a paróquia foram doadas em 1759, mas somente em 08 de julho de 1963
foram legalizadas em cartório. Este fato acentua o processo de especulação imobiliária na cidade,
uma vez que para adquirir um imóvel é preciso pagar também uma taxa na paróquia para a
liberação do documento. Os preços do metro quadrado dos terrenos da igreja variam entre 15 reais,
localizados no bairro Riacho do Meio, porção oeste da cidade, e 180 reais nos terrenos localizados
no Centro. Esses preços são considerados para efeito de transferência que é feita com base no
cálculo da área do terreno e sob esta medição aplicam-se os valores da tabela da paróquia, e com
base no valor obtido é acrescido um valor 2,5%.
Na transação, para a aquisição do domínio pleno, o valor deverá ser calculado sob os
critérios de uma imobiliária e a paróquia acrescentará um percentual de 22% sob este. É possível
perceber que os valores atribuídos aos mesmos refletem a seletividade dos espaços, na qual os
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locais mais afastados do centro da cidade e terrenos em bairros menos favorecidos, são os que
apresentam preços mais baixos. E os terrenos localizados no centro da cidade ou em suas
imediações, também do aparelho eclesiástico, apresentam valores elevados.
Com relação ao IPTU, a Secretaria de Tributação do município ainda não apresenta o
registro de todos os imóveis da cidade, por isso o tributo não é cobrado em sua totalidade. Este fato
também esbarra na inadimplência de alguns cidadãos, por acha a cobrança abusiva e não trazer
retorno coletivo para a população. A maior parte das cobranças ocorre na porção mais antiga da
cidade, sendo boa parte das áreas de expansão (periferia) ainda localizarem fora do alcance fiscal da
prefeitura. O valor do IPTU cobrado na cidade é calculado com base em fatores que vão desde o
tamanho do terreno, sua localização, condições de saneamento, material de construção do imóvel,
entre outros. Assim, considera-se o valor venal e não o valor real do imóvel, ou seja, os critérios
utilizados pela secretaria podem atribuir um valor menor ou maior do que o estipulado pela
imobiliária
As licenças para construção (alvarás) são emitidas pela prefeitura em um ritmo cada vez
maior. Nos meses de maio e setembro tivemos o maior números de alvarás expedidos. A finalidade
das construções varia bastante mas basicamente são destinadas a moradia e função comercial.
Buscamos também informações referentes às anotações de responsabilidade técnica expedidas pelo
CREA nos últimos anos. A figura abaixo mostra a quantidade de ART expedidas de janeiro de 2006
a outubro de 2010.

Figura 02 – Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) expedidas pelo
CREA de janeiro de 2006 a outubro de 2010.
Fonte: CREA-RN, 2011.
Nota: O dado de 2010 refere-se até o mês de outubro.

É possível perceber que apesar de os registros terem se mantido na mesma quantidade
de 2006 a 2007, no ano de 2008, houve um aumento considerável, em 2009 os números também se
elevaram, seguindo a lógica também em 2010, pois os dados apresentados dizem respeito apenas até
outubro. As principais ruas onde foram liberadas as autorizações localizam-se na porção sul e
central da cidade, embora os registros apresentem, de maneira balanceada, todos os bairros. Os
registros são em maior quantidade principalmente no bairro Nações Unidas, localizado nas
proximidades da UERN, área bastante valorizada e onde se concentra uma parcela da sociedade de
poder aquisitivo mais elevado. Além do bairro Princesinha do Oeste, este localizado também na
porção sul da cidade e o central, onde se concentra mais densamente e quase que essencialmente o
comércio da cidade, há também muitos registros no bairro São Judas Tadeus, próximo ao Centro, e
principalmente nas proximidades da Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição, construída há
pouco mais de três anos. Com a construção da Praça, a área próxima vivenciou um processo de
valorização imobiliária. Enquanto isso, os bairros São Geraldo, Riacho do Meio e os conjuntos
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Manoel Domingos e Manoel Deodato pouco aparecem nos registros, este último apresenta pouco
menos de 20 registros num recorte de tempo considerável.
Fazendo um comparativo das três imobiliárias que atuam na cidade, todas destacam os
bairros Nações Unidas, Princesinha do Oeste e Centro como os mais visados para a venda de
imóveis e contratação de aluguéis. A figura 03 mostra a evolução da quantidade de imóveis
alugados pela imobiliária Esmeraldo Imóveis, principal (em volume) agência da cidade.

Figura 03 – Imóveis Administrados pela Esmeraldo Imóveis.
Fonte: Imobiliária Esmeraldo Imóveis, 2011.

No período de 2007, quando a Esmeraldo Imóveis foi instalada na cidade, até o ano de
2010, o número de imóveis alugados em Pau dos Ferros aumentou consideravelmente. O
crescimento da demanda e consequentemente da oferta se deve ao fato de nos últimos anos a cidade
ter recebido novos serviços educacionais como o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), da valorização de áreas próximas a Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), bem como pelo fato da centralização de serviços urbanos
usufruídos pela população das outras cidades e até de outros estados. Geralmente em áreas mais
afastadas do Centro o preço do metro quadrado é em média 66 reais, sendo que na área comercial
fica por 150 reais, resguardando as variações segundo localização, tamanho e infraestrutura.
No que tange a Costa Larga Imóveis, os responsável colocam que a cidade passa por um
processo de mercado saturado, no qual mais de 60% dos imóveis da cidade estão nas mãos de
poucas pessoas (famílias). Há uma tendência notória ao crescimento de áreas consideradas pouco
valorizadas como a porção leste da cidade, localização do bairro São Geraldo, onde estão sendo
construídos uma escola municipal e o Campus da Universidade Federal Rural do Semi-Árido
(UFERSA). A previsão é de que após a construção da UFERSA os terrenos limítrofes sejam ainda
mais valorizados, passando a funcionar como mais uma fronteira do capital imobiliário em Pau dos
Ferros (figura 04 e fotografia 01).

Figura 04 – Empreendimento de condomínio horizontal
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UFERSA.
Fonte: Camila Pereira, jun. 2011

Na Correia Negócios Imobiliários, boa parte dos aluguéis concentram-se na porção
central a sul da cidade e variam quanto à função. No ano de 2010 cerca de 11 imóveis se
encontravam alugados na área central da cidade e em 2011, de janeiro a abril, em torno de 37
imóveis estavam alugados.
Este fato revela que a lógica do mercado imobiliário reflete uma seletividade na
organização das classes sociais no espaço, ou seja, os bairros mais valorizados nem são tão
equipados, mas abrigam a população de poder aquisitivo um pouco mais elevado em relação os
demais espaços da cidade (fotografias 02 e 03).

Fotografia 02 – Moradias do Conjunto Manoel
Deodato.
Fonte: Camila Pereira, jun. 2011.

Fotografia 03 – Residências de alto padrão localizadas
em área recentemente urbanizada na cidade de Pau dos
Ferros.
Fonte: Josué A. Bezerra, abr. 2011.

Além disso, percebemos que na própria fala dos entrevistados existe uma
estigmatização de outros locais da cidade considerados como segregados por disporem de condições
infra-estruturais menos favoráveis, como o bairro Riacho do Meio, o conjunto Manoel Domingos e
o conjunto Manoel Deodato, este último como já exposto anteriormente, considerado como um
espaço desfavorecido do ponto de vista da qualidade de vida e, portanto, desvalorizado com relação
à reprodução do capital. As fotografias 02 e 03 mostram como o Beira Rio, favela localizada no
conjunto Manoel Deodato, apresenta casas de taipa mesmo após algumas políticas de doação de
casas populares dentro dos programas habitacionais, como também algumas casa de alto padrão
construídas próximas a principal área urbanizada da cidade (Praça de Eventos Nossa Senhora da
Conceição).
Como é possível perceber, o Beira Rio é composto ainda por muitas casas de taipa sem
qualquer estrutura básica. Na época das cheias do rio, a população aproveita para praticar a pesca
como uma alternativa de sobrevivência, além de utilizar a água para atividades domésticas. Tais
práticas foram responsáveis por inúmeros problemas, seja de ordem social pelo fato das péssimas
condições de vida decorrentes da pobreza dessas famílias, seja de ordem ambiental, no sentido de
que as pessoas começaram a ocupar irregularmente as margens do rio Apodi-Mossoró. Segundo
Lima (2010), não há uma delimitação territorial concisa do conjunto Manoel Deodato, fato que
dificulta a orientação dos próprios moradores. Existem casas que possuem dois endereços para o
recebimento de contas e outros documentos. Ao longo do tempo, o conjunto foi se constituindo
como uma porção do espaço segregado e pouco valorizado do ponto de vista imobiliário.
Além disso, a partir da análise feita sobre as ART’s, é possível perceber que o conjunto
Manoel Deodato foi contemplado com o documento para realização de obras poucas vezes no
período de 2006 a 2010, enquanto que outros espaços da cidade apresentam freqüência maior,
principalmente nos bairros Nações Unidas e Princesinha do Oeste e no Centro. Outros problemas
ainda são identificados no conjunto, como o baixo nível de escolaridade, alta taxa de desemprego, a
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maioria das famílias vivem somente do auxílio da Bolsa Família, programas do Governo Federal,
altos índices de violência, o tráfico de drogas também é presente e o melhoramento do bairro tem
quase unicamente como foco principal a erradicação das casas de taipa por alvenaria (LIMA, 2010).
Na pesquisa realizada na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, discutimos sobre o
Plano Diretor, segundo a secretaria, a empresa responsável pela elaboração do plano localiza-se na
Paraíba. Em seguida, houve o lançamento da proposta onde a população foi convidada a participar
de uma audiência. O principal objetivo a ser alcançado com a elaboração do Plano Diretor é traçar
caminhos que possam contribuir para o (re)ordenamento urbano de Pau dos Ferros. É possível
perceber que atualmente não há uma política voltada para a questão da expansão da cidade, um fato
que ocorre de maneira desordenada. Isso mostra que mesmo Pau dos Ferros sendo uma cidade de
pequeno porte, apresenta traços da cidade essencialmente capitalista e de caráter regional. Há uma
forte concentração imobiliária na cidade, na qual pequenos proprietários detêm boa parte dos
imóveis e isso acentua ainda mais a divisão de classes na cidade.
CONCLUSÃO
A partir de pesquisa passadas, o trabalho apresentado ganha relevância ao desenvolver
um estudo sobre a cidade de Pau dos Ferros, cidade que exerce relação com a região na qual se
encontra inserida. Pau dos Ferros é um centro urbano que, de acordo com vários parâmetros físicos,
sociais e econômicos, encontra-se numa região de fronteira com os estados da Paraíba e Ceará. Esta
região é caracterizada pela ocorrência cíclica da seca, pela economia baseada na agropecuária e
uma população em constante migração, devido às precárias condições de vida predominantes.
No decorrer da pesquisa tivemos várias situações que puseram em risco a qualidade de
nosso trabalho, principalmente com relação à dificuldade na coleta de alguns dados e acesso aos
mesmos. Porém, tivemos a oportunidade de coletar informações importantes que nos renderam
discussões bastante pertinentes e que futuramente podem ser analisadas mais profundamente, como
por exemplo, além de citar os bairros que apresentaram um aumento no número de projetos de
construção civil como fizemos no presente trabalho, seria interessante mapear todos os bairros da
cidade e o respectivo aumento do número de construções nos últimos anos.
Sem dúvida, na última década Pau dos Ferros tem passado por um processo de
expansão urbana. Tal constatação se baseia não somente nos dados obtidos durante a pesquisa, mas
também pela própria leitura da paisagem. A cidade cresce horizontalmente de maneira mais notória,
o número de loteamentos cada vez mais se eleva, e geralmente estes se localizam em áreas ainda
sem qualquer infraestrutura básica para ocupação. Tais espaços funcionam como fronteira do
capital, à medida que aumentam de preço com o passar dos anos ao passo que determinadas
estruturas se alocam nessas áreas, como é o caso das imediações do IFRN, na porção sul da cidade.
Neste local, vários loteamentos foram construídos há alguns anos atrás com preços considerados
baixos e atualmente custam até o triplo do valor inicial, principalmente após a instalação do IFRN.
Dessa forma, Pau dos Ferros progride sob a lógica da reprodução do capital imobiliário
e ao passo que o Estado e os promotores imobiliários atribuem novos usos ao solo urbano,
refletindo também na paisagem da cidade as desigualdades socioespaciais muito comuns nos
grandes centros urbanos. Se enquadram na discussão da segregação residencial, espaços
marginalizados, como é o caso do Conjunto Manoel Deodato, que embora tenha sido formado
involuntariamente por grupos menos favorecidos, atualmente é um recorte espacial transformado
pelo poder público e, portanto reflexo das disparidades socioespaciais que moldam Pau dos Ferros
sob o viés capitalista.
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AS MELPs NAS LICENCIATURAS DE LETRAS E PEDAGOGIA: ALGUMAS
APROXIMAÇÕES
Luzia Dias Araújo1, Maria Lúcia Pessoa Sampaio2, Míria Helen Ferreira de Sousa3
RESUMO
Esta pesquisa do PIBIC/CNPq provém de uma investigação de maior dimensão vinculada ao Programa de
Cooperação Acadêmica (PROCAD), sob o mesmo título (SOUSA, 2008), financiada pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), desenvolvida por três Instituições de Ensino
Superior (IES) brasileiras: a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a Universidade de São Paulo
(USP) e a Universidade do Estado Rio Grande do Norte (UERN), com intuito de investigar aspectos
teóricos e metodológicos tratados nas disciplinas Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa
(MELPs). A pesquisa PIBIC objetivou, especialmente, investigar as MELPs, no Estado do Rio Grande do
Norte (RN), optando-se por três IES, que ofertam os Cursos Letras e Pedagogia, a saber: a Universidade
do Estado Rio Grande do Norte (UERN), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a
Universidade Potiguar (UnP). Das IES selecionadas, compôs-se Banco de Dados com Programas Gerais
de Disciplinas (PGD’s), Programas Pedagógicos dos Cursos (PPC’s) de Letras e Pedagogia, matrizes
curriculares, entrevistas com professores da MELP, gravação de aulas, diários de campos, dentre outros
documentos e instrumentais de pesquisa. Amparou-se teoricamente em autores como Foucault (1971);
Minayo (2008); Sampaio (2010; 2011), bem como produções dos pesquisadores do PROCAD,
propiciando reflexões teóricas acerca das pesquisas empreendidas no campo da MELP. Do que se conclui
que o ensino de Língua Portuguesa prioriza o ensino do texto, embora alguns programas de disciplina
apresentam-se ainda enciclopédicos, descartando a prática de pesquisa. A MELP não se configura como
disciplina, se considerar o conceito como trabalhado por Foucault, que a entende como um “construto
teórico”. Avanços no que concerne a perspectiva teórica da disciplina MELP são evidentes, embora a
necessidade de se discutir o ensino de Língua Portuguesa, no que compete à própria questão
metodológica que se configura em algumas situações ineficiente para a formação dos profissionais que
atuarão na educação básica.
PALAVRAS-CHAVE: Metodologia. Ensino. Língua Portuguesa.

INTRODUÇÃO
O “Projeto de Cooperação Acadêmica: Disciplinas de licenciatura voltadas
para o ensino de língua portuguesa” é resultante de uma pesquisa maior, denominada
PROCAD (Projeto de Cooperação Acadêmica), vinculada a CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), sendo parte desta desenvolvida pelo
programa PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica).
O projeto PROCAD (SOUSA, 2008) vem sendo desenvolvido entre três
Universidades brasileiras, a saber: Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
1
2
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade de São Paulo
(USP), sendo a UFMA a IES proponente, USP, IES Associada I e a Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), IES Associada II, cujos objetivos comuns
visam a investigar a Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP) e seu
desenvolvimento, averiguando ainda que disciplinas desenvolvidas nos cursos de
graduação em Letras e Pedagogia se constituem MELP.
Dada a amplitude da pesquisa do PROCAD, delimitou-se como campo de
estudo a ser investigado na pesquisa PIBIC/CNPq as IES do Rio Grande do Norte que
ofertam a disciplina de MELP nos Cursos de Pedagogia e Letras. Dentre as IES do
Estado do RN que ofertam os Cursos de Pedagogia e Letras, decidiu-se trabalhar com
três IES, sendo elas: a Universidade do Estado Rio Grande do Norte (UERN), a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Potiguar
(UnP). O critério de seleção levou em conta pesquisas anterior (SAMPAIO, 2010 - I
Fase), onde se investigou o perfil dos professores leitores no Curso de Letras
(SAMPAIO, 2011 – I fase) por meio da análise de PGDs (Programa Geral de
Disciplinas) das disciplinas que fazem parte da MELP nas referidas instituições,
objetivando maior aprofundamento no campo de investigação.
MATERIAL E MÉTODOS

A investigação se norteou pelo paradigma da pesquisa qualitativa, tendo-se como
materiais de análise o Banco de Dados do Projeto PROCAD. Para desenvolvimento da
pesquisa, inicialmente efetivou-se um levantamento de dados acerca da inserção da
MELP nos cursos de Pedagogia e Letras nas IES no Rio Grande do Norte (UERN,
UFRN e UNP). Após este levantamento, coletou-se destas instituições documentos
como PGD’s, Matrizes Curriculares, PPC’s para construção do referido Banco de
Dados, o qual se encontra organizado em versão on line e impressa no Grupo GEPPE
(Grupo de Pesquisa em Planejamento do Processo de Ensino-aprendizagem),
constituindo-se vasto material para análise e desenvolvimento de trabalhos tanto na
graduação quanto na pós-graduação.
Diante da grande dimensão de dados e informações a serem pesquisadas, centrase, aqui neste relato nos objetivos que guiaram o trabalho como bolsista do CNPq e
possibilitaram a exeqüibilidade da pesquisa, os quais serão discutidos no decorrer do
trabalho, quais sejam: (i) Organizar o estado da arte no qual se encontra os
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conhecimentos efetivamente mobilizados na MELP sobre a formação de professores de
Língua Portuguesa; (ii) Empreender uma discussão quanto à constituição ou não de uma
"disciplina" a partir dos conhecimentos que têm sido mobilizados no desenvolvimento
destas disciplinas e na produção delas decorrente; (iii) Compreender, baseando-se nos
PGD’s e ementas que profissional está se formando hoje partindo do ensino das MELPs;
(iv) Construir um quadro panorâmico das diversas inserções institucionais da disciplina
MELP, bem como do perfil profissional por ela encarregado, em diferentes Instituições
de Ensino Superior, detendo-se as três IES investigadas; e (v) Analisar as conseqüências
para a disciplina a respeito do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa oriundas dos
diferentes encaminhamentos dados na disciplina nos Cursos de Letras e Pedagogia;
Mediante objetivos mencionados, concorda-se com Minayo (2008) ao afirmar
que o trabalho de pesquisar deve ser visto como uma atividade resultante de dúvidas e
inquietações, as quais resultam de vivências, de questionamentos dos sujeitos que se
inserem em determinado meio. Então, pesquisar a formação do professor de língua
Portuguesa implica em analisar os problemas vivenciados em sala de aula, em procurar
responder as dúvidas que permeiam o campo profissional, ao ensinar e ao o que ensinar.
“Toda investigação se inicia por uma questão, por um problema, por uma pergunta, por
uma dúvida” (MINAYO, 2008, p.16), assim se apresenta o objetivo da MELP: o que
ensinar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em busca de resposta para o primeiro objetivo que diz respeito à organização do estado
da arte no qual se encontra os conhecimentos efetivamente mobilizados na MELP sobre a
formação de professores de Língua Portuguesa, vale ressaltar que foi lido e inserido no banco
de dados todos os textos produzidos pela equipe do PROCAD, os quais foram publicados em
Anais de dois eventos, vinculados ao projeto: O VII e VIII CMELLP (Colóquio Nacional de
Língua Portuguesa e de Literatura), bem como um livro4 organizado com as principais
produções.

Em consonância com o primeiro objetivo e deste resultante, o estado da arte
mostrou que, em relação ao segundo objetivo, empreender uma discussão quanto à
constituição ou não de uma "disciplina", muitos estudos realizados no campo da MELP,
leva ao questionamento de sua constituição ou não como disciplina.
4

SOUSA, Antonio Paulino de; BARZOTTO, Valdir Heitor; SAMPAIO, Maria Lúcia Pessoa. Formação de professor de língua
portuguesa: quando a linguagem e o ensino se encontram. São Paulo: Paulistana, 2010, v.1. p.193.
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Para Sousa (2010) uma disciplina se configura como uma “necessidade de
formação”, que objetiva preparar, discutir questões relevantes a determinados assuntos.
Já a metodologia é uma “subdisciplina” não se apresentando como disciplina, mas como
uma prática da disciplina. Embora essa discussão não seja consensual.
Diante dos apontamentos e estudos, insiste a questão: A MELP é uma disciplina?
A noção de disciplina se refere à invenção do saber e a métodos de
ensino. Esse conceito diz respeito à interface problemática entre a
constituição de conhecimentos sobre um determinado objeto, a língua
e a linguagem, por exemplo, e as modalidades de circulação e
apropriação [...]. A questão de saber o que é uma disciplina científica
é um problema epistemológico e sociológico. Mesmo se definirmos
uma posição, essa será sempre questionada e deve levar em conta as
transformações sociais que se desenvolvem dentro de um determinado
tempo das práticas científicas, suas percepções e difusões. Uma
disciplina, enquanto domínio de um objeto representa um sistema
conceitual fundamental, porque permite a organização da experiência
e a formulação de convicções (SOUSA, 2010).

Esse mesmo autor compreende disciplina como invenção de saberes e métodos de
ensino, sendo o conceito definitivo de disciplina complexo, uma vez que envolve
inúmeros aspectos epistemológicos, sociológicos e também culturais, tornando-se difícil
uma definição pronta e acabada.
Para Foucault (1971, p. 32, apud. SOUSA 2010), disciplina é “um conjunto de
enunciados, cuja organização se deve aos modelos científicos que tendem a uma
coerência e a uma demonstração, que são recebidas, institucionalizadas, transmitidas e
às vezes ensinadas como ciência”, então, cabe investigação do objeto de estudo na
MELP.
No tocante ao terceiro objetivo que diz respeito a compreender, baseando-se nos
PGD’s e ementas que profissional está se formando hoje partindo do ensino das
MELPs, observou-se que a busca persiste na formação de um profissional que atenda as
demandas inerentes às recomendações advindas das Diretrizes Curriculares Nacionais,
dos Parâmetros Curriculares Nacionais dentre outros documentos que norteiam o
ensino-aprendizagem de uma língua hoje.
Em relação ao quarto objetivo, construiu-se um quadro panorâmico no qual se

observa a inserção da MELP no Rio Grande do Norte, delimitando-se para este trabalho
apenas as IES trabalhadas, tendo-se como foco o perfil dos profissionais que trabalham
nos campi estudados que atuam nas MELPs, nas três IES, na seguinte ordem: UERN,
UFRN e UnP, obedecendo a organização por cursos.
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CURSO DE PEDAGOGIA
CAMPUS

DISCIPLINA

CAMPUS
AVANÇADO
PROFESSORA
MARIA ELISA
DE
ALBUQUERQUE
MAIA
(CAMEAM)

Ensino de
Língua
Portuguesa

CAMPUS
CENTRO
DE
CIÊNCIAS
SOCIAIS
APLICADAS
(CCSA)

DISCIPLINA
O ensino da
Língua
Portuguesa no
1ºgrau I

UERN
TURNO

PERFIL PROFISSIONAL

NOTURNO

PROFISSONAL I:
Graduada em Pedagogia pela UERN (1992),
Especialista, Mestre e Doutora no Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (1999-2005).
Pós-doutoramento pela Université Paris 8, França.
Professora adjunto IV do Departamento de
Educação e Bolsista de Produtividade da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Atua em área multidisciplinar - Educação e Letras
- sendo docente permanente do Programa de PósGraduação em Letras (PPGL).
PROFISSONAL II:
Graduação em pedagogia e Especialista em
Educação pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. É professora da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte, atua
principalmente nos seguintes temas: inclusão,
profissionais da educação, educação, ociosidade,
sala de aula, indisciplina, participação, gestão
democrática, conselho escolar e participação,
gestão democrática, conselho escolar e
funcionamento de bibliotecas escolares.
UFRN
TURNO
PERFIL PROFISSIONAL
PROFISSONAL III:
Graduação em Letras pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (1977), mestrado em
Educação pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (1995) e doutorado em Educação
pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (1997). Atualmente é professor adjunto 4 da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Tem experiência na área de Educação, com ênfase
em Educação, atuando principalmente nos temas:
texto livre, pedagogia Freinet, cooperação,
didática, implicações pedagógicas do texto livre e
metodologia do ensino superior.
CURSO DE LETRAS
UERN

CAMPUS

DISCIPLINA

TURNO

PERFIL PROFISSIONAL

CAMPUS
AVANÇADO
PREFEITO
WALTER DE
SÁ
LEITÃO
(CAWSL)

Didática da
Língua
Portuguesa

NOTURNO

PROFISSONAL IV:
Graduada em Letras/ UFRN (1989);
Especialização em Língua Portuguesa:
Leitura, produção de textos e Gramática/
UFRN (2008); Mestrado em Letras:
Linguística Aplicada/ UFRN (1999-2002);
doutoranda em Letras: linguística Aplicada/
UFRN. Experiência docente: Ensino Básico
da rede pública estadual (RN), municipal
(Natal e Parnamirim/RN) e Ensino Superior
público e privado (UERN/ UVA e UFRN).
Integrante dos grupos de pesquisas: Discurso
& Gramática (D & G/ UFRN) e Práticas
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CAMPUS
CENTRAL
–
FACULDADE
DE
EDUCAÇÃO

Didática da
língua
Portuguesa

NOTURNO

UNP
DISCIPLINA

CAMPUS
UNP
UNIDADE
FLORIANO
PEIXOTO

-

Leitura e
produção de
texto - seriado
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Discursivas, Linguagem e Ensino (PRADILE/
UERN).
PROFISSONAL V:
Graduação em Letras - habilitação em Língua
Portuguesa (1996), especialização em
Lingüística Aplicada (1999) pela UFRN.
Mestre em Letras pelo Programa de PósGraduação em Letras - PPGL da UERN
(2010). Membro dos Grupos de pesquisa:
Pesquisa em Produção e Ensino do Texto GPET/ CAMEM/UERN e Grupo de Pesquisa
em Linguística e Literatura- GEPELL/
FALA/UERN. Experiência na área de Letras e
Educação atua principalmente em: ensino de
língua portuguesa, formação docente, leitura e
produção de textos, formação do leitor,
linguagem e discurso.

TURNO

PERFIL PROFISSIONAL
PROFISSONAL VI:
Possui graduação em Letras e Artes pela
Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (1990), especialização em Linguística
Aplicada pela Universidade Potiguar (2004) e
mestrado em Estudos da Linguagem pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(2006). Doutoranda do Programa de PósGraduação em Estudos da Linguagem
(PPgEL/UFRN) e professora da Universidade
Potiguar - UnP. Tem experiência na área de
Linguística Textual, com interesses de
pesquisa voltados para Linguística Cognitiva,
atuando nos seguintes temas: referenciação construção e compreensão dos sentidos,
domínios conceptuais e projeção entre
domínios cognitivos.

Os profissionais que atuam nas MELPs, em sua maioria, têm experiência com o
ensino de Língua Portuguesa, alguns têm formação voltada à linguística (profissionais
de Letras) outros Pedagogia, vinculados a grupos de pesquisa, o que revalida a
importância do pesquisar ao desenvolvimento de uma prática qualitativa. Desenvolvem
seu trabalho com ênfase na produção de texto, formação de leitor, na área de leitura e
literatura, o que os remete a trabalhar com a MELP, já que, é necessário a utilização de
uma metodologia que norteie o ensino de Língua Portuguesa.
Em atendimento ao quinto e último objetivo que prevê analisar as
conseqüências para a disciplina a respeito do ensino-aprendizagem de Língua
Portuguesa nos Cursos de Letras e Pedagogia, fez-se necessário investigar a formação
profissional dos docentes, visto ser relevante o questionamentos acerca de como o
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ensino está se desenvolvendo nas salas de aula de Língua Portuguesa. Pelos dados
apresentados vê-se que dos seis profissionais responsáveis pelas MELPs/RN, dois têm
formação inicial em Pedagogia e a maioria, ou seja, quatro deles são formados em
Letras, seguindo essa mesma lógica a formação continuada no mestrado/doutorado em
Educação/Letras. Desse modo, a metodologia do ensino reflete na forma como são
desenvolvidas as concepções teóricas desses sujeitos, as inquietações e/ou necessidades
advindas dessa formação, já que são muitas as indagações no que compete ao campo da
língua materna; questões em comuns, quanto à escrita, gramática, leitura, produção e
interpretação de texto se apresentam como pontos cruciais, ao mesmo tempo foco
principal no âmbito do ensino de língua portuguesa.
CONCLUSÃO

Ao finalizar esta pesquisa, apontam-se algumas aproximações quanto à
metodologia de Língua Portuguesa desenvolvida nas IES do RN pesquisadas (UERN,
UFRN e UNP). Analisou-se PGDs das referidas IES, algumas entrevistas dos
professores das disciplinas, o que oportunizou uma análise mais sólida no que compete
ao desenvolvimento do programa da disciplina em sala de aula, confrontando-se as
entrevistas com os PGDs. Quanto ao aspecto da análise do PGD’s, destaca-se que estes
se apresentam voltados para o ensino da língua em seu aspecto verbal. Em outros casos
se voltam para aspectos estritamente bibliográficos, com exceção de alguns que
valorizam a prática, o que implica num processo de ensino aprendizagem em alguns
casos ainda conteudistas.
Mediante as leituras, discussões e análises feitas, apontam-se como resultados
mais pontuais alcançados mediante objetivos e execução da pesquisa, na qual
possibilitou: a leitura e sistematização do estado da arte, a partir da produção de
conhecimento efetivamente mobilizados pela equipe da MELP sobre a formação de
professores de Língua Portuguesa.
Com base na construção de um quadro panorâmico das diversas inserções
institucionais da disciplina MELP foi possível visualizar o perfil profissional por ela
encarregado, em diferentes Instituições de Ensino Superior, detendo-se as três IES
investigadas. Das várias discussões realizadas com a equipe, enfatizou-se a
complexidade da discussão acerca do conceito de disciplina e de metodologia, o que,
segundo as aproximações feitas, são pontos diferentes, a primeira é a disciplina
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propriamente dita, a segunda é uma subdisciplina (SOUZA 2010), é a metodologia que
norteia a disciplina. De acordo com os estudos e possíveis constatações, quanto ao
questionamento acerca de a MELP ser ou não uma disciplina, infere-se que esta não se
configura como disciplina, mas como uma subdisciplina, a metodologia utilizada pelos
profissionais nas aulas de língua portuguesa.
A formação inicial e continuada dos profissionais investigados por meio de
consulta ao quadro construído possibilitou compreender que dos profissionais que
atuam na disciplina apresentam titulação mínima de mestrado, com apenas uma
especialista, sendo em sua maioria doutores e doutorandas. Chamou a atenção que do
quantitativo dos seis professores, tem-se apenas um profissional do sexo masculino.
Todos com vasta experiência na docência, na pesquisa e até mesmo extensão. Disso se
conclui que, a consequencia deste quadro parece ser bastante positiva para a disciplina e
ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa nos Cursos de Letras e Pedagogia.
Outro aspecto a destacar é que dada a formação dos docentes, aponta-se como
relevante a importância da mesma está vinculada ao pesquisar, o que contribui para uma
melhor prática. O pesquisar deve se constituir como ponto análise da prática
profissional dos sujeitos.

Conclui-se que, de acordo com nossas análises, há

necessidade de se voltar mais para a prática docente, a qual deve estar vinculada à
pesquisa.
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS RECENTES
NA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, A PARTIR DO SETOR IMOBILIÁRIO
Wanessa Djanis de Queiroz Santos1, Josué Alencar Bezerra2, Camila da Silva Pereira3

RESUMO O presente trabalho é fruto de uma pesquisa maior realizada no Núcleo de Estudos em Geografia Agrária

e Regional (NuGAR), do Curso de Geografia do CAMEAM/UERN e busca entender a dinâmica intra-urbana da cidade
de Pau dos Ferros-RN, a partir do crescimento do setor imobiliário e sua influência na transformação recente do espaço
urbano da cidade. Neste estudo, enfatizamos as transformações espaciais na estrutura da cidade a partir da interferência
dos agentes produtores do espaço urbano, destacando o setor privado e a atuação do Estado. Para a realização do
trabalho, realizamos a coleta de dados em alguns órgãos públicos de Pau dos Ferros, como: Secretaria de Tributação,
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do Município; Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia do Rio
Grande do Norte (CREA) e agências imobiliárias atuantes na cidade. O resultado obtido nos mostrou que o crescimento
acelerado e desordenado da cidade de Pau dos Ferros se dá a partir indiretamente do terciário, setor de destaque no
contexto regional. Percebemos que o crescimento urbano vem mostrando reflexo na expansão urbana de Pau dos Ferros,
modelando e dando novas funções a algumas áreas da cidade, sendo o setor imobiliário o mais materializa estas
transformações. Alguns espaços vêm sendo criados e des/valorizados a partir dos investimentos oriundos do Estado e
principalmente do capital privado.
Palavras-Chave: Expansão Urbana; Produção do Espaço; Setor Imobiliário; Pau dos Ferros.

INTRUDUÇÃO
A pesquisa apresentada se insere no contexto dos estudos sobre os espaços urbanos nãometropolitanos, tendo como destaque a cidade de Pau dos Ferros, que na última década aparece
como um importante centro regional no estado. Para o trabalho propomos analisar alguns
indicativos que estão imbuídos no crescimento urbano de Pau dos Ferros, a partir de estímulos do
setor imobiliário e de outros agentes produtores do espaço. Torna-se importante destacar que o
crescimento urbano da cidade se mostra acelerado, porém, desordenado, e que se dá a partir da
oferta de serviços ao qual a cidade dispõe exercendo uma centralidade regional de pessoas
mercadorias e capital.
O município de Pau dos Ferros pertencente à microrregião de mesmo nome, localizada
no Alto Oeste Potiguar, e ocupa uma área de 259,960 km², sendo que 1,902 km² estão em perímetro
urbano. Sua população total é de 27.733 habitantes. Com taxas de urbanização de aproximadamente
90%, a área urbana abriga, segundo o último Censo (IBGE, 2011), 25.535 habitantes, e sua gênese
está atrelada a atividade agrícola, porém, a principal fonte de renda é originada do terciário, a partir
da prestação de serviços e de um comércio de caráter regional. O texto foi organizado em a primeira
seção apresentaremos a metodologia do trabalho e, em seguida, os resultados obtidos neste recorte
temático da pesquisa.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida com duração de um ano, na qual realizamos leitura e
discussão de textos referentes à temática como em Corrêa (2000), Spósito (2004, 2011), Villaça
1
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(2001), Lima (2010) e Souza (2003). Realizamos um levantamento no site do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2011), especificamente em busca dos primeiros dados do Censo
2010.
Coletamos alguns dados junto a órgãos públicos cidade, como na Secretaria de
Tributação, a fim de obter informações sobre o número de alvarás expedidos e sobre a cobrança do
IPTU, além da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, onde buscamos informações sobre o
Plano Diretor, que ainda se encontra em elaboração, bem como sobre as políticas voltadas ao
planejamento urbano da cidade. Buscamos ainda junto ao Conselho Regional de Arquitetura e
Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA-RN), informações sobre as Anotações de
Responsabilidade Técnica - ART, documento que possibilita o registro de obras e serviços técnicos
junto ao CREA. Somente com a liberação da ART o alvará é expedido pela secretaria de tributação
e a obra pode ser executada. Junto à Caixa Econômica Federal buscamos informações sobre a
quantidade de financiamentos feitos em parceria com o governo municipal para a construção de
imóveis por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Junto à secretaria da Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Conceição, buscamos informações sobre os terrenos em posse paróquia da
cidade, como também seus valores e localização. Também coletamos informações nas agências
imobiliárias que atuam na cidade o número de imóveis alugados e vendidos, como também o
registro das áreas de maior investimento em Pau dos Ferros. Por fim, realizamos uma breve leitura
sobre a influência do setor imobiliário no processo de expansão da cidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como proposto na pesquisa intitulada “Produção do espaço e transformações urbanas na
cidade de Pau dos Ferros – RN”, marco original do texto aqui apresentado, tentamos buscar
entender como se deu o recente processo de expansão urbana da cidade de Pau dos Ferros na última
década, especificamente em que fatores de formação/organização socioespacial atuam na
morfologia da cidade. Inicialmente, tivemos que considerar a importância do papel da cidade de Pau
dos Ferros enquanto pólo regional, a partir da oferta de serviços e de um comércio representativo na
região, como já estudado em outras pesquisa realizadas no NuGAR (Mapa 01).

Mapa 01 – Localização da Cidade de Pau dos Ferros no Rio
Grande do Norte.
Fonte: IICA (2006).
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2011.
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O município de Pau dos Ferros vem passando por rápido crescimento urbano nas
últimas décadas e, apesar de abrigar uma população relativamente pequena (25.535 habitantes),
desempenha um papel representativo na rede urbana potiguar, sobretudo, na região do Alto Oeste
Potiguar (IBGE, 2011). Na primeira década do século é que esta cidade ganhou ainda mais
representatividade no contexto estadual quando o seu aparecimento nos anais dos institutos
econômicos e sociais oficiais a colocando como 3º maior cidade do Rio Grande do Norte, ao lado
de Caicó, o número de relações na rede urbana regional (IBGE, 2008). Estes dados já são indícios
do crescimento acelerado do município, visto que apenas em três anos o número de habitantes
cresceu consideravelmente (5,3%).
Embora na rede urbana potiguar, e dentro dos padrões nacionais, a cidade apresente
uma população pequena, Pau dos Ferros exerce numa hierarquia das cidades circunvizinhas o status
de cidade pólo, devido a cidade concentrar um grande número de ofertas de serviços e de um
comércio considerável na região. A influência da cidade de Pau dos Ferros na região, além da
concentração do comércio, como dissemos, se dá pela elevada quantidade de oferta de serviços
ofertados em diversas áreas, como na saúde, educação entre outros. Deste modo, há migrações
pendulares dessas cidades para Pau dos Ferros. Diante disto, percebemos que a polarização da
cidade se dá a partir da disponibilidade de equipamentos urbanos locais.
O crescimento de Pau dos Ferros se deu, como nos grandes centros, de forma acelerada
e desordenada. Houve um crescimento horizontal acelerado seguido pelo grande aumentou do preço
da terra, prevalecendo também no setor fundiário à lei da oferta e da procura, já que existe uma
grande procura por terras localizadas próximo ao setor de serviços, especialmente educacionais.
Este quadro tem sinalizado para a criação de periferias e especulação imobiliária nas franjas da
cidade. Desta forma, torna-se possível verificar o surgimento de problemas ocasionados pela
divergência no processo ocupacional em bairros recém criado e lotes com preços elevados,
impossibilitando a acessibilidade da maior parte da população e consequentemente criando áreas de
habitação irregular, de baixa renda. Assim sendo, como citado anteriormente, percebemos a
segregação de áreas em relação à porção restante da cidade.
A abordagem em alguns seguimentos responsáveis na gestão do uso e ocupação do solo
urbano de Pau dos Ferros foi fundamental para o entendimento do processo de transformação do
espaço da cidade.
Na Caixa Econômica Federal, buscamos informações sobre a quantidade de casas
construídas a partir do fornecimento de crédito com juros baixos e bônus como ocorre no Programa
do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”. Registramos a oferta acentuada de crédito para a
construção da casa própria na cidade, sendo praticamente todas as camadas e seguimentos de
trabalhadores enveredarem para o financiamento.
O aumento do número de habitações no município cresce rapidamente, uma vez que a
população solvável ainda é crescente na cidade. Para onde nos dirigimos é possível encontrar casa
recém construídas ou em faze de construção. Obtivemos algumas informações sobre a recente
atuação do programa a nível municipal, assim os resultados seriam recentes, porém outros tipos de
empréstimos existiam anteriormente, com outros títulos, mas com a mesma finalidade. Atualmente,
todo cidadão ter direito ao empréstimo com juros baixo desde que comprove renda mensal abaixo
de três salários mínimos e que não seja proprietário de casa na localidade solicitada a construção.
Na Igreja Matriz buscamos informações relacionadas à quantidade de terrenos em posse
da paróquia. As posses das terras se deram a partir da doação de dois capitães-mores que no início
do desbravamento das terras do interior do Rio Grande do Norte passaram pela cidade de Pau dos
Ferros e se apossaram de consideráveis porções de terra. Próximo ao seu falecimento, eles
resolveram doar as terras para a santa Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade. A doação
ocorreu no ano de 1759, porém somente em 08 de julho de 1963 elas foram legalizadas em cartório.
O preço do metro quadrado dos terrenos varia bastante, dependendo do bairro, da rua, do tamanho
do terreno e da infraestutura presente. Os preços variam entre 15 reais/m² dos terrenos localizados
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no bairro Riacho do Meio, setor oeste da cidade, a 180 reais/m² dos terrenos localizados no centro
da cidade. Os preços são considerados para efeito de transferência, quando o proprietário deseja
transferir seu terreno para outra pessoa. O procedimento para a transferência é feito da seguinte
forma: calcula-se a área do terreno, sob esta medição aplicam-se os valores da tabela, e com base no
valor obtido é acrescido 2,5%. O valor final obtido é a quantia que o proprietário deverá pagar para
transferir seu terreno para outro proprietário. Já para conseguir domínio pleno, calcula-se a área do
terreno e a paróquia acrescenta um percentual de 22% em cima do valor atribuído pela imobiliária.
No que se refere às imobiliárias da cidade, levantamos o perfil socioeconômico dos
clientes, a metodologia de avaliação o crescimento da dinâmica urbana e como esse fato contribui
para o aumento da demanda imobiliária na cidade. Observamos ainda a existência de parceria com o
poder público no melhoramento das áreas loteadas na cidade. Procuramos saber também o balanço
de preços de imóveis e terrenos gerenciados pelas empresas. Foram consultadas as três imobiliárias
sediadas na cidade: Esmeraldo Imóveis, Corrêa Imóveis e Costa Larga; as quais nos
disponibilizaram dados muito parecidos. Quando relacionado aos alugueis, de 60% a 70% são
comerciantes, já quando relacionado à venda de lotes de terras e imóveis, o público varia de
funcionários públicos e de empresas privadas, além de estudantes provenientes de cidades vizinhas.
Tomamos como destaque para entendermos o rápido crescimento urbano de Pau dos
Ferros a instalação e ampliação de importantes centros de educação superior e tecnológica,
caracterizada com a criação de novos cursos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN) e da implantação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Estas estruturas
possibilitaram a chegada de um número considerável de professores e alunos vindos de outras
cidades do Rio Grande do Norte como também de outros estados.
As áreas mais procuradas na cidade para instalação dessa demanda de alunos e
professores são os bairros Princesinha do Oeste e Nações Unidas. Os bairros são voltados para
habitação é dispõe investimentos de infraestrutura. Vale salientar que ocorre também uma crescente
valorização de terrenos localizados próximo a UERN e IFRN para moradia dos estudantes vindos
de outros municípios. Estes espaços tendem a se valorizar, tornando-se cada vez mais inacessíveis a
população de baixa renda.
O centro aparece também como um importante pólo receptor, mas o público deste está
voltado para o terciário. Esta área se apresenta como a mais procurada e, por isso, é taxada como a
mais valorizada, pois é nessa área que se concentra a maior oferta de serviços e comércio da cidade.
O bairro mais desvalorizado é certamente o Conjunto Manoel Deodato, devido o mesmo ser um
espaço marginalizado, onde fica localizada favela Beira Rio. Segundo os representantes das
imobiliárias, o fator que dificulta a comercialização das terras no Conjunto Manoel Deodato, é a
não existência de escrituras públicas nas terras, bem como a ausência investimento na
infraestrutura.
Segundo as imobiliárias, o preço do metro quadrado dos terrenos na cidade varia
bastante entre 66 reais/m² em locais mais afastados, ou nas franjas urbanas, a 150 reais/m² nas
regiões centrais. O preço do metro vai ser calculado considerando não somente as condições de
localização e tamanho, mas o nivelamento do terreno é um ponto fundamental na sua negociação,
ressaltando também que a diferenciação por ruas, sendo pavimentadas ou não. Destacamos ainda
que o mesmo muda de acordo com o melhoramento dos bairros e a instalação de novos
equipamentos urbanos, se esses fatores ocorrem consequentemente os preços tendem a aumentar. O
preço dos lotes de terras cresceu consideravelmente nos últimos anos. Nos primeiros anos da década
passada, estes mesmo terrenos que custavam em torno de 1 mil reais, hoje custam entre 12 e 13 mil
reais (10 x 25m).
Segundo os representantes do setor imobiliário da cidade, não existe qualquer tipo de
parceria do setor público com privado para melhoria na infraestrutura de áreas a serem habitadas,
em especial, com relação à pavimentação e saneamento. A imobiliária se encarrega apenas de parte
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burocrática, além disso, é obrigatório reservar 35% de área verde, destinado a prefeitura para a
futura construção de áreas comuns, geralmente praças, quadras poliesportivas ou escolas.
O perfil dos clientes que procuram as imobiliárias é caracterizado por comerciantes,
funcionários públicos e estudantes. Pau dos Ferros passa por um processo de mercado imobiliário
relativamente saturado, porém tem crescido do ponto de vista da educação, serviços de saúde e no
comércio em geral. Constatamos que existe a concentração de aproximadamente 60% dos imóveis
da cidade nas mãos de alguns grupos (famílias) tradicionais.
Analisando a atual conjuntura dos critérios para a liberação do financiamento para
construção da casa própria, percebeu-se uma breve desacelerada no ritmo das construções na
cidade, uma vez que, segundo os promotores imobiliários, o financiamento era liberado e destinado
à construção de imóveis em locais sem qualquer infraestrutura, em áreas até rurais, fato que
colocava em rico a qualidade de vida do cidadão. Para ele esta era uma ação que colocava em risco
tanto a pessoa física quanto o próprio estado no sentido de que o custo despendido para arcar com
as conseqüências de tal ação era superior ao valor oferecido por meio do projeto. Na figura 01
temos a evolução da quantidade de imóveis alugados por ano na cidade.

Figura 01 – Imóveis Alugados e Administrados
pela Empresa Esmeraldo Imóveis
Fonte: Imobiliária Esmeraldo Imóveis, 2011.

Os bairros segregados, como é o caso dos bairros Riacho do Meio, o conjunto Manoel
Domingos e o conjunto Manoel Deodato, são considerados espaços desvalorizados e mais
destinados ao valor de uso. Partindo desse pressuposto, percebemos que a diferenciação da
organização espacial se dá direta ou indiretamente por influência dos agentes produtores desse
espaço, a partir de interesses econômicos e político-sociais.

Fotografia 01 – Primeiras ocupações na
comunidade Beira Rio.
Fonte: Conceição Pessoa, 1997.

Fotografia 02 – Perfil atual das moradias na
comunidade Beira Rio.
Fonte: Josué A. Bezerra, jul. 2010.
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Como percebemos na década de 1990 (fotografia 01), a área era praticamente composta
por construções de casas de taipas, sem a mínima infraestrutura. Tais práticas foram responsáveis
por inúmeros problemas, seja de ordem social, pelo fato das péssimas condições de vida decorrentes
da pobreza dessas famílias, seja de ordem ambiental, no sentido de que as pessoas começaram a
ocupar irregularmente as margens do rio Apodi-Mossoró. Desta forma, vem tornando-se locais
impróprios à ocupação e a construção de habitações e moradia.
Como o valor do solo urbano está se tornando cada vez mais elevado, faz atuar novos
processos, antes não presentes, como é o caso da antecipação espacial, muito presente nas grandes
cidades, mas que atualmente se torna cada vez mais visível em Pau dos Ferros. Novos bairros
surgem constantemente; loteamento frequentes em regiões periféricas do município, como é o caso
do bairro Chico Cajá e Nações Unidas, isto devido o elevado valor das terras mais próximas aos
novos equipamentos da cidade. Os processos de valorização/desvalorização das localidades em Pau
dos Ferros torna-se notório a partir da analise das ART’s (anotações de responsabilidade técnica)
distribuídas no período de 2006 a 2010.

Fotografia 03 – Área de expansão próxima ao
campus da UERN, em Pau dos Ferros.
Fonte: Josué A. Bezerra, abr. 2011.

Fotografia 04 – Bairro Nações Unidas: área de
expansão em Pau dos Ferros.
Fonte: Josué A. Bezerra, abr. 2011.

Nas imagens acima (fotografias 03 e 04), percebemos as áreas de maior expansão da
cidade, estas voltadas no sentido sul. Todas estas estão próximas aos equipamentos urbanos
instalados recentemente na cidade, como os novos curso da UERN, o IFRN e a ampliação do
Hospital Regional. Com a construção do novo campus da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), na saída leste da cidade, percebemos nos arrabaldes os processos de antecipação
espacial, visto que, já estão sendo alvo de especulação com o lançamento de empreendimentos
imobiliários de condomínio horizontais.
A partir do que levantamos na Secretaria de Tributação do município, no que tange a
quantidade de alvarás expelidos nos últimos anos e o pagamento e distribuição do IPTU da cidade
de Pau dos Ferros, identificamos que imposto na é cobrado de todos os proprietários de imóveis da
cidade, pelo fato de muitas casas não possuírem cadastro na prefeitura. Sendo que estão sendo feitos
o recadastramento das casas até 2012. O processo de isenção do IPTU, que é concedido apenas às
pessoas de baixa renda, que enviam à solicitação a câmara municipal também existe. O valor do
IPTU cobrado na cidade é calculado com base em vários fatores como o tamanho do terreno, a
localização, as condições de saneamento e o material de construção do imóvel, que ao contrário do
valor real, é considerado o valor venal. Sobre o número de alvarás expedidos nos últimos anos, a
secretaria nos disponibilizou dados referentes ao ano de 2010.
Desta forma, podemos perceber que o número de construções no ano de 2010 se
intensificaram nos meses de maio e setembro. Buscamos também informações referentes às
anotações de responsabilidade técnica expedidas pelo CREA nos últimos anos, tal documento é
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obrigatório para qualquer serviço técnico sob responsabilidade do engenheiro da obra a ser
realizada. O gráfico abaixo mostra a quantidade de ART expedidos de janeiro de 2006 a outubro de
2010.

Figura 02 – Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)
expedidas pelo CREA (2006 a 2010).
Fonte: CREA-RN, 2011.
Nota: o dado de 2010 refere-se apenas até ao mês de outubro.

Segundo a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município, o crescimento
urbano da cidade nos últimos anos é notório e o documento maior que irá gerenciar este processo, o
Plano Diretor, encontra em fase de conclusão. A empresa contratada levará em consideração como
metas observar alguns aspectos na organização da cidade. Para tanto, no diagnóstico deverá ser
descriminado, por exemplo, a quantidade de praças existentes, se há ou não reserva florestal,
patrimônio cultural - parâmetros elementares de um Plano Diretor. O Plano Diretor elaborado na
cidade é, segundo a secretaria, participativo, ou seja, todos os habitantes têm voz na elaboração do
documento. A secretaria afirmou que embora a divulgação da audiência tenha sido bastante ampla,
poucas pessoas participaram. Com a elaboração do Plano Diretor tem-se o objetivo de traçar
caminhos que possam contribuir para o reordenamento urbano da cidade de Pau dos Ferros.
Podemos perceber que não há uma política voltada para a questão da expansão da cidade, mesmo
sendo exigências institucionais, por abrigar uma população superior a 20 mil, a cidade ainda está
atrasada quando a essas precauções, destacando-se uma desorganização espacial. Deve ocorrer a
preocupação com a organização da cidade, principalmente, pelo fato da sua capitalização nas mãos
de poucos. Outro motivo seria justamente ao seu crescimento e a constante abertura para novas
ofertas de serviços e instituições públicas e privadas cada vez mais presentes na cidade.
As cidades de pequeno Porte, como Pau dos Ferros, sobretudo, localizadas no semiárido nordestino, carecem de uma democratização na gestão pública, de uma ampla participação da
população local e da efetivação de uma nova política urbana que vise à promoção social dos
indivíduos.
CONCLUSÃO
Percebemos como os agentes produtores do espaço vêm atuando na cidade de Pau dos
Ferros nos últimos anos. O acelerado crescimento urbano está intrinsecamente ligado ao processo
de antecipação espacial, oriundo da especulação imobiliária, devido o elevado crescimento do
terciário ao qual a cidade se insere. Porém, esses processos acarretam a segregação dos espaços,
atuando na exclusão/valorização dos mesmos, sejam bairros ou áreas marginalizadas. Apesar de ser
considerada pequena, a cidade de Pau dos Ferros vem apresentando dados socioeconômicos de
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destaque em relação à rede urbana potiguar. Para gerir este rápido crescimento, torna-se necessário
um planejamento mais fiel as transformações que o espaço urbano da cidade vem enfrentando,
impedindo que a população sofra pela ausência de políticas voltadas para o pensar a cidade.
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CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE, SABERES E HISTÓRIAS DE VIDA DE EDUCADORES NA
CIDADE DE NATAL E NO INTERIOR DO RIO G. DO NORTE: REPERCUSSÕES NA
PRÁTICA PEDAGÓGICA.

Joselito Gomes da Silva1; Daniel Bezerra de Brito2
O presente estudo teve por objetivo, à principio, discutir como 20 educadores de escolas Municipais da Educação Infantil na
cidade de Natal constroem suas identidades docentes, desenvolvem seus saberes e histórias de vida considerando as
repercussões na prática pedagógica. As pesquisas na área da identidade docente destacam a preocupação em compreender a
prática pedagógica e os saberes docentes destacando-se os saberes da experiência e a organização da formação e prática
docente. Utilizou-se o método quantitativo para identificar o perfil pessoal e profissional dos educadores e o qualitativo para a
análise do conteúdo dos relatos, de acordo com BARDIN. pré-análise, exploração textual e tratamento dos resultados da
mensagem cujo objetivo foi dar significado ao texto relatado. Optou-se pelo relato manuscrito dos educadores analisando o
quanto o “modo de vida” pessoal tem repercussões no modo de vida profissional na formação dos estilos de atuação
pedagógica. Os educadores responderam perguntas sobre cinco tópicos: 1) representação pessoal; 2) vida familiar e escolar; 3)
escolha da profissão, 4) formação docente e, 5) prática pedagógica. Constataram-se relações entre os tópicos acima
mencionados com repercussões positivas e negativas na prática pedagógica dos educadores. Além da utilização de métodos
para provocar lembranças nos relatos dos educadores, apontamos como sugestão, a necessidade de sensibilizá-los para a
reflexão e a discussão dos manuscritos, permitindo-lhes compreender, reconstruir e atualizar suas práticas pedagógicas.
PALAVRAS-CHAVE: Histórias de vida; Relatos autobiográficos; Saberes docentes.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem sido consensual a afirmação segundo a qual o docente não pode mais
reduzir sua profissão a um conjunto de competências e técnicas fragmentando a unidade “eu profissional
e eu pessoal”. Essa virada nas investigações passou a ter o professor como foco central em estudos e
debates, considerando o quanto o “modo de vida” pessoal tem repercussões no modo de vida profissional.
Essa nova estratégia de investigação surgiu, segundo Nóvoa (1995) num universo pedagógico para
produzir outro tipo de conhecimento, mais próximo das realidades educativas e do quotidiano dos
educadores. No contexto contemporâneo em que as mudanças são rápidas e constantes, os saberes
docentes, tais como saberes da experiência, curriculares, disciplinares e profissionais aparecem como um
dos aspectos do estudo da identidade docente que surge como algo inacabado e que acompanha as
transformações sócio-culturais incluindo valores e crenças.
Na perspectiva da Educação Infantil, o processo de formação docente e a realidade dos
profissionais constituem um campo fértil de investigação. O trabalho em creche vive um período de
transição entre uma concepção que o definia como de cunho assistencial para outra, que passou a acentuar
a dimensão pedagógica de educação e cuidado de crianças bem pequenas (OLIVEIRA e all, 2006). Com
o advento da Lei decenal de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996, educadores em exercício
apressaram-se em voltar às salas de aulas para realizar cursos de graduação em programas especiais de
Pedagogia oferecidos pelas Universidades.
Os diferentes saberes passaram a preocupar os pesquisadores no sentido de observar como os
docentes os utilizam e os mobilizam na prática pedagógica. O estudo da relação entre o docente e os
diferentes saberes que foram freqüentemente mobilizados dentro do paradigma da racionalidade técnica
até os anos 80 tem sido cada vez mais questionado na atualidade considerando dois aspectos. O primeiro
destaca a subjetividade do docente enquanto agente do processo educativo e o segundo destaca a evolução
dos estudos culturais e sociológicos a respeito do currículo que superam o ensino da pedagogia diretiva
(SILVA 2007).
1
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No contexto brasileiro é crescente o número de pesquisas investigando os saberes mobilizados
pelo docente e como esses saberes são utilizados em sala de aula (SILVA, 2007). Nos últimos anos os
saberes da experiência vêm progressivamente ganhando importância nas pesquisas sobre formação
docente tendo em vista as dimensões temporais desses saberes que têm uma trajetória na história de vida
do futuro docente. Silva (2008) e Lahire (2002), afirmam que os saberes da experiência surgem bem antes
e fazem parte da história de vida docente sendo particularmente importante para compreender a
genealogia dos saberes docentes. Assim, os saberes da experiência remontam das experiências de
formação vividas na família e nos primeiros anos da escola elementar. Segundo Silva (2007) ao longo de
sua história de vida pessoal e escolar, o futuro professor interioriza uma diversidade de conhecimentos,
competências, crenças e valores que estruturam a sua personalidade e as suas relações com os outros
construindo e reconstruindo saberes que repercutem, posteriormente, na sua prática pedagógica.
Um dos aspectos reveladores do nosso estudo é saber como os educadores se apropriam dos
saberes da experiência, quais serão suas concepções sobre si mesmo, motivações e percepções positivas e
negativas que as associam a escolha da profissão, a formação e as possíveis repercussões na prática
pedagógica. Outro aspecto revelador é a possibilidade de identificar e compreender como a construção da
identidade das educadoras participantes repercute na escolha da profissão, na formação e atuação delas na
prática pedagógica. O nível de qualidade das concepções, motivações e percepções nos relatos
autobiográficos serão indicadores relevantes para a possível implementação de estratégias de ações na
formação inicial e formação continuada dos docentes da Educação Infantil.
Dessa forma, o presente estudo justifica-se, pela sua originalidade em investigar o presente
tema no estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente, em Natal com vinte educadores e em pesquisa
posterior, objetiva-se comparar contextos diferentes em cidades do interior, sendo fundamental para
identificar relatos significativos na história de vida susceptíveis de apresentar traços culturais e
repercussões diferenciadas entre cidade do campo e do litoral do estado. A escolha dessas cidades foi
motivada pelos locais de trabalho na cidade do Natal onde desenvolvi a presente pesquisa com auxílio de
um bolsista articulado a um grupo de estudo. No núcleo de Santa Cruz e cidades circo-vizinhas onde
posteriormente poderei ter a colaboração de alunos cursando as disciplinas de Metodologia e organização
do trabalho em Científico que possibilitarão a continuidade do presente estudo.
Objetiva-se inicialmente analisar a relação entre história de vida, a escolha da profissão, a
formação e atuação da prática pedagógica em escolas municipais na Cidade do Natal. Consideramos
também significativo discutir a maneira segundo a qual elas constroem suas identidades e estabelecem as
relações entre as dimensões pessoais e profissionais nos relatos destacando os saberes da experiência
como núcleo vital do saber docente.
MATERIAL E MÉTODOS
Vinte educadores de escolas municipais da cidade do Natal participaram inicialmente da
presente pesquisa respondendo espontaneamente os questionários propostos visando investigar a trajetória
pessoal e profissional dos docentes. Eles responderam os questionários constituídos de duas partes: a
primeira parte referiu-se as informações do perfil pessoal e profissional. Nessa perspectiva, o método
quantitativo dos dados analisa as informações fornecidas através de elementos estatísticos como
freqüência, porcentagem e média aritmética. A segunda parte do questionário refere-se às informações
sobre histórias de vida pessoal e profissional. A análise qualitativa pauta sobre os recortes de relatos mais
significativos em que as educadoras estabeleceram relações com suas histórias de vida pessoal e
profissional. Nessa segunda parte, a literatura da formação docente é importante para fundamentar a
análise qualitativa. Os textos produzidos pelos professores serão digitados mantendo suas características
para a confiabilidade da análise qualitativa, a partir de relatos autobiográficos manuscritos considerando a
trajetória da infância até a formação e atuação docente utilizando-se o método de análise de conteúdo
(BARDIN, 2004).
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Os relatos autobiográficos nos fornecem a compreensão de como as respostas escritas
produzem sentidos e estão investidos de significância para sujeitos que respondem e para os
pesquisadores que questionam. A busca do pesquisador é verificar as condições que permitiram o
aparecimento do significado atribuído a uma dada experiência dos sujeitos na tentativa de explicar por
que tomou esse sentido e não outro. Entretanto, é importante relacionar os relatos com a história e com o
ideológico intra e inter-individual através de uma rede de significações; perspectiva metodológica que
norteia os relatos na presente pesquisa. Segundo Rossetti-Ferreira e cols. (2004) a Rede de Significações é
um conjunto de fatores físicos, sociais, ideológicos e simbólicos revestidos de significados e que
influenciam, a cada instante, todo fazer humano. No caso deste estudo, esse conjunto de fatores constitui
a trajetória da identidade docente construída por cinco etapas distintas, quais sejam: 1) representação
pessoal; 2) vida familiar e escolar; 3) escolha da profissão, 4) formação docente e, 5) atuação docente3.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados são analisados inicialmente a partir das informações pessoais e profissionais dos
educadores considerando, sexo, idade, participação em eventos e tempo de profissão através de métodos
estatísticos. Em seguida, analisamos os conteúdos os relatos dos educadores.
Análise do perfil pessoal e profissional dos educadores
O quadro 01 abaixo mostra a análise quantitativa realizada à partir das informações pessoais e
experiências dos docentes considerando sexo, idade, nível de formação, participação em eventos e tempo
de profissão.
QUADRO 1

Perfil pessoal e profissional dos vinte educadores Municipais da cidade do Natal.

SUJEITOS

SEXO

IDADE
(anos)

01

Masculino

49

Graduado

_

Mais de 10

02

Feminino

29

Especialista

Local

05

03

Feminino

-

Magistério

_

Mais de 20

04

Feminino

38

Graduada

_

Mais de 10

05

Feminino

49

Graduada

_

Mais de 10

06

Feminino

42

Graduada

_

Mais de 10

07

Feminino

39

Graduada

Local

Mais de 10

08

Feminino

-

Graduanda

Local

Mais de 15

09

Feminino

37

Graduada

Local

Mais de 15

10

Feminino

40

Graduada

Local

03

11

Feminino

37

Graduada

Local

15

12

Feminino

-

Graduada

13

Feminino

-

14

Feminino

39

NÍVEL DE
FORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
NIVEL DO EVENTO

TEMPO DE
PROFISSÃO (anos)

02

Graduanda

_
Local

03

Graduada

_

Mais de 10

3

Consideramos o número de 20 educadores significativo para atender a natureza dos nossos objetivos quanto à relação qualitativa entre os
relatos intra-individuais e inter-individuais em função dos cinco tópicos propostos acima.
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15

Masculino

23

Graduado

_

05

16

Feminino

43

Graduada

_

Mais de 20

17

Masculino

33

Graduado

Local

Mais de 10

18

Masculino

28

Graduado

_

03

19

Feminino

27

Graduanda

_

01

20

Masculino

45

Graduando

_

03

Os resultados do quadro 1 acima mostram a idade média dos educadores superior a 37 anos
com tempo médio profissional de 9 anos e que 25% dos educadores são do sexo masculino, sendo
maioria, as mulheres. Entretanto, a presença masculina nesta área de ensino coincide com os indicadores
atuais segundo os quais os homens vêem ocupando progressivamente um maior espaço na Educação
Infantil brasileira. Com relação ao nível de formação observa-se que 75% alcançaram a graduação em
pedagogia, dentre estes uma educadora obteve a especialização. Dentre os 25% que alcançaram apenas o
magistério, quatro estão cursando a graduação. Este último aspecto foi impulsionado pelo cumprimento
da Lei decenal de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996 e pelos recentes programas governamentais
que facilitam o acesso aos cursos de graduação. Considera-se não significativo o número de educadores
participantes de eventos científicos no quadro 1 acima: apenas 32% freqüentaram eventos científicos
locais. Nenhum dos educadores participou de eventos regionais ou nacionais.
Esses resultados revelam a necessidade de investimentos em eventos científicos para suscitar
a reflexão sobre práticas cotidianas que promovam, através de cursos, a qualificação de educadores na
formação inicial e continuada. Considera-se ainda, segundo Brito (2008) a necessidade de ampliar a
produção do conhecimento na relação entre formação e atuação na prática docente da Educação Infantil.
Análise de relatos dos educadores
Os relatos de histórias de vida, revelando as dimensões da vida pessoal e profissional, vêem
progressivamente ganhando importância nas investigações sobre formação e prática docente. Considerase que os relatos autobiográficos apresentam traços mais precisos e fidedignos que permitem uma maior
compreensão das representações da realidade como objeto de análises. Segundo Ferrer citada por Cunha
(1997) a narração do conhecimento outorga compreensão da realidade (...) pois o escrito explica a vida. A
autora justifica destacando que (...) “as narrativas são mais disciplinadoras do discurso e porque, muitas
vezes, a linguagem escrita libera, com maior força que a oral, a compreensão nas determinações e limites”
(p.16).
Na análise dos relatos é importante mostrar recortes em que vinte educadores da educação
infantil de escolas municipais da cidade de Natal no estado do Rio G. do Norte, estabeleceram relações
com suas histórias de vida pessoal e profissional. Consideramos que essas relações possam contribuir para
a reconstrução da prática pedagógica, através da reflexão do educador sobre seu próprio relato
estabelecendo relações significativas com a prática pedagógica sendo uma das alternativas para promover
a formação docente. À princípio, através de uma análise individual dos educadores, é importante conhecer
como eles constroem suas identidades e articulam vida familiar e escolar, escolha da profissão, formação
e atuação docente considerando suas experiências positivas e negativas ao longo da trajetória de vida.
Josso (2007) destaca que na abordagem da vida das pessoas na globalidade de sua história e
de seu percurso, aparecem sinergias positivas ou negativas entre as dimensões psicossomáticas,
psicológicas, sociológicas, antropológicas, sócio-históricas, espirituais, entre outras, e que intervêm na
expressão evolutiva da existencialidade e, assim, da identidade. Segundo a autora: “não se pode perder de
vista nesta identidade para si que não há individualidade sem ancoragens coletivas (família, pertenças e
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grupos diversos, sobre os quais todos e cada um tem uma história!” , 2007, p.431). Dessa forma, a autora
deixa transparecer, a influência de instituições e grupos sociais nas diversas dimensões da identidade
individual das pessoas ao longo de suas trajetórias de vida. Esse processo nos remete a refletir sobre a
diversidade de instituições tais como família, escola, entre outras, que interferem na construção da
identidade docente. A seguir, a análise dos relatos de uma educadora 4 sobre sua representação pessoal,
vida familiar, escolha da profissão, formação e atuação docente, evidencia as relações entre experiências
pessoais e profissionais positivas e negativas e suas repercussões na prática docente.
A educadora (E9) em sua história de vida apresenta experiências positivas e negativas e
confirmam nossas reflexões sobre as diversas interferências susceptíveis de influenciar sua identidade
docente. Em seu relato ela narrou experiências negativas na escola superadas por experiências positivas
na universidade evidenciando diferentes facetas na sua maneira de se perceber e ser percebida pelos
outros. Essa soma de percepções e experiências inacabadas constituiu o seu ser, a sua identidade. Ela,
destaca ainda as relações harmônicas consigo mesma e com os outros. Apesar dessa aparente dicotomia
nos seus relatos entre fragilidades e potencialidades, timidez e conquistas, na sua representação pessoal
ela tem uma visão crítica do mundo:

Sou a soma de todas as minhas experiências, sejam elas boas ou más. Tenho a aparência frágil,
mas sou forte por dentro. Estou sempre aprendendo alguma coisa e tenho consciência de que sou
inacabada. Procuro dar sempre o melhor de mim, porém, isto não me dá o direito de achar que já
fiz tudo o que podia. Não tenho dificuldades de me relacionar com as pessoas. Tenho
temperamento calmo e sei o momento de me calar diante de algumas situações. Apesar de ser
tímida, não tenho dificuldades em conquistar amigos e cultivar essas amizades.

Os relatos de (E9) indicam experiências negativas da vida escolar na infância superadas pelas
experiências na universidade tornando-a mais reflexiva no repensar de sua prática atual. O curso de
pedagogia na Universidade contribuiu assim para transformações significativas da visão de mundo.

Infelizmente não tenho boas recordações da minha vida escolar. Às vezes achava que a escola
não tinha nada a ver com a minha vida pessoal, principalmente em relação as minhas práticas de
leitura em que achava muito mais interessante a leitura ensinada pelos meus avós e meus pais,
bem como o incentivo deles que faziam com que a leitura fosse algo prazeroso. A escola, no
entanto, me fazia ter medo de errar, era como se fosse uma leitura-castigo: na frente da turma,
com muitas interrupções da professora e tendo que repetir tudo novamente se passasse por alto
algum sinal de pontuação. Era como se a escola fosse um mundo e a vida real fosse outro. (...)
Em 2002 resolvi prestar vestibular e comecei o curso de Pedagogia. Este curso foi muito
importante para a minha vida, pois me deu a oportunidade de estar sempre refletindo em minha
prática e essa reflexão tem me proporcionado mudanças significativas. Foi através da
Universidade que pude participar de vários cursos e apresentações de trabalho em eventos.

Percebe-se nas experiências de (E9) uma análise entre o eu pessoal, na relação familiar, e
profissional considerando sua visão crítica na relação escolar, lamentando as práticas de leitura-castigo
proposta pela escola em relação a leitura-prazerosa proposta pela família. Sua visão crítica continuou
evoluindo na Universidade reforçadas pelas práticas reflexivas. Ao mesmo tempo, a educadora (E9) faz
uma análise negativa sobre a transmissão diretiva da escola tradicional, optando por uma concepção de
produção de saberes permitindo-lhe refletir sobre o passado para justificar sua prática pedagógica atual.
Os estudos biográficos consideram a herança vivenciada pelos docentes no passado onde eles
podem tirar proveito pedagógico dessas experiências, sejam elas positivas ou negativas, através de
4

Para cumprir o limite estabelecido de oito páginas para o presente artigo, apresentamos somente a análise resumida dos relatos de um
educador.
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reflexões do tipo: “porque escolhi ser professor; o que considero ser um professor eficiente? Por quê
ensino dessa forma? O que posso fazer para melhorar? Que relação existe entre ser professor no passado,
no presente e no futuro”?
Segundo Josso (2002) é neste sentido que as narrativas biográficas podem ser percebidas
como “biografias educativas”, pois permitem refletir sobre o passado para propor novas ações
pedagógicas tanto no tempo presente, quanto no tempo futuro. Essas afirmações sobre experiências
educativas e o docente como ser refletivo e sujeito da reflexão podem ser evidenciadas ainda nas
experiências escolares e pedagógicas da (E9):
(...) No entanto, hoje percebo que a forma de ensino e as relações na escola eram respaldadas
pela concepção de ensino da época que colocava o professor como centro do processo de ensinoaprendizagem e mero transmissor de conhecimentos. O trabalho não se resume em repassar
conteúdos, mas, estimulam a interpretação, a crítica e a criatividade. Essa forma de ensinar atual
proporciona aos alunos a possibilidade de produzir e construir seus conhecimentos. (...) seja qual
for o meu futuro como professora não posso deixar de participar das lutas em prol da classe
trabalhadora e tão pouco diminuir a qualidade de ensino porque não tenho minhas reivindicações
atendidas, como se o aluno fosse culpado pela defasagem salarial ou pela ausência de políticas
públicas voltadas para a melhoria da Educação.

Quando critica o passado da escola tradicional propondo novas ações no tempo presente e
futuro, a educadora tira proveito pedagógico de suas experiências negativas e positivas justificando o
repensar de suas práticas atuais. Como aspecto a considerar no futuro, ela evidencia a importância de
manter a qualidade de ensino priorizando o aluno, mesmo que suas reivindicações profissionais não sejam
atendidas. A escolha desse tipo de relato pela educadora vai ao encontro da “biografia educativa”
considerada como fomentadora de práticas significativas remetendo a educadora a repensar, atualizar e
projetar ações pedagógicas, a partir de experiências vivenciadas no passado.
Nunes (2001) destaca as “biografias educativas” como instrumento metodológico prolífico
para a produção de um tipo de conhecimento que faça sentido ao professor, uma vez que este é agora o
sujeito da reflexão. Para Josso (2002:31), “(...) as experiências, de que falam as recordações-referências
constitutivas das narrativas de formação, contam não o que a vida lhes ensinou, mas o que se aprendeu
experiencialmente nas circunstâncias da vida”.
Dessa forma, observa-se que as experiências escolares passadas de (E9), ilustram bem o
conceito de biografia educativa porque essas experiências foram repensadas ao longo de sua trajetória de
vida com novos significados nos relatos. Essa re-significação é perceptível na forma de pensar a relação
“passado, presente e futuro” considerando como resultado a reconstrução da prática pedagógica.
Entretanto, é preciso também perceber a distância existente entre a utilização dos métodos de relatos
autobiográficos do tipo “biografia educativa” e a reconstrução da prática pedagógica em sala de aula.
Assim, considera-se que, além da utilização de métodos para provocar os relatos das educadoras, é
necessário sensibilizar o docente para o diálogo, a discussão, permitindo-lhe compreender a utilidade das
memórias para reconstruir e atualizar suas práticas pedagógicas.
CONCLUSÕES
Conhecer os relatos de educadores da Educação Infantil constituiu um desafio para a
elaboração do presente estudo, considerando que esse momento nos remeteu ao resgate de lembranças
fomentadoras de emoções, de desafios e decisões raramente utilizadas ao longo da formação e da prática
docente. Esses relatos dos educadores fazem parte de um passado em que eles resgataram como atores as
suas significações sociais e concepções de si e do contexto. Os relatos de um dos educadores revelam que
as ações em sala de aula com os alunos não são provenientes apenas dos cursos de formação, mas também
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dos saberes da experiência trazidos por elas ao longo de suas trajetórias de vida. Lendo seus relatos é
possível perceber um discurso reflexivo sobre as várias etapas de sua vida pessoal e profissional.
Refletir sobre si mesmas, lembranças da vida familiar e escolar, escolha da profissão,
formação e atuação profissional significou conhecer a identidade atual dos educadores, construída ao
longo de suas histórias de vida. Significou também contribuir para desvendar as experiências positivas e
negativas que interferiram no enfrentamento ou não de seus desafios, medos, desejos, e que, construíram
a relação das dimensões do eu pessoal e profissional deles. Nos relatos, os educadores construíram suas
performances a partir de inúmeras referências tais como a história familiar, a trajetória escolar e
acadêmica, a convivência com o ambiente de trabalho e sua inserção cultural no tempo e no espaço. Suas
trajetórias pessoais e profissionais favoreceram a reflexão sobre suas práticas pedagógicas. Sobretudo,
oportunizaram apontar dificuldades e possibilidades susceptíveis de transformar suas ações a partir das
descobertas de significados, sejam eles, positivos ou negativos, atribuídos às situações vivenciadas. Dessa
forma, os relatos puderam reconstruir, através de uma provocação ou questionamento, a compreensão da
imagem de si e da vida pessoal e profissional.
Constatou-se que o conceito de identidade docente de forma positiva, foi evidenciado pelos
relatos dos educadores quando representavam a si mesmos. Dessa forma, eles estabeleceram a relação
entre a dimensão do eu pessoal e profissional, buscando conhecimento e se atualizando para a eficiência
na prática pedagógica. Representação de si, dimensões pessoais e profissionais, práticas pedagógicas e
busca da eficiência docente são aspectos contemplados nos conceitos de Josso (2007) e Oliveira e al.
(2007) sobre identidade docente. Foi possível também, observar a importância dos saberes da experiência
nos relatos dos Educadores bem como suas repercussões na prática docente. Esses saberes foram elos de
ligação entre a vida familiar e escolar, a escolha da profissão, a formação e atuação na prática pedagógica
dos educadores nas experiências positivas e negativas, nas análises individuais e coletivas da presente
pesquisa.
A leitura desses relatos autobiográficos teve como resultado o conhecimento da história de
vida de vinte educadores sendo relevantes para as discussões na área da pesquisa e do ensino. Nessa
perspectiva, na área da “pesquisa” os relatos foram utilizados para produzir saberes enquanto que na área
do “ensino” a investigação dos relatos foi realizada para a utilização desses saberes como “métodos de
ensino” para a prática pedagógica em sala de aula; saberes estes, provenientes dos resultados de pesquisa.
Considera-se que raramente tais métodos são potencializados como experiências de aprendizagem na
formação docente. Assim, eles podem provocar um processo profundo de reflexão e de vivência
pedagógica a partir de uma dimensão pessoal possibilitando repensar, atualizar e projetar ações
pedagógicas, a partir de uma relação entre passado, presente e futuro.
Dessa forma, os relatos autobiográficos são representações escritas ou orais expressas pelos
educadores significando suas concepções que, muitas vezes, resistem a mudanças nas suas práticas
pedagógicas atuais porque são enraizadas na infância podendo chegar até a vida adulta. Estratégias
pontuando transformações de concepções poderiam então ser viabilizadas em situações de formação
inicial e formação continuada. Provocar o educador em vivências práticas favorecendo o reviver dessa
relação como conteúdos da formação inicial ou continuada, nos parece uma estratégia pertinente na
relação teoria-prática considerando que o processo de formação profissional inicia-se principalmente nas
interações afetivas da vida familiar e escolar.
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CURSO DE PEDAGOGIA DA UERN: PRESENÇA DOS PRINCÍPIOS FORMATIVOS NAS
ATIVIDADES CURRICULARES
Antônia Fabiola da Rocha Maia 1; Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro2; Márcia Betânia de
Oliveira3
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo perceber a contribuição das atividades formativas da atual proposta
pedagógica do Curso de Pedagogia da UERN para a formação do pedagogo, articulando-as à presença dos princípios da
interdisciplinaridade, relação teoria e prática, contextualização, democratização, flexibilidade e relação entre ensino,
pesquisa e extensão. Traçamos como caminho metodológico a análise documental do Projeto Pedagógico do Curso, dos
Programas Gerais dos Componentes Curriculares das Atividades Formativas e dos Relatórios Docentes de conclusão
dessas atividades. Os resultados mostram que as atividades formativas apresentam em parte os princípios formativos e
revelam possibilidades de desenvolvimento de metodologias interdisciplinares e de uma aproximação da relação teoria e
prática desde os primeiros períodos do curso. No entanto, o fazer dessas atividades remetem a necessidade de se buscar
a essência de um trabalho coletivo de natureza interdisciplinar através do diálogo instigante entre professores e entre
esses e os alunos; de uma interconexão entre essas atividades e as demais atividades formativas do curso; e ainda, de
superar a percepção de que são um apêndice ao currículo por não terem local e hora estabelecidos por ocasião da
matrícula nessas atividades. O currículo vivido não reflete o currículo pensado, sendo as atividades formativas uma
expressão genuína desse distanciamento.
PALAVRAS-CHAVE: Curso de pedagogia; Atividades formativas; Princípios formativos.

INTRODUÇÃO
O Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)
iniciou o processo de implantação do novo currículo em 2007.1, tendo a primeira turma concluído
em 2010.2. Essa formação busca em seus aspectos filosóficos e epistemológicos aproximações com
práticas interdisciplinares que assegurem aos formandos a condição de atuar e refletir nos e sobre os
espaços de atuação do Pedagogo – escolares e não escolares –, percebendo-os como uma totalidade
complexa e instigadora do movimento dialético entre teoria e prática.
Tal proposta objetiva formar pedagogos para atuarem na docência da Educação Infantil,
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e na gestão dos processos
educativos, nos espaços escolares e não escolares. Concebe a formação como uma ação que tem
como base a docência, devendo habilitar os alunos a atuarem na diversidade de instituições onde
demandem o trabalho pedagógico, sendo a escola a de maior relevo entre elas.
Essa amplitude na formação do pedagogo para atuar em espaços educacionais diversos
nos remete a uma série de indagações quando confrontadas com as reais demandas da educação
formal sob a responsabilidade das instituições escolares. Por exemplo, ao considerarmos os dados
dos Indicadores da Educação Básica do Rio Grande do Norte (IDEB 2010), constatamos que as
escolas carecem de profissionais aptos ao desenvolvimento de práticas pedagógicas ancoradas em
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais de ensino, respaldadas por metodologias que
favoreçam a transformação da matéria pedagógica (THERRIAN, 2007), possibilitando a construção
de um saber que se estabelece na relação com o saber, com o outro e com o mundo (CHARLOT,
1
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2000). Cabe questionar: que papel cumpre o Curso de Pedagogia, no que diz respeito aos saberes,
competências e habilidades para o fazer docente diário? Ou ainda, como contribuir com a melhoria
dos resultados da qualidade do ensino, com uma formação tão abrangente?
O cenário apresentado no atual PPC de Pedagogia da UERN nos leva a inferir que se o
currículo anterior apresentava-se com defasagem teórico-metodológica, em relação à superação da
fragmentação e da dicotomia entre teoria e prática, para uma formação “restrita” à docência nos
anos iniciais do ensino fundamental, como comportar e superar essas necessidades formativas
ampliando significativamente a concepção de docência, ou seja, entendendo-a como ação educativa
onde demande o trabalho pedagógico, conforme previsto no atual currículo?
Os princípios e ações pedagógicas desenvolvidas no atual currículo de pedagogia
precisam dar respostas, ou subsidiar uma formação de um pedagogo capaz de se perceber apto a
atuar nas mais diversas instituições e ambientes da sociedade que demandem trabalhos sócioeducativos.
Foram estabelecidos no PPC os seguintes princípios formativos: a interdisciplinaridade,
relação teoria e prática, flexibilização, democratização, contextualização e indissociabilidade entre
ensino-pesquisa e extensão, sendo o objetivo precípuo desse trabalho identificar a presença desses
princípios nas atividades formativas.
METODOLOGIA
Com o intuito de identificarmos a presença dos princípios nas atividades formativas,
traçamos como caminho metodológico a análise documental, realizada em duas etapas:
primeiramente foi feita a leitura do atual PPC de Pedagogia da UERN. Num segundo momento, foi
feita a leitura dos Programas Gerais dos Componentes Curriculares (PGCCs) das atividades
formativas e dos relatórios de conclusão dessas atividades realizadas pelos professores ao final de
cada semestre. Foram analisados os PGCCs e Relatórios das duas primeiras turmas (uma do turno
matutino e outra do turno noturno) concluintes desse curso.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Princípio da Relação Teoria e Prática
Esse princípio, segundo consenso entre os professores formadores do referido curso, é
condição sine qua non em todo o processo de formação acadêmico-profissional. Assim, tem-se que
“(...) A formação inicial só pode se dá a partir da aquisição da experiência dos formados, ou seja,
tomar a prática existente como referência para a formação e refletir-se nela” (PIMENTA, 2004, p
25-26).
Ao analisarmos a dimensão teórico – prática presente nos PGCCs das referidas
atividades formativas evidenciam-se metodologias interativas e o diálogo reflexivo sobre questões
pertinentes para a formação pedagógica no ensino superior. É perceptível que nos EAIs são
debatidos temas relacionados à finalidade do ensino superior, a profissão do pedagogo, o universo
da pesquisa acadêmica na FE e possibilidades de análise e interpretação de elementos de leitura do
cotidiano que expande o espaço acadêmico de textos e livros científicos.
Esse princípio ganha concretude na análise dos relatórios apresentados pelos professores
responsáveis por essas atividades formativas, através das “vozes” dos alunos que conjecturam sobre
a contribuição da atividade para a sua formação acadêmico-profissional.
[...] O mesmo pôde nos situar melhor na estrutura (como um todo) da
Universidade, que para os iniciantes, acostumados com as metodologias, métodos e
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estrutura física das escolas de ensino fundamental e médio, pode causar-nos um
pouco de espanto. [...] (RELATÒRIO EAI I, Noturno, 2007).

Mesmo sendo possível inferir que o princípio da relação teoria e prática é preocupação
de todas as atividades formativas analisadas nesse trabalho, percebe-se que pela natureza das PPPs e
dos Seminários Temáticos, que pressupõe o contato direto com o lócus do exercício profissional,
fica mais evidente e explícita a dimensão teórico-prática. Essa premissa é explicitada por uma
aluna quando diz: “[...]chegamos no 2º período sem saber ainda o que queríamos ... eu já entrei
querendo ver o curso por completo, pra ver se era o que eu queria ou não, e as PPP’s foram uma
ótima oportunidade da gente saber se é o que agente queria”.
Princípio da Interdisciplinaridade
Esse princípio apresenta-se como base epistemológica e pedagógica para a
concretização das atividades formativas do PPC de Pedagogia. Mas quando analisados nos PGCCs
e nos relatórios encontra, principalmente nos últimos, dificuldades de ser viabilizado.
No campo da pedagogia, Luck (2003, p.59-60) compreende que o enfoque
interdisciplinar “emerge da compreensão de que o ensino não é tão somente um problema
pedagógico e sim um problema epistemológico”. Este enfoque se apresenta no PPC de Pedagogia
como possibilidade de promover a superação da dissociação das experiências escolares entre si,
como também delas com a realidade social e com o que é discutido nas universidades.
Essa nova perspectiva de formação do pedagogo tem sua tecitura no curso de Pedagogia
da UERN, a partir de atividades como as PPPs e os Seminários Temáticos. As PPPs caracterizamse como espaços de incentivo ao desenvolvimento da pesquisa e da aprendizagem prática dos
pedagogos em formação, intencionam uma unidade entre a teoria e a prática, e pressupõem a
articulação entre os saberes das disciplinas do período de realização de cada PPP.
Apesar da natureza da atividade ser interdisciplinar, os relatórios destacam a falta de
planejamento coletivo dos professores e a ausência de esforço por parte dos alunos de buscar
relacionar as disciplinas do período com o estudo realizado nas PPPs, aproximando-se mais de uma
perspectiva multidiciplinar. Sendo possível inferir que muitos dos professores dos períodos
destinados às PPPs, não têm participado ativamente de todos os momentos previstos para a
construção da atividade interdisciplinar.
Outro aspecto que merece destaque na análise da dificuldade de construção de caminhos
metodológicos que viabilizem o princípio da interdisciplinaridade nas atividades formativas está em
romper com a visão de linearidade do conhecimento, como se cada atividade proposta tivesse que
seguir uma única lógica de pensamento e de organização de conteúdos em uma sequência
estabelecida pela subjetividade e formação de cada professor, conforme percepção abstraída de um
dos relatórios analisados:
A dificuldade central que impossibilitou a operacionalização, de forma ipsis
litteris, do plano original da PPP I, reside fundamentalmente na estrutura da
proposta apresentada, uma vez que para realizá-la a contento, alunos e professores
necessitavam de pressupostos anteriores. Entre os pressupostos, listamos
fundamentalmente dois: por parte do aluno o conhecimento prévio do método e das
técnicas de pesquisa que necessariamente implicava em que este aluno tivesse
cursado, no primeiro período, a disciplina Pesquisa Educacional. Por seu lado,
faltou planejamento prévio por parte dos professores, tendo em vista que para as
análises da pesquisa, o requisito fundamental era o conhecimento e domínio prévio
dos conteúdos das disciplinas do segundo período (RELATÓRIO, PPPI/Matutino,
2007).

Como contraponto ao pensamento expresso pelo professor, nos aproximamos das ideias
de Demo (1991) quando destaca que existem diferentes níveis de pesquisa e que estas vão se
aprofundando em função da verticalização e complexidade dos níveis de estudo. O autor ainda
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desmistifica o conceito de pesquisa, admitindo considerar pesquisador, também, quem tem apenas
graduação, pois, se bem compreendida, a pesquisa é possível e necessária desde a educação infantil.
Assim, não é de se esperar que os alunos adentrem em práticas investigativas e de pesquisas quando
já estejam apropriados do domínio efetivo das técnicas de pesquisa, mas a própria atividade da PPP
deve contribuir com a construção desse caminho.
Quanto às atividades promovidas durante os Seminários Temáticos, a evidência da
interdisciplinaridade se faz presente nos PGCCs na promoção da interação entre professores de
áreas distintas, contribuindo para um melhor desenvolvimento no trabalho de seus alunos,
proporcionando-lhes abranger seus conhecimentos com a articulação da diversidade
teórico/metodológica, que é prioridade desta atividade.
Essas atividades visam integrar o Estágio Supervisionado às demais disciplinas do
período em que ocorre o estágio, e oportunizar um olhar coletivo e integrado sobre questões de
conhecimento percebidas, pelos alunos, nos espaços escolares. Assim busca-se assegurar uma
relação simultânea e recíproca entre teoria e prática, de autonomia e dependência de uma em
relação à outra (CHAUÍ apud CANDAU, 2003).
Os relatórios dos Seminários Temáticos não possibilitam inferências acerca da presença
dos princípios formativos, pois consistem em uma descrição da intencionalidade do que foi
planejado e não do que foi e como foi realizado..
Princípios da Contextualização e da Democratização
O princípio da contextualização tem como objetivo orientar a organização do currículo
na devida adequação dos conteúdos às características locais e regionais onde se desenvolve,
propondo uma relação direta com a vida dos alunos, através de suas vivências pessoais e
profissionais, permitindo que o currículo se torne um confronto saudável entre os saberes.
A análise dos PGCCs aponta, em sua maioria, a presença desses princípios, uma vez
que nos EAI, II e III existe a preocupação dos professores em conhecer o aluno ingressante, resgatar
seus conhecimentos prévios sobre o que pensa a respeito da formação acadêmica no contexto
universitário, as expectativas em relação à formação e estabelece uma relação entre as atividades
gerais da universidade – ensino, pesquisa e extensão- com a formação do pedagogo.
Nas PPPs I e III percebemos que os princípios da contextualização e da democratização
estão em partes contemplados, visto que os relatórios docentes apresentam experiências que
restringem o campo de pesquisa do aluno à escola, enquanto o PPC de Pedagogia evidencia que tais
princípios “(...) preocupam-se com o fato de que o formando deve ser capaz de ampliar suas ações
para outros espaços que vão além do chão da sala de aula” (PROJETO PEDAGÓGICO DO
CURSO DE PEDAGOGIA, 2007, p. 20). Apenas na PPP II, esses princípios foram percebidos de
forma satisfatória, através do registro de atividades realizadas em torno de seminários e debates
envolvendo profissionais/pedagogos de espaços escolares e não escolares.
Estes princípios foram evidenciados nos PGCCs do Seminário Temático I e II, uma vez
que as atividades propostas têm a intenção de proporcionar a identificação de problemas de
conhecimento relacionados ao ensino- aprendizagem na educação infantil e anos iniciais. Não foi
possível analisar nos relatórios docentes do Seminário Temático a concretização das propostas
apresentadas nos PGCCs em função do caráter apenas propositivo desses relatórios.
Princípios da Flexibilização e da Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão
Esse princípio pressupõe uma dinâmica de flexibilização horizontal e vertical para além
da perspectiva de uma matriz curricular disciplinar, devendo abranger outras perspectivas de
atividades, com maior ausência de pré-requisitos e sustentação no “diálogo de saberes, no trabalho
coletivo, na visão de unidade entre teoria e prática” (CANDAU, 2003; PIMENTA, 2004), e na
imbricada relação entre ensino, pesquisa e extensão.
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As atividades formativas analisadas, na sua maioria, expressam apenas em parte a
perspectiva de flexibilização vertical e horizontal, entendidas, respectivamente, como:
A flexibilização curricular vertical expressa-se através da organização dos
conhecimentos em núcleos de estudos (básico e aprofundamento) (...). O caráter da
flexibilização vertical revela-se ainda na oportunidade de o aluno optar por
aprofundar conhecimentos requeridos a determinadas áreas de atuação, como
também na possibilidade de cada componente curricular (disciplinas/atividades)
propiciar uma formação voltada para a criatividade e a criticidade, subsidiada pela
interdisciplinaridade, enquanto exigência para contribuir com a qualidade da
formação inicial do professor (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
PEDAGOGIA, 2007, p. 28).

Inferimos, a partir da perspectiva de flexibilização vertical apresentada no PPC que a
organização curricular por núcleos de estudos impõe à formação um processo de constante conexão
e dinamicidade entre as diversas atividades curriculares e as disciplinas. È de se supor, no entanto,
que os EAIs I, II e III, tenham elementos de confluência entre si e desses com as disciplinas que
compõem o núcleo básico de estudos. Na mesma lógica, as PPPs e os Seminários Temáticos não
podem ocorrer desarticulados das demais atividades curriculares e, principalmente, da realidade
educacional lócus de atuação profissional do pedagogo.
Essa premissa quando analisada na perspectiva do currículo formal parece ter sólida
sustentação, porém quando transformada em um fazer nos pareceu apenas parcialmente
confirmada, pois tem-se a impressão de que algumas atividade se encerram em si mesmo, não
dialogando/perpassando sistematicamente outros momentos da formação, ou seja, as outras
atividades formativas não se utilizam de enfoques já realçados por outras atividades. Existe ainda,
um isolamento entre as disciplinas e demais atividades formativas. É como se o aluno, por si só,
fosse o responsável pelo estabelecimento de construções cognitivas que dêem conta do diálogo e da
aproximação dos saberes/conteúdos das atividades ofertadas.
Na análise documental realizada – PGCCs e Relatórios – não conseguimos perceber de
maneira explícita a presença do princípio da flexibilização horizontal, pois as interfaces com as
demais atividades da formação não ficam evidenciadas. No entanto, percebe-se a possibilidade da
busca pelo aluno de se inserir em outras atividades que venham a aprofundar a perspectiva de
estudo iniciada nas atividades formativas.
Assim, podemos deduzir que, ao realizar as atividades formativas em discussão, o aluno
pode adequá-las para expandir ou aprofundar o seu trabalho, inclusive para apresentá-lo em eventos
científicos, através das denominadas Atividades Complementares. Porém, o que nos inquieta diante
da perspectiva da flexibilização curricular é o paradoxo que a envolve, pois ao mesmo tempo em
que a formação solicita do aluno a necessidade de participar de atividades complementares e de
estabelecer conexões entre os saberes que perpassam a formação, tem dificuldade de disponibilizar
mecanismos que favoreçam a construção da autonomia intelectual e acadêmica do aluno.
O PPC em pauta preconiza como um princípio indispensável nas atividades formativas,
a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Nesse sentido, tem-se que:
(...) No bojo dessas discussões apresenta-se como consenso a formação alicerçada
em atividades de ensino-pesquisa-extensão. A pesquisa, princípio indispensável da
formação profissional, constitui-se em mecanismo necessário à produção de
conhecimentos que, em interação com o ensino e práticas extensionistas, integra
conhecimentos teóricos a atividades práticas, contribuindo com o processo de
transformação da sociedade.( PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
PEDAGOGIA, 2007, p.29)

Essa compreensão nos faz inferir que existem diferentes maneiras de articular o ensino,
a pesquisa e a extensão em um processo de formação acadêmica, cujo propósito deve ser o de
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ampliar a percepção da realidade para nela intervir. As atividades formativas precisam fomentar o
debate reflexivo, baseado em pesquisas realizadas pelos professores e pelos alunos em momentos de
vivencia dessas e de outras atividades inerentes ao trabalho acadêmico, ou seja, as atividades
formativas, por sua natureza investigativa, não podem ser realizadas como mera repetição de um
ritual que parte sempre de um mesmo ponto e se chega sempre aos mesmos diagnósticos. O
princípio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão requer movimento, dinâmica
metodológica, pesquisa e evocação do material acadêmico-científico já produzido.
Considerando que os documentos analisados fazem parte do contexto das duas
primeiras turmas concluintes e por isso mesmo, são os primeiros materiais produzidos nas
atividades analisadas, podemos inferir que o EAI I apresenta ao universitário o funcionamento da
Universidade e conseqüentemente a possibilidade da articulação desse tripé na perspectiva de um
vir a ser; ou seja, a atividade em si, pela sua natureza não possibilita na prática essa articulação,
mas instiga o aluno e aponta os caminhos nessa perspectiva.
O PGCC do EAI III se aproxima desse princípio quando oportuniza ao aluno conhecer e
buscar a participação nos grupos de estudos e pesquisas da FE/UERN. Porém, o relatório docente
não evidencia a existência de encaminhamentos mais consistentes nesse sentido, por parte dos
professores responsáveis pelo estudo.
As PPPs apresentam explicitamente o diálogo entre a pesquisa e o ensino. Porém, a
perspectiva da extensão deixa a desejar, visto que não há um retorno à escola, lócus da investigação,
quanto aos resultados apresentados pelas pesquisas ali desenvolvidas.
Em relação aos Seminários temáticos I e I, o PGCC evidencia o princípio da articulação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, pois para realizarem a atividade, os alunos devem relacionar
este “tripé”- estudo e diagnóstico de um problema de conhecimento na escola e proposta de
intervenção. Não é perceptível no relatório docente a evidencia da concretização da proposta e seus
resultados.
CONCLUSÃO
A pesquisa realizada mostra que ainda estamos distante de “lapidar” a identidade do
pedagogo. Se nos voltamos para as DCNs de Pedagogia ( BRASIL, 1999) nos perdemos em uma
série de competências e habilidades aparentemente inatingíveis em um currículo previsto para
quatro anos de formação. Se optamos pela perspectiva da docência escolar, vale salientar, de total
relevância no contexto da educação brasileira, não atendemos a infinidade de demandas do trabalho
pedagógico na sociedade. O fato é que precisamos formar e formar bem.
Na perspectiva das DCNs de Pedagogia (BRASIL, 1999), opção feita pelo currículo do
Curso de Pedagogia da UERN, formar bem pressupõe, segundo Aguiar et alii (2006), a solidez de
uma formação teórica, “alicerçada no estudo das práticas educativas escolares e não-escolares e no
desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo fundamentado na contribuição das diferentes
ciências e dos campos de saberes que atravessam o campo da pedagogia” (pp. 832-833).
Nesse sentido, as atividades formativas devem estar organizadas e serem materializadas
de modo a integrar disciplinas, situar saberes e abrir inúmeras possibilidades para a construção
efetiva do conhecimento na área. Quando relacionadas aos princípios formativos, inferimos que
essas premissas estão sendo viabilizadas em parte, pois existe ainda uma distancia entre o pensado
no currículo e o vivido na formação acadêmica. Assim, concluímos que o princípio da
interdisciplinaridade tem na sua estruturação, através das PPPs e dos seminários temáticos, uma
excelente perspectiva metodológica, no entanto, enfrenta dificuldades na sua operacionalização
como: ausência do diálogo de saberes, do trabalho coletivo e a necessidade de rompimento com a
linearidade subjetiva dos professores formadores.
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O princípio da relação entre teoria e prática é o que se apresenta mais satisfatório uma
vez que o debate, a reflexão, o diálogo, de acordo com os documentos analisados, se ancoram em
um olhar investigativo nos espaços de atuação do pedagogo, com ênfase substancial no espaço
escolar.
A flexibilização e a relação entre ensino, pesquisa e extensão, também se apresentam
em parte nas atividades analisadas, pois apesar dessas atividades fomentarem esses princípios, fica
sempre a impressão que o tempo não está sendo suficiente para orientações mais profícuas que
favoreçam a construção da autonomia acadêmica dos alunos e consequentemente, o
aprofundamento dos estudos iniciados nessas atividades.
Outro aspecto que nos chamou a atenção na efetivação desse trabalho está relacionado à
sistematização dos relatórios construídos pelos professores coordenadores pois, por mais rica que
seja a diversidade de pensamentos e ideias, tem-se a impressão de que não há uma unidade no
discurso em torno do que é realmente foco e importante de ser apresentado no relatório.
Por fim, realçamos a ideia construída em função da pesquisa realizada, de que as
atividades formativas, na forma pensada no currículo de pedagogia, poderiam dar uma maior
contribuição ao processo de formação dos pedagogos, se dialogassem mais com as outras atividades
curriculares, perpassando suas temáticas nas disciplinas dos períodos letivos em que são realizadas;
se alcançassem a essência de um trabalho coletivo de natureza interdisciplinar, através do diálogo
instigante entre professores e entre esses e os alunos; se não fosse percebido como um apêndice ao
currículo, sem local e hora estabelecidos por ocasião da matrícula nessas atividades. Fica o
entendimento de que o currículo vivido está aquém do currículo pensado, sendo as atividades
formativas uma expressão genuína desse distanciamento.
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DESMITIFICAÇÕES DE CRENÇAS ACERCA DE CONTRIBUIÇÕES DE
DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA
FANAT/UERN
Lucivania Torquato da Silva Costa¹; Mariluze Riani Diniz dos Santos²; Maria
Antonia Teixeira da Costa e Meyre-Ester Barbosa de Oliveira3
RESUMO: O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de conhecer a percepção de professores e
alunos dos cursos de licenciatura sobre as contribuições das disciplinas pedagógicas: Didática, Psicologia
e Estrutura do Ensino Básico na formação do professor. Para a realização da pesquisa procedeu-se um
trabalho de campo, com aplicação de questionários aos professores Supervisores de Estágio e alunos do
6º e 8º períodos dos cursos de Ciências Biológica e Química, na perspectiva de identificar e analisar as
contribuições das disciplinas pedagógicas em destaque na formação docente. Os resultados foram
analisados à luz dos estudos de: AZANHA (2004); CUNHA (2002); FREIRE (1998); IMBERNÓN
(2002); PIMENTA (1999) e TARDIF (2002). Com a realização da pesquisa pudemos constatar que ainda
há uma resistência, principalmente por parte dos alunos, em relação às disciplinas pedagógicas, embora os
resultados sinalizem que, apesar da desvalorização das disciplinas pedagógicas, estas se configuram
como relevantes para a formação dos licenciados nos cursos acima citados.
PALAVRAS-CHAVE: Disciplinas pedagógicas; Formação do professor; Estágio Supervisionado.

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa é continuidade de pesquisas realizadas durante os últimos
três anos com o apoio do PIBIC/CNPq/UERN, nas quais se buscou investigar o
universo das Licenciaturas da UERN, na perspectiva de conhecer o papel das disciplinas
pedagógicas na formação dos professores. No primeiro ano, 2007/2008, analisamos o
objeto de pesquisa sob a ótica de professores dos diferentes cursos de Licenciatura da
UERN; no segundo ano, 2008/2009, refletimos sobre as narrativas de professores da
Faculdade de Educação que ministram as disciplinas pedagógicas nas licenciaturas e no
terceiro ano, 2009/2010, focamos o objeto na perspectiva dos alunos das Licenciaturas
da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais – FANAT e da Faculdade de Filosofia e
Ciências Sociais – FAFIC. Com base nesses estudos constatamos que tanto os
professores que participaram da investigação, quanto os graduandos reconheceram e
elencaram as contribuições das disciplinas pedagógicas para a formação do professor da
educação básica. Contudo, os professores da Faculdade de Educação que ministram as
disciplinas pedagógicas nos cursos de Licenciatura, revelaram em suas narrativas que
sentiam uma resistência de grande parte dos alunos com relação à valorização dessas
disciplinas, que em geral são consideradas menos importantes que as disciplinas
específicas do curso, especialmente entre os alunos dos cursos de licenciatura da
FANAT. Tal constatação nos levou a alguns questionamentos: Por que apesar de
reconhecerem que as disciplinas pedagógicas contribuem na formação do professor
alguns alunos dos cursos em estudo secundarizam sua importância? Será que há
discrepância entre as expectativas dos alunos em relação às disciplinas pedagógicas e os
conteúdos ministrados? Que relações podemos estabelecer entre os resultados das
_______________
1- Aluna acadêmica do 5º período do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN – Campus Central. Bolsista do Grupo de Pesquisa Formação e Profissionalização do Professor –
lucivaniatorquato@yahoo.com.br.
2- Aluna acadêmica do 5º período do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN – Campus Central. Voluntária do Grupo de Pesquisa Formação e Profissionalização do Professor e bolsista do
Programa de Educação Tutorial do curso de Pedagogia - PET Pedagogia – mariluze_mary@hotmail.com.
3- Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN – meyrester@yahoo.com.br.
4- Doutora em Educação, Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte – UERN – mariaantonia@uern.br .
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pesquisas anteriores e as observações dos professores de estágio supervisionado quantos
às contribuições citadas pelos alunos? Estas, entre outras indagações evidenciam a
necessidade de realizar estudos que venham contribuir para desmitificar o papel das
disciplinas pedagógicas na formação do professor da educação básica. Diante disso,
resolvemos investigar na ótica dos professores supervisores de estágio e dos alunos que
estão desenvolvendo o estágio curricular obrigatório as possíveis contribuições das
disciplinas pedagógicas na perspectiva de extrair lições que possam contribuir para
repensar a formação do professor na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
especificamente sobre as disciplinas pedagógicas.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente pesquisa foi desenvolvida junto aos professores supervisores de
estágio e alunos dos cursos de Licenciaturas Ciências Biológica e Química da Faculdade
de Ciências Exatas e Naturais (FANAT), na perspectiva de evidenciarmos as possíveis
contribuições das disciplinas pedagógicas: Psicologia, Didática e Estrutura no
desenvolvimento do estágio supervisionado. Neste sentido, buscávamos identificar e
analisar lições que possam contribuir para repensar a formação do professor na
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e desta forma possibilitar a reflexãoação dos professores.
Trata-se de uma pesquisa exploratória, caracterizada por um estudo de campo
realizado no período de 08 de Dezembro de 2010 à 06 de Janeiro de 2011. A pesquisa se
fez por meio da aplicação de questionários estruturados com alunos e professores
supervisores de estágio do 6º e 8º período, da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais
(FANAT) nos cursos de Química e Ciências Biológicas. O universo da pesquisa
compreende os Cursos de Ciências Biológica e Química da Faculdade de Ciências
Exatas e Naturais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. A
população da pesquisa é constituída por professores supervisores de estágio curricular
obrigatório e alunos do 6º e 8º períodos dos referidos cursos. Os sujeitos da pesquisa
foram selecionados entre os professores que atuam no Departamento dos cursos citados
anteriormente, tendo como prioridade os professores supervisores de estágios e alunos
que já haviam desenvolvido ou estavam realizando o estágio, já que a dinâmica da
pesquisa exigia professores que pudessem observar os alunos no decorrer do estágio.
Desta forma, selecionamos 3 (três) professores e 32 (trinta e dois) alunos que se
enquadravam na situação descrita.
Os questionários foram organizados por meio de questões objetivas e
subjetivas, separados em dois tipos: um para o professor e outro para os alunos.
Inicialmente analisamos os dados por meio da tabulação, selecionando os dados por
curso e período, para identificarmos a freqüência das respostas. Para tanto, levamos em
consideração o número de questões marcadas, que representam a contribuição da
disciplina para cada aluno no período de estágio. E em seguida transformamos isso em
gráficos separados apenas por disciplinas para analisarmos os dados de forma geral.
Após a análise quantitativa fizemos a triangulação dos dados, a fim de sintetizarmos as
contribuições mais citadas para cada uma das disciplinas. Com relação às questões
subjetivas buscamos refletir sobre os significados das falas dos sujeitos da pesquisa
ancorados nos estudos de Orlandi (2002) sobre análise de discurso. Recorremos ainda a
uma revisão da literatura em autores que abordam a temática, entre os quais citamos os
trabalhos de AZANHA (2004); CUNHA (2002); FREIRE (1998); IMBERNÓN (2002);
PIMENTA (1999) e TARDIF (2002).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A partir da realização da aplicação dos questionários procedemos com a
tabulação e organização dos dados tomando como referência a freqüência das respostas
apresentadas pelos alunos para cada disciplina em cada curso, conforme exposto a
seguir:
Quadro 1: Contribuições das disciplinas pedagógicas na ótica dos alunos

DISCIPLINAS

ESTRUTURA

DIDÁTICA

PSICOLOGIA

CURSO DE QUÍMICA

CURSO DE C. BIOLÓGICAS

- Conhecer como o ensino brasileiro
está organizado.
- Conhecer os documentos da escola.
- Disciplina necessária à formação
inicial e continuada do professor.
- Conhecer os direitos e deveres dos
alunos.
- Conhecer as leis que regem o
ensino.

- Conhecer os documentos da
escola.
- Conhecer o comportamento ético
do profissional docente na escola.
- Disciplina necessária à formação
inicial e continuada do professor.
- Compreender o histórico da
educação brasileira.

- Aprender a elaborar o planejamento
de aula.
- Abordar os conteúdos na prática de
ensino em sala de aula.
- Inovação, criatividade e novas
formas de práticas metodológicas de
ensino .
- Possibilitou o conhecimento da
postura profissional do professor
- Intencionalidade e incentivo na
busca da aprendizagem tanto do
aluno como do professor.
- Aprender
a
valorizar
os
conhecimentos prévios dos alunos .

- Contribui para aprender a elaborar
o planejamento de aula.
- Aprender a valorizar os
conhecimentos prévios dos alunos.
- Possibilitou debates sobre a
interação entre professor e aluno.

- Aprendeu a como estimular os
alunos
a
como
buscar
o
conhecimento e a aplicá-los na vida
social.
- Aprendeu como interagir com os
alunos
contribuindo
consequentemente para a atuação em
sala de aula.
- Possibilitou compreender as
particularidades
comportamentais
que influenciam no processo de
aprendizagem dos discentes.
- Conheceu como a mente funciona,
atitudes, fases e reações humanas.

- Conheceu como a mente funciona,
atitudes, fases e reações humanas.
- Possibilitou compreender as
particularidades comportamentais
que influenciam no processo de
aprendizagem dos discentes.
- Aprendeu como interagir com os
alunos
contribuindo
consequentemente para a atuação
em sala de aula.

Fonte: Questionário aplicado com os alunos dos cursos de Química e C. Biológicas da FANAT.

Os resultados encontrados apontam para um reconhecimento por parte dos
entrevistados em relação a contribuição das disciplinas pedagógicas para a sua
formação. Contudo, vale salientar que houve certa resistência por parte de alguns alunos
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no primeiro momento de aplicação dos questionários. Dessa forma, a primeira reação
foi afirmar que as disciplinas – Estrutura do Ensino Básico, Didática e Psicologia – não
deram contribuição alguma em sua formação inicial.
Esta reação de insatisfação foi constatada ao analisarmos os questionários, nos
quais alguns discentes deixaram perguntas em branco e/ou responderam as questões
subjetivas com afirmações negativas sobre a disciplina ou o professor que a ministrou.
Alguns chegaram a afirmar que estas não contribuíram não por suas teorias serem
inválidas, pelo contrário, poderiam ser de grande valia desde que, os professores que as
lecionam fizessem a ponte com o cotidiano, ou seja, trouxessem algum exemplo prático
que tenha obtido sucesso em relação as suas práticas enquanto professores.
Atualmente vem se discutindo a respeito de certa insatisfação com relação à
formação pedagógica nas licenciaturas para os professores do ensino básico, devido às
divergências com relação à definição do perfil do profissional que se quer formar para a
escola básica. Estes fatos devem-se, provavelmente, pelo distanciamento entre as
instituições de formação de professores e as escolas campo de atuação do profissional
docente (AZANHA, 2004). Na realidade, as duas instituições, escola pública e
academia, principalmente esta ultima, deveriam pensar juntas um currículo de formação
que busque desenvolver os docentes ou futuros profissionais, e que, segundo PIMENTA
(1999), desenvolva
[...] conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das
necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. Espera-se, pois, que mobilize os conhecimentos da teoria da educação
e da didática necessários à compreensão do ensino como realidade social, e
que desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade para, a
partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes,
num processo contínuo de construção de suas identidades como professores
(p. 18).

Como conseqüência, esta parceria colaborativa estimulará o professor a
compreender-se como colaborador das investigações e pesquisas realizadas sobre a sua
profissão, sobre sua relação com o aluno, sobre o desenvolvimento da escola e sobre a
educação de modo geral, efetivando assim, a articulação entre teoria e prática,
possibilitando condições necessárias para a construção de uma formação profissional
reflexiva.
Os gráficos a seguir apresentam as três principais contribuições de cada uma
das disciplinas objeto de estudo citadas pelos alunos de ambos os cursos.
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Figura 1: Contribuições da disciplina Estrutura do Ensino Básica na ótica dos alunos
dos cursos de Ciências Biológicas e Química.

Figura 2: Contribuições da disciplina Didática na ótica dos alunos dos cursos de
Ciências Biológicas e Química.

ISBN: 978-85-7621-031-3

454

Anais do VII SIC

Figura 3: Contribuições da disciplina Psicologia na ótica dos alunos dos cursos de
Ciências Biológicas e Química.

A análise dos dados aponta para certa coincidência nas respostas dos alunos
com relação as três principais contribuições das disciplinas em estudo, como pode ser
constatado nas figuras 1 e 2 em que se identifica que um percentual de 90% citaram a
mesma contribuição e as demais contribuições foram apontadas por uma média de 70%
a 80%. Podemos ainda destacar que pelo menos 70% de ambos os cursos reconhecem
que Didática e Estrutura do Ensino Básico apresentam ao menos três contribuições para
a formação.
É possível ainda, perceber que a disciplina Psicologia apresentou um menor
índice de contribuições na ótica dos alunos, pois apenas 60% dos participantes
indicaram pelo menos uma contribuição; enquanto que 50% indicaram duas
contribuições e apenas 40% citou pelo menos três.
As falas dos entrevistados evidenciam que há um reconhecimento por parte dos
alunos de que as disciplinas pedagógicas têm um papel importante a cumprir na
formação, entretanto apontam que há uma distância entre as expectativas e o que de fato
vem sendo ministrado. Tal aspecto é expresso nas falas dos alunos quando destacam na
prática dos professores a falta de articulação teoria-prática; o distanciamento da
realidade da escola e do perfil formativo do curso. Ressaltam ainda, a necessidade de
maior articulação entre as disciplinas específicas e pedagógicas e de uma formação
didático-pedagógica, por parte dos professores, para ministrar as aulas.
“A eficiência das respectivas disciplinas seria melhoradas se fossem ministradas de forma mais voltada com a realidade ...”(A05B)

“Que estes [professores], devem além de lançarem aos seus alunos estratégias
inovadoras, planos de aulas e ensino, façam também estas coisas. Que saibam
estimular e ensinar estas disciplinas afim de fazer-nos gostar delas, porque
afinal de contas, eu, acho que elas têm importância sim, porém não estão sendo bem aproveitadas. Que tudo digam façam sentido e não seja só mais um
monte de palavras decoradas para ser repassadas em uma prova.” (A08B)
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“Falta pelos professores [...] a prática daquilo que ensinam, tanto na interação
professor-aluno, como no uso de metodologias propostas ou mesmo planejamento das atividades.” (A01B)

“Como a educação atual exige um melhor posicionamento do profissional e
metodologias diferenciadas. Os professores deveriam explorar mais as disciplinas pedagógicas” (A06Q)

“Que os professores não desistam e insistam em seus alunos, pois as disciplinas pedagógicas são as bases teóricas para um bom estagio e uma boa formação profissional” (A01Q)

Quando instigados a sugerirem algumas recomendações para a prática dos
professores que atuam nas disciplinas pedagógicas os alunos indicaram os seguintes
aspectos: melhorar a relação professor-aluno; adequar os conteúdos ministrados nas
disciplinas pedagógicas aos objetivos do curso em que estão sendo ministradas;
relacionar teoria e prática; maior conhecimento didático-pedagógico para conduzir as
suas aulas; apresentar em sala estratégias inovadoras que obtiveram êxito em escolas;
trabalhar mais com a realidade escolar; possibilitar maior interação entre as disciplinas
pedagógicas e as demais e por fim compreender o papel da disciplina na formação.
Os depoimentos dos alunos lançam luzes que certamente nos ajudarão a refletir
sobre a urgente necessidade de um redimensionamento na prática pedagógica dos cursos
de Licenciatura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Professores e alunos, participantes da pesquisa, reconhecem as contribuições
das disciplinas pedagógicas Didática, Estrutura do Ensino Básico e Psicologia na
formação de professores, apontando-as como fundamentais na formação de conceitos e
no desenvolvimento de práticas facilitadoras do processo ensino-aprendizagem.
Contudo, enfatizam que as disciplinas objeto da pesquisa poderiam contribuir mais,
atingindo os objetivos a que se propõe se fossem ministradas de forma mais integrada
ao curso a que se destinam. Além disso, os alunos ainda destacam o distanciamento
entre os conteúdos trabalhados e as necessidades que eles se deparam no momento da
atuação no período de estágio. Diante do trabalho podemos extrair algumas lições que
certamente poderão contribui para repensar a formação pedagógica dos cursos de
Licenciatura da UERN, entre as quais podemos destacar: a necessária articulação teoriaprática; a busca de integração entre as disciplinas específicas e pedagógicas, por meio
de um trabalho coletivo entre professores do Departamento de Educação e dos
Departamentos aos quais estão vinculados os cursos de Licenciatura; conhecimento por
parte dos professores que ministram as disciplinas pedagógicas do perfil formativo do
curso no qual irá lecionar e por fim, um maior entrelaçamento entre as práticas
desenvolvidas na Universidade e as que habitam o cotidiano escolar.
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DIÁLOGO ENTRE PROFESSORES/AS RURAIS SOBRE A CULTURA E O
PRECONCEITO EM PORTALEGRE-RN
Ivanilza de Souza Beserra1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Disneylândia Maria Ribeiro3;
Maria da Conceição Matias4; Maria Margarida Pinheiro5.
RESUMO: Este trabalho faz parte da Pesquisa ―
Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade‖ e objetiva
analisar as relações preconceituosas ligadas à população rural e remanescente de comunidades quilombolas de
Portalegre/RN, como também as percepções dos/as educadores/as com referência a suas vivências ligadas à sexualidade
e à relação de gênero. Desse modo, discutiremos nesse trabalho as dificuldades enfrentadas e as estratégias adotadas nos
percursos da vida pessoal e escolar de educadores/as negros/as deste município. Para isso analisamos 03 memoriais de
professores/as negros/as de Portalegre/RN; 03 desenhos e 03 narrativas de professores/as negros/as de Portalegre do
Projeto de Extensão: ―
Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as‖. No período de
1999 a 2003, 18 educadores/as portalegrenses concluíram o PROFORMAÇÃO /CAMEAM/UERN; destes, escolhemos
05 para análise dos memoriais, pois esses são os de educadores/as negros/as, remanescentes de comunidades
quilombolas. Os memoriais analisados pontuam diversos aspectos: como esses/as educadores/as vêem a questão de
serem descendentes de famílias remanescentes de quilombolas; apontam as dificuldades enfrentadas por esses/as
educadores/as no percurso escolar, diante das condições de empobrecimento das famílias negras do país; a maneira
como eles identificam-se hoje; e a importância que eles/as atribuem à educação. A partir desse trabalho percebemos que
muitos/as educadores/as sentem dificuldade em falar de suas origens, e que os memoriais possuem um grande poder de
resgate, pois mostram as dificuldades enfrentadas no percurso escolar e como os preconceitos étnicos, raciais e
geográficos são enfrentados.
PALAVRAS-CHAVE: Educadores/as Rurais; Formação; Memoriais; Preconceito Étnico-Racial e Geográfico.

INTRODUÇÃO
Este trabalho faz parte da Pesquisa ―
Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras
do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de
gênero e sexualidade‖ (SILVA, 2010a, 2010b), que tem como atividade extensionista o projeto
―
Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as‖. Além dos dados
dessa pesquisa, utilizamos alguns memoriais do Programa Especial de Formação Profissional para a
Educação Básica (PROFORMAÇÃO).
Tem como foco a análise das relações preconceituosas em relação à população rural e
remanescente de comunidades quilombolas de Portalegre/RN e associada a essas questões as
experiências formadoras de educadores/as rurais sobre sexualidade. Discutindo a partir da
perspectiva do gênero as dificuldades enfrentadas e as estratégias adotadas nos percursos escolares
de educadores/as negros/as de Portalegre, no Alto-Oeste Potiguar, presentes nas narrativas e nos
memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia do Programa Especial de Formação Profissional
1
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para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
Muitos estudos têm se voltado para a educação rural, enfatizando o vínculo dos/as
educadores/as e o sentimento de pertencimento ao meio rural, suas experiências formadoras, sua
trajetória escolar e profissional. Dessa maneira, nossa investigação busca fomentar uma reflexão
sobre essa temática a fim de trazer contribuição na busca da resolução desses problemas e para
melhoria da educação brasileira, já que essa enfrenta dificuldades das mais variadas formas.
A questão da sexualidade também é uma das principais preocupações do cotidiano de
educadores/as na atualidade, com tanta informação solta e pouco diálogo entre familiares,
educadores/as e alunos/as, deixando lacunas tanto no processo de aprendizagem, como na prática
docente. É sabido que hoje o mais importante é produzir conhecimento, acerca de si próprio, ou
seja, que a educação é a ―
ponte‖ para uma visão democrática sobre as aceitações e manifestações
sexuais em crianças e adolescentes. Porém, muitos educadores/as enfrentam constrangimentos
quando se deparam com esse assunto em sala de aula. Mas devemos refletir que a escola está
cercada de manifestações da sexualidade, tais como: pichações nos banheiros, nas carteiras, os
bilhetes trocados, as mensagens insinuantes, olhares à procura de decotes arranjados, braguilhas
abertas, pernas descobertas (AQUINO, 1997).
MATERIAL E MÉTODOS
Realizamos uma pesquisa qualitativa a partir de pesquisa bibliográfica e documental. Na
pesquisa bibliográfica priorizamos o estudo dos seguintes aportes teóricos: Aquino (1997); Catani et
all (2000); Coelho (2006); Passeggi (2006a, 2006b, 2006c); Rena (2007); Silva (2008).
Já a pesquisa documental enfatizou a análise das narrativas de vida de 05 (cinco)
educadores/as negros/as que pertencem a famílias remanescentes de comunidades quilombolas
rurais do município de Portalegre/RN. Estas narrativas compreendem 03 (três) memoriais exigidos
como trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN e
narrativas oriundas das ações do Projeto de Extensão: ―
Diálogos Autobiográficos: trilhas da
formação dos/as educadores/as serranos/as‖ de 03 (três) educadores/as negros/as.
A nossa pesquisa centrou-se na análise dos memoriais do PROFORMAÇÃO, sendo
complementada pelas narrativas do Projeto de Extensão referido anteriormente. Quanto às
narrativas de vida dessa ação extensionista, utilizamos 03 (três) narrativas sobre experiências
formadoras de educadores/as negros/as e 03 (três) desenhos produzidos por eles/as durante a
dinâmica de ―
evocação das experiências formativas‖ (JOSSO, 2004) em forma de mandalas. Apesar
de trabalharmos com dados qualitativos, também utilizamos alguns dados quantitativos, para definir
a nossa amostra de análise. Durante as análises procuramos identificar o sentimento de
pertencimento ao meio rural e as comunidades remanescentes de quilombolas, bem como as
experiências formadoras ligadas a sexualidade e as relações de gênero.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os memoriais podem se constituir fontes ricas de informação para a reflexão sobre os
processos de ensino e de aprendizagem nas escolas do passado e da atualidade, bem como para a
percepção dos/a educadores/as sobre sua formação escolar, especialmente a universitária, a atuação
pedagógica e a escola. Podendo servir, então, como instrumentos importantes para alimentar novas
práticas na pesquisa educacional, como nos fala Passeggi (2006a, 2006b, 2006c). Por isso a
importância desses memoriais ao falar da formação acadêmica no PROFORMAÇÃO, das
contribuições adquiridas durante os estudos individuais e coletivos, a importância dada sobre a
escrita sobre si e sobre as contribuições teóricas do Curso de Pedagogia para seu fazer pedagógico.
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Resgatar uma história é muito importante [...], quando se trata de sua própria história, tudo
se torna mais interessante, pois eu consegui relembrar fatos que pareciam estar esquecidos
pelo tempo, mas que continuam vivos no interior da minha memória. Assim, aproveitar
para fazer uma relação do passado com vista ampla e crítica da realidade. Isso me fez sentir
realizado. (BEZERRA, 2004, p. 15).

Segundo Silva (2008), a criação do PROFORMAÇÃO no segundo semestre de 1999 se
insere no contexto de reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no país, com a
aprovação da Lei 9.394/96, e necessidade de formação em nível superior dos/as docentes que atuam
na Educação Básica. Será em meados da década de 1990, que essa exigência de aumento do nível
de escolaridade dos/as educadores/as passa a ser mais intensificada e também há toda uma
discussão entorno da reformulação curricular dos cursos de formação docente, com a emergência
das diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação (MEC).
Assim discutiremos as dificuldades enfrentadas nos percursos escolares dos
educadores/as negros/as de Portalegre, no Alto Oeste Potiguar, presentes nos memoriais do
PROFORMAÇÃO (BEZERRA, 2004; CALIXTO, 2003; OLIVEIRA, 2003). Esses memoriais
foram adotados com o objetivo de promover uma atitude reflexiva sobre as experiências formadoras
e profissionais ligadas a educação rural e a sexualidade, adquiridas antes, durante e depois da
formação universitária. E as atitudes presentes nesses memoriais traduzem um desejo de superar as
dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar.
A organização desse memorial se constitui em uma grande oportunidade, onde podemos
[sic] refletir sobre o meu processo de escolarização, avanços profissionais e acadêmicos;
haja vista que diante a realização do mesmo buscarei explicações para grandes dúvidas e
inquietações vividas na fase estudantil, profissional e o percurso acadêmico. (CALIXTO,
2003, p. 3).

Embora tenhamos escolhido 05 (cinco) memoriais, elegemos apenas 03 (três) para a
nossa análise, pois a coleta de dados foi feita de maneira tanto quantitativa como qualitativa,
mostrando como os/as educadores/as expressam as suas origens, muitas vezes chegando a não falar
sobre elas, enquanto outros/as deixam claro que pertencem às famílias remanescentes de
comunidades quilombolas de Portalegre. A partir dos dados levantados podemos perceber que
foram enfrentadas muitas dificuldades para que esses/as educadores/as tivessem acesso à educação,
tanto se tratando das dificuldades financeiras como o difícil acesso de deslocamento da Zona Rural
para a Urbana e o preconceito sofrido devido suas origens. Foram enfrentados muitos desafios,
entre os quais está a problemática de qualificação e as limitações da oferta de trabalho, esses
desafios muitas vezes faziam com que alguns/as educadores/as interrompessem sua vida escolar,
devido à necessidade de trabalhar para ajudar a família na renda familiar. ―
No ano de 1988,
conseguinte as condições financeiras e a falta de chuva na região, interrompi os meus estudos por
três anos, a fim de buscar em outra região do país um trabalho, e ajudar meus pais no sustento da
família‖. (BEZERRA, 2004, p. 14).
Observa-se que dos 05 memoriais estudados, apenas 02 educadores/as deixam claro o
seu pertencimento às comunidades rurais de remanescentes quilombolas, os/as outros/as não falam
de suas origens de forma clara. Nesse sentido, percebemos nos memoriais que não aparece em
momento algum, que os familiares desses/as educadores/as são remanescentes de quilombola, e
falam apenas de seu nascimento em Portalegre, e depois falam da cidade, sem mostrar em momento
algum que residiram ou residem à Zona Rural.
Em algumas narrativas estudadas também podemos perceber que os/as educadores/as
não mediram esforços para provar que apesar do preconceito eles/as eram capazes de conseguir uma
vida melhor. A educadora Oiti[Nota de rodapé] mostra na sua narrativa que apesar da divisão
existente no município entre negros/as e brancos/as, ela nunca mediu esforços para ir buscar seus
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estudos. Deixando claro o enfrentamento do preconceito de forma orgulhosa. Pois, para ela, a
vontade de estudar e conseguir um curso superior ia além do preconceito sofrido por suas origens.
Sabemos que não são somente os/as brancos/as que discriminam os/as negros/as, mas
que o preconceito muitas vezes se reproduz também pelas práticas e discursos das pessoas das
próprias comunidades rurais e quilombolas, com colegas e com elas mesmas, o que fica esclarecido
em alguns memoriais, onde os/as educadores/as falam da cidade, atribuindo-a várias características,
não esclarecendo a comunidade que sua família pertence, o que pode subtender que esses/as
educadores/as ainda carregam uma herança dos preconceitos sofridos durante o decorrer da sua vida
pessoal e profissional.
Nasci na cidade de Portalegre, uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte,
porém muito hospitaleira arborizada e sempre limpa, que dá a cidade uma visão especial.
Suas praças são arborizadas e uma delas é situada em frente à Igreja Matriz Nossa senhora
da Conceição, a padroeira da cidade, e por ser uma cidade serrana, com 700 metros de
altitude, apresenta um clima frio, principalmente nos meses de junho, julho e agosto, o que
torna o lugar mais agradável. Também contamos com vários pontos turísticos,
principalmente a Bica, um lugar agradável e aconchegante para o laser. (OLIVEIRA, 2003,
p. 10)

Já entre os/as educadores/as que demonstram ser de famílias de comunidades
quilombolas, percebemos o orgulho que esses/as educadores/as têm das suas origens, o prazer ao
falar do trabalho que realizam como educadores/as. Imaginamos que esses/as educadores/as devem
passar para seus/suas alunos/as da Zona Rural mais segurança, entusiasmo, pois, ao expressar suas
experiências, dificuldades, eles/as mostram a importância da luta por um lugar na sociedade, que a
cor e o lugar onde habitam ou habitaram, não muda em nada seus objetivos.
Meus pais em 1978 voltaram a morar no município de Portalegre, precisamente na
comunidade do Sítio Pega[Nota de rodapé], a seis quilômetros da cidade. Fui matriculado
na Escola Estadual Margarida de Freitas localizada no centro da cidade. Esta era bem
estruturada fisicamente, com várias salas de aula e com espaço para recreação. (BEZERRA,
2003, p. 11)

Podemos perceber que entre as dificuldades enfrentadas, sempre estava a situação de
pobreza da família, e que apesar dos obstáculos, tinham a educação como objetivo. Entre os/a os
memoriais analisados, observarmos que aqueles/as educadores/as que expressam e valorizam suas
origens, conseguiram escrevê-lo com mais prazer, pois falavam mais de si, enquanto os/as
outros/as, que não conseguiram descrever de maneira clara suas raízes, descreviam muito sobre a
cidade (Portalegre) de um modo geral.
Um aspecto que chamou bastante atenção é que os memoriais não apontam de forma
clara as experiências formadoras com relação à sexualidade, o que evidencia provavelmente a
dificuldade em falar sobre o assunto ou ainda a falta de importância atribuída a essa questão. Isso
ficou mais evidente no texto (memorial) em que uma das educadoras fala da importância da
formação em nível superior para uma prática mais reflexiva e enfatiza as competências elencadas
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) relacionadas a cada uma das áreas do
conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática. Ciências Naturais, História, Geografia, Artes,
Educação Física, mas não menciona os Temas Transversais.
Além dos memoriais foram analisadas também as narrativas feitas por educadores/as
negros/as que foram realizadas nos trabalhos do Projeto de Extensão: ―
Diálogos Autobiográficos:
trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as‖ em Portalegre, nas narrativas esses/as
educadores/as se identificam através de pseudônimos escolhidos por eles/as.
Nessas narrativas constatamos que alguns/as desses/as educadores/as transmitem na
escrita o preconceito enfrentado por habitar nas comunidades que possuem remanescentes de
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quilombolas, expressando que existia uma barreira entre brancos/as e negros/as na comunidade
portalegrense. Desse modo, Portalegre era dividido por raças: brancos/as e negros/as tinham que
ficar separados/as em algumas atividades econômicas, sociais e culturais para não haver
divergência.
Todos os domingos tinha
Dois forró pra se dançar
Esta era a diversão
Do povo deste lugar
Mas havia divisão
Pois no salão dos brancos
Negros não podiam entrar.
Assim na cidade
Havia divergência
Branco não se misturava com negro
Pra não haver desavença
Já estavam acostumados
A dançarem separados
Com esta tal diferença. (OITI, 2010).

Nessas narrativas os aspectos relacionados à sexualidade e às relações de gênero
aparecem com mais evidência, até porque o projeto de extensão tinha esse foco. Dentre os aspectos
observados estão o fato das educadoras se descreverem com características culturalmente definidas
como femininas – ―
menina exemplar‖, ―
meiguice‖, ―
comportada‖ e se identificarem com a
profissão docente espelhada por professoras ―
boas‖, ―
zelosas‖.
Tanto os memoriais como as narrativas foram de fundamental importância para
concluirmos que, apesar das dificuldades étnicas, raciais e geográficas enfrentadas, esses /as
educadores/as ainda lutavam pela sobrevivência, tendo muito deles/as que trabalhar duro, durante os
anos que estudavam, tornando-se assim cada vez mais difícil o acesso à educação, mas apesar das
dificuldades, esses/as educadores/as não desistiram, enfrentaram todas as dificuldades para terem
uma vida melhor. Relatam também a maneira como eram recebidos na sala de aula pelos/as
alunos/as, professores/as, funcionários/as das escolas, considerando-se suas etnias, raças, o lugar de
onde vieram e sua cultura.
O preconceito constitui uma violência simbólica — a qual não exime a violência física,
como a crônica policial demonstra — que torna, ao contrário do que acreditam alguns,
piores os preconceituosos. Queiram ou não, o preconceito representa um problema moral,
uma questão ética, os quais informam muitos dos procedimentos adotados socialmente.
(COELHO, 2006, p. 223).

Entre alguns dos problemas citados por esses/as educadores/as na luta pela o aumento
de sua escolaridade e o acesso a educação, aparece a relação entre professor/a e aluno/a, na qual o/a
professor/a atuava como autoridade máxima, exigindo dos/as alunos/as uma postura de passividade,
fazendo com que existissem poucos questionamentos, troca de ideias e opiniões, ou seja, não existia
o diálogo necessário para que acontecesse um processo de ensino e de aprendizagem mais
dinâmicos, diante disso os/as educadores/as questionam a importância das relações afetivas entre
discentes e docentes, evitando-se o autoritarismo e passividade.
Os memoriais também relatam as dificuldades enfrentadas no trabalho em sala de aula,
apesar de tentarem ser dinâmicos/as, esses/as educadores/as também enfrentaram erros,
especialmente no que diz respeito a necessidade de trabalhar observando os contextos históricos e
culturais dos/a alunos/as.
CONCLUSÃO
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Concluímos, dessa forma, apontando que os 05 (cinco) memoriais estudados mostram
que os/as educadores/as investigados/as enfrentaram muitas dificuldades no seu percurso escolar e
profissional, situações de preconceito e discriminação que ferem a dignidade humana. E isso é
muito perceptível, tanto no discurso dos/as que assumem sua relação de pertencimento ao meio
rural e a descendência quilombola, quanto no discurso dos/as que omitem essa informação. Pois
esses/as últimos/as podem demonstrar ainda mais os danos causados pelas situações
constrangedoras sofridas pela sua origem étnica, racial e geográfica, a ponto de negarem seu
pertencimento às comunidades rurais quilombolas. Por outro lado, fica evidente a luta constante
desses/as educadores/as por um lugar digno na sociedade e por melhores condições de
sobrevivência.
Com relação às experiências formadoras relacionadas à sexualidade e ao gênero é
possível supor a dificuldade que esse/as educadores têm de falar sobre essa temática, como no caso
dos memoriais em que não é descrito claramente nenhum fato relacionado a essa questão.
Sendo assim, concluímos que não é nada fácil o desenrolar da aprendizagem da
sexualidade, principalmente na sociedade em que estamos inseridos/as. A iniciação para a vivência
genital da sexualidade, no âmbito da educação brasileira é fortemente marcada por inúmeros tabus e
preconceitos, historicamente construídos, que, frequentemente, resultam em experiências de
profunda frustração (RENA, 2007). Nesse sentido, acreditamos que o caminho a ser trilhado é
bastante árduo, pois é dever da escola possibilitar discussões de diferentes aspectos, para que
possamos construir a tão sonhada educação emancipada e sem sexismo. Pertencimento racial, étnico
e geográfico também são aspectos candentes na agenda brasileira porque falam da nossa identidade,
da identidade de um país de passado colonial, formado com a contribuição desigual de povos,
culturas e tipos diversos (COELHO, 2000).
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DIFICULDADES DA ATUAÇÃO DOCENTE NAS ESCOLAS RURAIS DE LUIZ
GOMES/RN
Aline Raiany Fernandes Soares1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Gilcilene Lélia Souza do
Nascimento3.
RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as principais dificuldades enfrentadas pelos/as docentes da Zona Rural
do município de Luiz Gomes-RN no desenvolvimento de sua atuação escolar. Para esta análise tomamos como
referência os memoriais produzidos pelos/as docentes durante o período do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, aos
quais tivemos acesso por meio da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”. Esta pesquisa
tem como atividade extensionista o Projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as
serranos/as”, cujos municípios foco da ação são Doutor Severiano, Luiz Gomes, Portalegre e São Miguel. Nessa
investigação, buscou-se também compreender como se dá a relação entre ensino-aprendizagem nas instituições de
ensino rurais. O apoio teórico para fazer a análise dos memoriais veio dos estudos desenvolvidos por Antonio e Lucini
(2007), Arroyo, Caldart e Molina (2004) e Leite (1999). Foi constatado que são muitos os problemas enfrentados
pelos/as professores/as, destacando-se: a estrutura física deficitária das escolas; a falta e/ou inadequação de material
didático e pedagógico; formação inadequada para lidar com a multisseriação e as necessidades formativas das crianças
rurais.
PALAVRAS-CHAVE: Atuação Docente; Dificuldades; Ensino-Aprendizagem; Escola Rural.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado de uma revisão bibliográfica em torno de autores/as como
Arroyo, Caldart e Molina (2004), Antonio e Lucini (2007) e Leite (1999), que nos serviram de
apoio para fundamentar a análise dos memoriais dos/as professores/as do município de Luiz Gomes,
aos quais tivemos acesso por meio da participação na pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e
escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo
sobre relações de gênero e sexualidade”, que tem como atividade extensionista o Projeto “Diálogos
autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, abrangendo os seguintes
municípios do Alto-Oeste do Rio Grande do Norte (RN): Doutor Severiano, Luiz Gomes,
Portalegre e São Miguel.
Essa pesquisa tem como objetivo discutir a trajetória da formação de educadores/as
destes municípios, evidenciando seus entendimentos sobre o pertencimento ao campo, as relações
de gênero e a sexualidade em seus cotidianos familiar e escolar. A investigação parte das narrativas
escritas autobiográficas dos/as educadores/as, como também de outras informações verbais, tais
como: narrativa oral, questionários e dados audiovisuais. Apesar de sua abrangência a quatro
municípios, as ações da pesquisa nos semestres 2010.1 e 2010.2 se concentraram apenas nos
municípios de Doutor Severiano e Portalegre. Havíamos proposto no Plano de Trabalho “Educação
do campo e as dificuldades da atuação docente”, vinculado ao Programa de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC), período 2010/2011, trabalhar com o município de Luiz Gomes por meio de
1

Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de
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entrevistas e visitas nas escolas, entretanto, não pudemos realizá-las, uma vez que as ações que
envolviam a pesquisa de campo ainda não tinham começado nesse município. Assim,
redimensionamos o Plano de Trabalho para a análise dos memoriais dos/as docentes de Luiz
Gomes, pois a pesquisa documental neste município já tinha iniciado.
O presente trabalho é resultado de uma análise feita dos memoriais de docentes do
município de Luiz Gomes-RN, como exigência para conclusão do Curso de Pedagogia pelo
Programa Especial de Formação Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) do
Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Foram analisados os aspectos que dizem respeito às
dificuldades encontradas pelos/as professores/as na Zona Rural na realização do seu trabalho.
Buscamos compreender como é a escola rural em seu cotidiano e quais são os impasses encontrados
pelos/as professores/as no exercício de sua atividade docente a partir do que narram em seus
memoriais, onde expressam vivências e experiências que retratam o processo de ensinoaprendizagem em escolas da Zona Rural, que segundo Leite (1999, p. 14) “[...] por motivos sócioculturais, sempre foi relegada a planos inferiores.”
Os objetivos propostos neste trabalho estão em consonância com o Plano de Trabalho
“Educação do campo e as dificuldades da atuação docente”, que tem por objetivos específicos:
Conhecer a realidade das escolas da zona rural de Luís Gomes, numa perspectiva de
compreender a relação ensino-aprendizagem nessas instituições;
Observar e discutir com o corpo docente da instituição, as principais dificuldades por
eles encontradas para a realização de seu trabalho. (SOARES, 2010)

MATERIAL E MÉTODOS
seguinte:

Como metodologia para alcançar os objetivos específicos do Plano, foi proposto o
Visitas nas escolas
Diálogo com os docentes de Luiz Gomes
Entrevistas/questionários
Análise dos questionários

Contudo, como dissemos, essa metodologia foi redimensionada. O trabalho passou a se
pautar apenas na análise dos dados da pesquisa documental. Dessa forma, serviram-nos como
materiais para a investigação 15 (quinze) memoriais de professores/as da Zona Rural de Luiz
Gomes, produzidos como trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia durante a formação
acadêmico-profissional através do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, concluintes no ano de
2000 e 2001. Desses 15 (quinze) memoriais, selecionamos para nossas análises e reflexões apenas
05 (cinco), considerando como critério o fato dos/as autores/as desses 05 (cinco) memoriais ainda
se encontrarem em sala de aula na Zona Rural do município citado.
Para fundamentar nossas reflexões, fizemos uma pesquisa bibliográfica em torno de
textos que discutem educação rural, tais como: Arroyo, Caldart e Molina (2004), Antonio e Lucini
(2007) e Leite (1999). Esse estudo resulta na produção desse trabalho, que poderá ser enriquecido e
desenvolvido no formato de artigo para publicação posterior em eventos acadêmicos e científicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A educação do campo tem sido alvo de muitas discussões e debates. Desde as políticas
públicas existentes para a sua legitimação aos processos envolvendo problemáticas de ensinoaprendizagem que perpassa todo tipo de educação, seja ela no meio rural ou urbano. Tendo em vista
que a educação do campo ou educação rural (como é mais conhecida principalmente pela
legislação), deve ser compreendida como uma modalidade educacional não menos importante do
que a educação oferecida na Zona Urbana, supõe-se a oferta de uma educação não diferenciada,
mas que atenda a demanda e ao público que frequenta e constitui a educação do campo de forma a
garantir os direitos e a utilização destes conhecimentos adquiridos na escola na vida rural, assim
como apresenta Pedro Demo:
Quando a educação está fora do contexto imediato de vida, ele não consegue torna-se uma
atividade auto-sustentada, de interesse comunitário, e está fortemente propensa a regressão,
por que esquecemos o que não usamos. É mister, pois, que o conteúdo pedagógico tenha
também a característica de utilidade prática. Caso contrário, praticaríamos o pedagogismo,
no sentido de dissociarmos a educação do contexto sócio-econômico, político e social
(apud LEITE, 2002, p. 97).

Nesta perspectiva, nos memoriais analisados podemos perceber nas falas de algumas
professoras a preocupação delas em trabalhar partindo da realidade e da particularidade da
comunidade rural em que as mesmas trabalham, vividas pelos/as alunos/as, sendo a melhor forma
por elas encontradas para tornar as aulas mais interessantes para os/as alunos/as, pois eles/as
demonstram o interesse de aprender o que de fato se relaciona com a realidade vivida por eles/as no
campo:
[...] Compreendia cada vez mais que os conteúdos a serem trabalhados tinham de está
relacionados ao cotidiano do aluno e ir de encontro aos interesses dos mesmos. (ROSA4).
[...] passei a desenvolver um trabalho com mais textos diversificados de acordo com a
realidade do aluno (ORQUÍDEA).

Assim, como na escola urbana se enfrentam problemas, dificuldades tanto de
aprendizagem como em relação à própria estrutura escolar, na Zona Rural essa é uma realidade bem
mais agravante. Analisando o que é dito pelas professoras em seus memoriais de formação,
podemos perceber como a realidade das escolas rurais é, de certa forma, preocupante e nos remete a
pensar quais os investimentos para a educação rural e como estão sendo aplicados. No que se refere
a isso, ao fazer um histórico das políticas educacionais para o meio rural, Soares (2004) aponta a
Constituição de 1934, como um dispositivo legal que estipula um percentual dos recursos
educacionais para as escolas rurais. Como vemos em seu artigo 156:
A União, os Estados e os Municípios aplicarão nunca menos que dez por cento e o distrito
federal nunca menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos na manutenção e
no desenvolvimento dos sistemas educativos.
Parágrafo único. Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, no
mínimo, vinte por cento das cotas destinadas a educação no respectivo orçamento anual.
(BRASIL, apud SOARES, 2004, p. 181 – 182).

Para Soares (2004, p. 187) a garantia de recursos especificamente para as escolas rurais
foi oscilando ao longo das várias mudanças constitucionais e sempre recebeu “um tratamento
periférico”. Embora a Constituição de 1988, não deixe muito claro esse aspecto, ela dá abertura para
4

Nomes fictícios.
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pensarmos a institucionalização de uma educação do campo, que foi sendo regulamentada por
outras legislações, tais como: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e as
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2004), inclusive
estabelecendo um custo-aluno diferenciado para as escolas rurais.
Diante disso, surge o questionamento com relação à alocação e aplicação desses
recursos, uma vez que as escolas da Zona Rural sofrem com a falta de material didático, estrutura
física precária, acesso às escolas dificultado pela distância e falta de transporte escolar, formação de
professores/as e falta de apoio pedagógico. Nos memoriais, identificamos como uma das maiores
dificuldades encontrada pelos/as professores/as para a execução de seu trabalho a falta de material e
de recursos didáticos.
As dificuldades mais evidentes foram... A ausência de recursos didáticos
(HORTÊNCIA).
[...] a escola não oferecia outros recursos didáticos além dele (livro), o quadro, e o
giz (ROSA).

Reafirmando o que já havia salientado, são situações que refletem nos processos de
ensino e de aprendizagem dos/as alunos/as. Contudo, as professoras esclarecem que apesar das
dificuldades sempre procuraram trabalhar de forma dinâmica a fim de atrair as crianças para a
escola, alfabetizá-las e contribuir para a formação das mesmas. Essa realidade condiz com a
situação da educação rural em nível de Brasil, que historicamente foi sendo construída através de
distinções entre a educação rural e urbana, criando-se a ilusão de que os sujeitos que residem no
campo não precisam de escola. Como afirma Leite (1999, p. 14):
A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais foi relegada a planos
inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do processo
educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológico da
oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não
carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade”.

A educação do campo deve ser oferecida aos povos do campo no sentido de incluí-los
no processo educativo e não segregar o campo como sendo um espaço inferior, contrário e
dependente da Zona Urbana, o que “[...] implica o respeito às diferenças e a política de igualdade,
tratando a qualidade da educação escolar na perspectiva de inclusão” (SOARES, 2004, p. 176). Isso
propõe ao/à professor/a do campo o desafio de promover mudança e adequar a escola à vida
campesina, compreender que o sujeito do campo possui história, tem sua cultura, participa de
movimentos sociais em busca de seus direitos e melhorias para a vida no campo.
O/a educador/a do campo no exercício de sua profissão deverá fundamentar sua prática
em dois fatos que perpassam a realidade do povo rural: a sua riqueza cultural e a condição
socioeconômica enfrentada em meio à própria dificuldade dos sujeitos na vida rural, tendo em vista
que ainda existem aqueles/as que não frequentam a escola em virtude do trabalho na “roça”, o qual
muitas vezes é a única fonte de renda na família.
O trabalho do/a educador/a rural está leigo a várias dificuldades para a sua execução,
principalmente no que se refere à eficácia do ensino realizado na escola rural, muitas vezes
questionada pela elite urbana. Como afirma Antonio e Lucini (2007, p. 179), “As escolinhas criadas
no meio rural, geralmente multisseriadas e isoladas, eram poucas e questionadas pelas forças
hegemônicas da sociedade quanto a sua eficácia no ensino”.
Partindo dessa premissa, é necessário se repensar a educação do campo, principalmente,
no que se refere aos investimentos destinados a ela através dos fundos de manutenção, mediante a
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aplicabilidade destes pelos municípios ao que de fato é necessário. Isso exige estudo e pesquisa.
Mudar a visão de que o rural é diferente do urbano, por apenas ser um espaço a parte da cidade, mas
compreender que cada um tem seus costumes, crenças, lutas e dificuldades a serem enfrentadas para
a consolidação do processo de ensino-aprendizagem, observando-se a eficiência e a utilização dos
conhecimentos na vida rural, que ainda é um grande desafio posto a educação escolar brasileira.
CONCLUSÃO
A participação como aluna voluntária na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e
escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo
sobre relações de gênero e sexualidade” foi importante para o meu crescimento na academia. Tive a
oportunidade de conhecer alguns aspectos sobre a realidade das escolas da Zona Rural, apesar de
não ter executado meu plano como estava proposto em virtude das ações extensionistas da pesquisa
não terem chegado ao município de Luiz Gomes-RN. Mas, através dos memoriais das professoras,
pude perceber como é árduo o trabalho docente na Zona Rural, principalmente, no que se refere aos
materiais didáticos e até mesmo a estrutura das escolas onde lecionam, sendo as maiores
dificuldades por elas enfrentadas para a execução do trabalho docente.
A visão que temos sobre a distinção entre o que é urbano e rural se refere apenas à
cultura, crenças, que coexistem. A educação do campo merece uma atenção nos discursos e debates
tanto no que se refere às políticas públicas existentes para a regulamentação e financiamento da
educação, quanto aos problemas que os/as docentes rurais enfrentam no seu dia a dia para
consolidação do seu trabalho educativo. Portanto, a educação do campo adquiriu grande
importância, principalmente pela ação e luta dos movimentos sociais na construção e consolidação
das políticas educacionais voltadas para as escolas do campo, de modo que a identidade campesina
esteja presente e se fortaleça nos projetos dos estados e municípios.
Para isso, é necessário um trabalho coletivo, algo que merece pesquisa e o
conhecimento da realidade vivida pelos/as que vivem na Zona Rural, principalmente das
dificuldades vividas pelos/as professores/as para a execução de suas atividades em sala de aula, na
perspectiva de contribuir para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem e melhor
eficiência na educação do campo.
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DO NOVO AO INTEGRADO ENSINO MÉDIO: A SITUAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS
DE ENSINO MÉDIO ENTRECORTADAS POR REFORMAS - UMA LEITURA A PARTIR
DO OESTE POTIGUAR
Francisca Natália da Silva1; Jean Mac Cole Tavares Santos2; Dayse Medeiros de Sousa3; Erika
Roberta Silva de Lima4; Verônica Yasmim Santiago de Lima5.
Resumo: Neste artigo apresentamos os resultados de uma pesquisa sobre as políticas educacionais do Ministério da
Educação para o ensino médio, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, nas principais
escolas públicas da cidade de Mossoró-RN. A pesquisa partiu da intenção de percebermos a incorporação ou não, as
adaptações e as resistências às políticas governamentais representadas pelas ações do MEC. Buscamos, na construção
do discurso de gestores e docentes sobre a função da escola e sua relação com a sociedade e o mundo do trabalho.
Atentamos para as contradições entre os discursos, os conhecimentos das bases legais que norteiam as intervenções
estatais, para as condições estruturais para a consolidação das propostas e suas devidas consequências, e para a
sobreposição, nos discursos, das duas intervenções. Apresentamos algumas questões a partir da realidade que
estudamos: 1. Algumas condições para implementar as reformas nas salas de aula não chegaram às escolas; 2. Pelas
falas dos entrevistados vimos que as propostas não se consolidaram de forma desejada pelos governos; 3. Através dos
discursos dos docentes chegamos à conclusão que, pelo fato de não se sentirem preparados, alguns professores não
mudaram suas práticas diante do que estava sendo proposto; 4. A incorporação e a adaptação real da proposta que, as
reformas trazem foram dificultadas pela falta de recursos e planejamentos; 5. O ensino médio, por ser a última fase da
educação básica, deve ser trabalhado de forma planejada e organizada, pois é dentro dele que os adolescentes decidem
seu futuro.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas educacionais; Reformas educacionais; Readaptação
curricular.

INTRODUÇÃO
Perpassando um pouco a historia da educação brasileira, podemos observar que a busca
pela universalização do ensino fundamental pautou, praticamente, nos anos oitenta e noventa. A
partir de meados dos anos noventa, a pauta foi ampliada para a busca pela significação, qualidade e
crescimento das matrículas do ensino médio, transformado, pela LDB (1996), em última etapa da
educação básica. Várias políticas foram prescritas, anunciadas, implantadas, apontando que a
educação secundária tomaria novos rumos, seria revolucionada e faria parte da vida de jovens e
adolescentes. Empréstimos externos foram contraídos, escolas reestruturadas e muitos encontros
realizados para discutir os rumos a serem tomados nessa modalidade de ensino. A pauta para o
ensino médio versou, tanto no governo de Fernando Henrique Cardoso quanto no de Luiz Inácio
Lula da Silva, na relação entre essa modalidade de ensino e a inserção no mundo do trabalho
atendendo aos interesses da fase da vida de seu público alvo preferencial. No entanto, as duas
propostas destoavam uma da outra, apresentando-se muitas vezes como antagônicas, no
1
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entendimento de qual a relação a ser estabelecida entre a educação pública, a formação escolar e o
trabalho.
No período FHC, o ensino médio foi propagandeado como para a vida. A proposta
consistia em um ensino médio de formação geral, tecnológico e propedêutico. As Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Médio (PCNEM) e o Decreto 2.208/97 representaram o grande marco dessa reforma. O
governo FHC propõe um ‘Novo Ensino Médio’. A ideia central da reforma era adaptar o ensino às
novas determinações do mundo do trabalho centrado nas transformações técnicas e científicas, na
revolução tecnológica e na sociedade da informação. Como lema, tratou-se de enunciar que ‘o
ensino médio, agora, é para a vida’, aproximando a sala de aula dos elementos cotidianos da vida do
aluno e dos interesses imediatos da sociedade (PCNEM, 1999). Segundo os mentores do Novo
Ensino Médio, junto ao caráter de terminalidade da educação básica, a LDB estabelece um princípio
de formação geral, unificando a formação tecnológica (e não, especificamente técnica) com a
formação humana.
Em tempos de Lula, o ensino médio ganhou uma proposta integrada. Apesar de nos
primeiros anos apenas administrar a herança de Fernando Henrique, o governo mostrou-se sensível
ao apelo de uma parcela significativa dos educadores e revogou o Decreto 2.208/97. Agora a lei
aponta para o ensino médio integrado e responde pelo Decreto de número 5.154/04. Por isso, uma
reviravolta dessa política começa a ser esboçado no primeiro mandato do presidente Lula. Em 2004,
o Ministério da Educação propõe uma guinada na relação entre a formação técnica e o ensino
médio. O MEC sugeriu uma proposta de ensino médio integrado ao profissionalizante, instituindo a
articulação da formação profissional em nível médio com o próprio ensino médio.
Assim, torna-se sem efeito o Decreto nº. 2.208/97 que reforçava a visão dual na
formulação e condução das políticas de educação básica e da educação profissional e tecnológica do
Ministério da Educação. O Decreto nº. 5.154/2004 foi um marco importante na medida em que
revogou a obrigatoriedade da separação entre o ensino médio e a educação profissional técnica de
nível médio e delegou as formas de articulação entre a educação profissional (integrada,
concomitante e subsequente) e o ensino médio para a decisão das redes e instituições escolares.
Neste trabalho, apresentamos o resultado de uma pesquisa realizada no período de
2010 a 2011, oriunda de um projeto de iniciação científica que buscou dar continuidade a estudos já
realizados entre os anos de 2009 e 20106. Nesse sentido, nos propomos a retomar a pesquisar nas
escolas de ensino médio na cidade de Mossoró-RN, objetivando percebermos:
• Nos discursos docentes, a incorporação, as adaptações e as resistências a essas políticas
governamentais;
• As condições e os limites estruturais para a consolidação das propostas para o ensino médio
e suas devidas consequências.
MATERIAL E MÉTODOS
As ações foram divididas em dois momentos: um para fazermos estudos e pesquisas
teóricas, quando também revisitamos aos depoimentos dos entrevistados, aos dados da pesquisa
anterior, bem como, estudo de documentos oficiais: a Lei de Diretrizes e Bases de 1971 e 1996,
Decreto 2.208/97, Parecer do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica
(CNE/CEB) Nº 15/98, Parecer CNE/CEB Nº 16/99, Decreto 5.514/04, Parecer Nº 39/2004, Lei Nº
11.741/08 e a Resolução Nº 4/2010. As leituras estiveram alternadas entre organizações de
seminários para a socialização, entre nós, das leituras individuais, com o intuito de discussões em
6
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grupo. A segunda parte do cronograma foi dedicada ao estudo empírico, que consistiu em: uma
reaproximação com as escolas que fizeram parte da primeira etapa da pesquisa, na tentativa de
articularmos uma roda de conversa, a qual, não foi possível por indisponibilidade dos professores;
uma entrevista com a gestora e dois professores da Escola Estadual Gilberto Rola, situada na Maísa,
zona rural de Mossoró-RN, onde não tivemos acesso aos documentos normativos, por estarem fora
da instituição para atualização. O contato e a leitura desses documentos, assim como a roda de
conversa faziam parte dos procedimentos metodológicos da investigação, porém, não foi possível
realizá-los. Também como pesquisa empírica, realizamos uma entrevista com Maria Gorete da
Silva, Coordenadora Pedagógica das escolas de Ensino Médio de Mossoró e trabalha na 12ª
Diretoria Regional de Educação – DIRED, que na oportunidade relatou as políticas adotadas em
Mossoró- RN para o ensino médio nos últimos dezesseis anos.
Para uma melhor compreensão da pesquisa e dos resultados dela obtidos, apresentamos
no quadro abaixo o nome das instituições visitadas e a quantidade dos profissionais7 que
contribuíram com seus discursos, permitindo a gravação do áudio, facilitando a análise das
informações. O critério de seleção dos entrevistados foi à disposição em participar da pesquisa e o
tempo em exercício nos últimos dezesseis anos, seja em sala de aula ou em cargo de direção. As
entrevistas combinaram um roteiro sistematizado com perguntas abertas. Nesse tipo de entrevista
não há necessidade de uma sequência rígida quanto aos assuntos a serem abordados.
CRONOGRAMA
Espaços visitados

Entrevistados/ disciplina.

Data

E.E Prof. Abel Freire Coelho

Prof. 1 / Química

(17/03/2010)

Prof. 2/ Língua Portuguesa

(17/03/2010)

Profº.3/Matemática

(17/03/2010)

Gestor 1

(21/03/2010)

Centro de Educação Integrada Prof.4/ Língua Portuguesa

(19/04/2010)

professor Eliseu Viana

Prof.5/ Química

(29/04/2010)

E.E Jerônimo Rosado

Prof.6/ Língua inglesa

(13/05/2010)

Prof.7/ História

(17/05/2010)

Prof.8/ História

(13/05/11)

Prof.9/ Geografia

(23/05/11)

Gestora 2

(13/06/11)

Escola Estadual Gilberto Rola

12º DIRED

Coordenadora

Pedagógica

das (21/06/11)

escolas de Ensino Médio

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste momento, discutiremos os resultados da pesquisa relacionando-as com as teorias
estudadas. Organizamos o texto da seguinte forma: 1. Decreto 2.208/97 e Decreto 5.154/04,
7
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apresentamos a origem e a justificativa desses documentos normativos em alternância com alguns
discursos dos docentes: essa parte do texto trata-se de análises mais amplas permitindo um
aprofundamento da compreensão do que é a política do Decreto 5.154/04, tanto na proposta do
governo, quanto no cotidiano das escolas públicas de nível médio da cidade de Mossoró-RN.
Finalmente, algumas considerações sobre o tema estudado e os resultados encontrados.
1. DECRETO 2.208/97 E DECRETO 5.154/04
O Decreto 2.208/97 instituía algumas regulamentações para o ensino médio e para a
educação profissional de nível médio, propondo algumas formas de articulações, entre a formação
geral e a formação tecnológica. A educação profissional de nível médio concomitante (matriculas
distintas) ou subsequente. O referido decreto determinava, ainda, a separação entre o ensino médio
e a formação profissional, ou seja, sem uma base curricular única.
Para compreendermos a repercussão desse Decreto, buscamos nos discursos dos
docentes e gestores sobre o nível de conhecimento da reforma. Os professores falaram de como
ficaram sabendo da nova proposta do governo FHC para o Ensino Médio. O professor “7” lembra
que a reforma propôs uma nova maneira de trabalhar os conteúdos, que estes, “deveriam estar
direcionados para a cultura do aluno, seu cotidiano e sua qualidade de vida.” A política de educação
que o Decreto estabelecia não ficou conhecida por alguns dos professores entrevistados e outros
apenas se recordam dos elementos que acompanharam a reforma. “Lembro- me dos Parâmetros,
mas, lamentavelmente, não recebi, na época a direção manteve o material guardado na Escola.” O
professor “6” relatou que não lembra do slogan “ ensino médio para a vida” mas, que recorda do
surgimento dos Parâmetros Curriculares e que o acesso a esse documento não foi possível,
dificultando a implementação da reforma na sua prática docente.
Em 2004, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ensino médio
ganhou uma nova proposta, estabelecida pelo Decreto 5.154/04 que substituiu o Decreto 2.208/97.
Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), a revogação do Decreto ocorreu por meio da
justificativa de sua ilegalidade, pois, determinava a separação entre o ensino médio e a educação
profissional, contrariando a LDB, Lei 9.394/96, no que diz o seu Art. 40, definindo que a educação
profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular. Agora a lei aponta para o
ensino médio integrado e responde pelo número 5.154/04. Durante o processo de discussão do
Decreto 5.154/04, foram elaboradas sete versões de minutas até a conclusão do texto final em 24 de
junho de 2004. Assim, torna-se sem efeito o Decreto nº. 2.208/97 que reforçava a visão dual na
formulação e condução das políticas de educação básica e da educação profissional e tecnológica do
Ministério da Educação (MEC).
A Lei buscar redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação
profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e
tecnológica. O corpo da Lei 11.741/08 define as novas formas de articulação entre a educação
profissional, dessa maneira, foram alterados os seguintes artigos da referida Lei: Arts. 37, 39, 41 e
42, ganhando uma nova redação. Durante os primeiros anos do governo de Lula, algumas críticas
foram feitas as suas políticas educacionais, devido à conservação dos documentos orientadores da
educação de nível médio da reforma passada. Nos últimos anos, de seu mandato, algumas diretrizes
sofreram alterações, Leis foram elaboradas e Resoluções sancionadas. A Resolução CNE/CEB
04/2010 define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica.
Em uma conversar com a diretora das escolas de ensino médio de Mossoró-RN,
funcionária da 12º Diretoria Regional de Educação Cultura e Esportes (DIRED), foi possível
identificar, no seu discurso, alguns elementos normativos que tiveram presentes nesse período da
reforma. Conforme expressa a fala: “A LDB. Tudo a partir da LDB. Temos ainda as diretrizes
Curriculares da educação básica. A última resolução do conselho, que vêm a partir da LDB. Tem,
ainda, as diretrizes curriculares para o ensino médio de 2010”. Esses documentos citados pela
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gestora da DIRED regem a educação de nível médio. É fato, que durante o período Lula foram
criados alguns programas para viabilizarem a consolidação da reforma e a melhoria na qualidade do
ensino médio, como o Programa de Melhoria do Ensino Médio (PROMED), o Programa de
Equalização das Oportunidades da Educação Básica (PRODEB) e o Brasil Profissionalizado, este,
visa fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica. A escola Estadual
Jerônimo Rosado, que na primeira etapa da pesquisa, não adotava o ensino médio integrado, agora,
no segundo momento, está passando pelo processo de adaptação da reforma:
O Governo do Estado iniciou a reforma e ampliação do Centro Educacional Jerônimo
Rosado, em Mossoró, [...]. A escola está passando por uma transformação para adequá-la às
diretrizes curriculares, definidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), e às
necessidades de adaptação ao Ensino Médio Profissionalizante. [...] No período de
matrícula, o aluno vai fazer opção por cursar apenas o ensino médio ou o ensino médio
integrado ao profissionalizante. (blog)

A publicação, no blog da Escola, notifica sobre o ensino médio integrado. As
adaptações que estão sendo feitas na escola são para integrar a nova modalidade de educação de
nível médio, o projeto também pretende melhoraria dos laboratórios de informática, química, física
e biologia, prevê também, a implementação da universidade Aberta do Brasil (UAB), que oferecerá
capacitação aos professores de áreas específicas. Outra realidade estudada, da Escola Estadual
Gilberto Rola, onde está sendo implementado o ensino médio integrado:
Ficamos sabendo através de um encontro em Natal, lá foram discutidos sobre o programa
Brasil Profissionalizado, então, o Brasil Profissionalizado na verdade é pra se trabalhar o
ensino médio integrado [...]. Ás condições ofertadas são a reforma na estrutura da escola e a
construção de todos os laboratórios dos cursos que a escola vai oferecer, [...]. A nossa
escola ainda não recebeu o financiamento. (Gestor, 2).

De acordo com o discurso da Gestora, a escola apresenta uma realidade diferente da
escola Estadual Jerônimo Rosado, que já está sendo adaptada a novas diretrizes pedagógicas do
Ensino Médio Integrado.
Outro programa criado foi Ensino Médio Inovador que oferece apoio técnico e
financeiro como forma de incentivar as redes estaduais de educação a criar iniciativas inovadoras
para o ensino médio, tem como objetivo diversificar o currículo com atividades integradoras. Uma
das organizadoras das oficinas do ensino médio inovador, diz que: “no ano passado agente começou
a trabalhar como ensino Médio Inovador, proposta do MEC, visando uma mudança curricular. [...]”,
dessa forma, todos os projetos, por enquanto, continuam no governo de Dilma Rousseff, como era
esperado, já que a equipe do Ministério da Educação permanece, em sua maioria, a mesma, sob a
coordenação do ministro Fernando Haddad.
As escolas em seus projetos políticos pedagógicos e documentos institucionais devem
incluir as novas nomenclaturas advindas do novo decreto 5.154/2004. Porém as mudanças não
devem ocorrer somente nos papeis e sim na prática, serem efetivadas de verdade no chão da sala de
aula, nas mentes dos executores (professores, alunos e toda comunidade escolar) e ainda na prática
dos governos mantendo seu compromisso de financiar as novas regulamentações, com recursos
próprios para as reformas, para que se acreditem na concretização das propostas e na melhoria do
ensino médio.
CONSIDERAÇÕES
A análise dos dados apresentados, neste trabalho e das propostas de reformas, para o
ensino médio, apresentadas pelos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da
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Silva não são totalmente efetivadas nas salas de aulas e a maior razão deste efeito é a falta de
condições, principalmente, habilitação para os educadores que, por meio dos seus discursos induz a
entendermos que as propostas chegam como uma imposição e que, os mesmos, são responsáveis
por colocarem em prática todas as exigências prescritas no documento oficial da reforma que, na
maioria das vezes, sem nenhuma estrutura que acompanhe as exigências.
O “Ensino Médio para a vida” teve o seu momento de divulgação nos meios de
comunicação, porém, a maior parte professores, colaboradores da pesquisa, relatou que não
trabalharam essa proposta pelos seguintes motivos: 1. Falta de conhecimento; 2. Acreditarem que
estavam trabalhando de maneira correta e não existia necessidade de mudar sua prática; 3.
Desacreditarem nos planos dos governos, já que, as mudanças de políticas são constantes.
Desconhecemos os motivos os quais esses profissionais não tiveram conhecimento sobre o Novo
Ensino Médio, já que este foi tão propagandeado, mas, podemos concluir, em uma leitura parcial,
que todos esses fatores, citados, contribuíram para que houvesse, por parte dos professores,
resistência a essa política educacional.
Por meio dos dados e argumentos descritos, neste trabalho, fica possível fazermos uma
leitura sobre o que é o Ensino Médio Integrado, como estar sendo implementado nas escolas
visitadas e quais condições estão sendo ofertadas. Apesar da proposta ter sido lançada no governo
Lula, ela ainda faz parte do sistema educacional do ensino médio, o que também possibilita termos
um panorama atual da realidade do ensino de nível médio.
Nas escolas, campos de pesquisa, exceto no Eliseu Viana que no momento da
investigação não participava de nenhum programa que integrasse a educação profissional de nível
médio em seu currículo, detectamos a presença do ensino médio integrado que, na Escola Abel
Coelho acontece de forma integrada, exigindo uma só matrícula e um só currículo, as condições
para a concretização dessa integração ainda insuficientes, o que implica em uma fragmentação da
reforma e, até mesmo, uma resistência dos professores em pôr proposta em prática. Na Escola
Gilberto Rola o ensino médio integrado acontece de forma subsequente, o aluno cursa o
profissionalizante depois que terminar o ensino regular, neste caso, consideramos o ensino
integrado não pela forma que acontece, pois estaríamos contradizendo a política, mas, pelo fato do
curso profissionalizante ter como regulamentador o Decreto 5.154/04. Nesta instituição a falta de
estrutura também dificulta a implementação do ensino médio integrado.
Na Escola Estadual Jerônimo Rosado o ensino médio integrado será efetivado, os
alunos terão oportunidade de estudar o ensino regular ao mesmo tempo em que o profissionalizante,
integrando um ao outro. Isso só será possível porque a instituição foi comtemplada com recursos
oriundo do projeto Brasil Profissionalizante que, além de investir na reforma da estrutura do prédio
também capacitará os profissionais da Escola.
Consideramos assim, que o sugerido ensino médio integrado pode se consolidar por
meios de programas e projetos governamentais, que trazem os recursos a serem investidos em
melhoria da qualidade do ensino médio, seja com cursos profissionalizantes ou não, mas que
tenham como diretriz o Decreto 5.154/04.
Diante do exposto, é preciso repensar, na prática, as propostas de projetos como o Brasil
Profissionalizante ou como o ensino médio inovador, levando os profissionais que estão
diretamente ligados à organização escolar, a participarem ativamente, tanto das discussões como
das decisões que dizem respeito à educação em nível nacional e especificamente em nível médio.
Pois, as criações de alguns projetos complementares para efetivação do ensino médio integrado
tendem contribui com o desempenho e qualidade do ensino médio.
Por fim, apresentamos algumas questões a partir da realidade que estudamos: 1.
Algumas condições para implementar as reformas nas salas de aula não chegaram às escolas; 2.
Pelas falas dos entrevistados vimos que as propostas não se consolidaram de forma desejada pelos
governos; 3. Através dos discursos dos docentes chegamos à conclusão que, pelo fato de não se
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sentirem preparados, alguns professores não mudaram suas práticas diante do que estava sendo
proposto; 4. A incorporação e a adaptação real da proposta que, as reformas trazem foram
dificultadas pela falta de recursos e planejamentos e, 5. O ensino médio, por ser a última fase da
educação básica, deve ser trabalhado de forma planejada e organizada, pois é dentro dele que os
adolescentes decidem seu futuro.
Outras questões não resolvidas ficaram para a continuação do projeto, nos anos de 2011
e 2012, para revermos, aprofundarmos e buscamos novos elementos para contribuir com nossos
objetivos.
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ETNICIDADE, MEMÓRIA E TERRITORIALIZAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO
“SER ÍNDIO” NA COMUNIDADE DOS CABOCLOS DO ASSU-RN

Jailma Nunes Viana de Oliveira1; José Glebson Vieira2; Lázaro Fabrício de França
Souza3.

RESUMO: Esta pesquisa analisou o contexto de demanda pelo reconhecimento indígena da Comunidade
dos Caboclos, localizada no município de Assu-RN, bem como as formulações nativas e os elementos
acionadas na definição do “ser índio” e “ser caboclo”. O foco recaiu sobre a identificação indígena na
tentativa de problematizar a construção histórica e ideológica do apagamento das identidades indígenas no
Rio Grande do Norte. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em dois momentos: discussões teórica e
metodológica da literatura etnológica, e, em seguida, a pesquisa de campo que consistiu na observação,
visitas em quase todas as residências da localidade, entrevistas, conversas informais, registro fotográfico,
levantamento genealógico, dentre outros. É comum a historiografia respaldar o completo desaparecimento
dos indígenas no Rio Grande do Norte, movida pelo pressuposto de que a conversão religiosa, a ocupação
territorial pelos colonizadores e a “Guerra dos Bárbaros” motivaram as expulsões, migrações e extermínio
dos índios aqui existentes. Na contramão, os Caboclos de Assu acionam a origem indígena, apontando, por
meio de narrativas a captura de uma tapuia ou “caboca braba” por um caçador. Observou-se certa
convicção e linearidade no discurso em relação ao “ser índio”, mesmo não especificando um etnônimo. Já a
construção do “ser caboclo” passa pela rivalidade com a comunidade contígua do “Riacho”, devido ao fato
dos que moram nesta tratarem os Caboclos como inferiores, incluindo aparência física, antigos costumes,
modos e alimentação.
PALAVRAS-CHAVE: Caboclo; Emergência indígena; Etnicidade; Memória; Territorialização.

INTRODUÇÃO
A pesquisa tem como ponto de partida o trabalho desenvolvido por Vieira
(2003) com alguns bolsistas (Vieira; Aires, 2003), desde junho de 2002, onde foi
realizado pesquisa documental de fontes primária e bibliográfica, visando o entendimento
do elemento indígena na colonização do Rio Grande do Norte. A proposta de investigação
desta pesquisa retomada em 2010 tem por foco problematizar a construção histórica do
apagamento das identidades indígenas no Rio Grande do Norte. Tal propósito se justifica
no acontecimento ocorrido em 2005, no qual três comunidades rurais (Eleutério de Catu,
1Discente do curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central,
UERN. E-mail: jailma.viana@gmail.com
2 Doutor em Antropologia Social, docente do Departamento de Ciências Sociais e Política da
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus Central, UERN. E-mail:
glebsonvieira@uern.br
3 Discente do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus
Central, UERN. E-mail: detonacaoproducoes@gmail.com
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Mendonça do Amarelão e os Caboclos do Assu) participaram de uma audiência pública
na Assembleia Legislativa do Estado. Na ocasião, os participantes entregaram abaixoassinados com demandas sobre a inclusão das comunidades nas políticas públicas oficiais
de proteção e assistência.
As reivindicações apresentadas, como também a mobilização das lideranças
indígenas locais em se aproximar de outros grupos indígenas como os Potiguara da
Paraíba trouxeram para a agenda política local algo novo e desafiador que merece ser
analisado. A emergência de comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, além de
demonstrar a efetiva presença indígena, subvertendo a previsão de que eles foram
exterminados ou mesmo dispersos junto aos colonizadores, revela um movimento
regional de “retorno” de grupos ao cenário político e étnico do nordeste. Vale salientar
que no discurso oficial da historiografia, era comum a certeza do completo
desaparecimento dos indígenas do Rio Grande do Norte. A “Guerra dos Bárbaros”,
“Guerra do Açu” ou “Confederação Cariri” é vista como o principal acontecimento que
pôs fim aos índios no Estado junto com a ocupação extensiva do sertão. Por ser uma
guerra justa, os sobreviventes foram obrigados a trabalhar como escravos em canaviais
ou nas missões religiosas. Na metade do século XVIII, os índios já se encontravam
dominados nos aldeamentos, sofrendo as consequências da perda do seu território (cf.
Medeiros, 1973).
As mobilizações indígenas potiguar remetem a forte demanda étnica e
política pelo reconhecimento da especificidade enquanto grupo social de outros coletivos
indígenas, localizados em diferentes estados brasileiros. Os referidos coletivos têm
assumido um papel político significativo, contrariando as pessimistas previsões dos
teóricos da aculturação (cf. Ribeiro,1986 e Galvão,1979), para os quais, esses grupos já
haviam deixado de existir em razão da perda de suas culturas originais.
Diante deste quadro, reforçou-se a intenção de produzir uma análise sobre a
constituição de uma comunidade indígena, particularmente, na região do oeste potiguar. A
pesquisa procurou refletir o contexto de demanda pelo reconhecimento indígena da
comunidade dos Caboclos e as formulações e elementos acionados na definição do ser
índio. Em outros termos, buscou analisar o reconhecimento indígena da comunidade dos
Caboclos, descrever sua forma de vida e o processamento de reelaboração da cultura e da
relação com o passado para que se possa contribuir na construção de um reconhecimento
que lhes permitam ter atendidas as suas reivindicações pautadas na sua especificidade
indígena.
A escolha pela comunidade indígena dos Caboclos advém da inexistência de
dados minuciosos sobre a demografia e suas condições de vida, além de não ter nenhum
estudo que descreva sua rede de parentesco. A inexistência de investigação contrasta com
o que já existe sobre as outras duas comunidades indígenas do Estado, estudadas por
Guerra (2007) e Silva (2007). Assim, o projeto buscou preencher a lacuna de estudos
sobre a comunidade indígena dos Caboclos e descrever as formas de vida dessas pessoas
e como articulam o discurso da especificidade indígena com a criação de uma nova
unidade sociocultural e o processamento de reelaboração da cultura e da relação com o
passado.
MATERIAL E MÉTODOS
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O projeto foi desenvolvido em três etapas. Na primeira, ocorrida no período
de agosto e novembro compreendeu na discussão conjunta da literatura pertinente aos
temas da pesquisa e, igualmente, sobre a pesquisa antropológica com populações
indígenas, com ênfase naquelas situadas no Nordeste brasileiro. Privilegiamos a leitura,
assimilação e reflexão de textos que oferecessem uma visão panorâmica sobre as
temáticas e questões erigidas. Conforme planejamento, demos ênfase às discussões
teórico-metodológicas, cujo objetivo precípuo foi preparar o bolsista para desenvolver a
reflexão e o pensar cientificamente os problemas encontrados na experiência do campo e
no confronto direto com a pesquisa. No decorrer de outubro e novembro foi realizado
treinamento para o levantamento de genealogias; nesse mesmo período foi elaborado um
roteiro de entrevistas a ser seguido na pesquisa de campo, que foi realizada no mês de
fevereiro.
A pesquisa de campo propriamente dita constituiu a segunda etapa do projeto
e ocorreu no mês de fevereiro de 2011. O objetivo foi realizar a coleta de dados por meio
de levantamentos genealógicos, registros de histórias de vida, entrevistas, conversas
informais, observação do cotidiano da comunidade e registro fotográfico. O orientador e
o bolsista participaram de toda a pesquisa. Na primeira visita à comunidade, os
pesquisadores foram recebidos pelo líder da comunidade e, em seguida, participaram de
uma roda de conversa com alguns caboclos, oportunidade na qual explicitaram os
objetivos e expectativas da pesquisa e de algum modo já se iniciava o contato primeiro, a
sondagem necessária para a pesquisa de campo. No outro dia, começaram a percorrer a
comunidade, conversar com as pessoas e compreender o discurso sobre “ser índio”, as
reivindicações sobre a especificidade indígena e iniciaram o levantamento genealógico.
A comunidade é composta por 37 residências e possui um contingente
populacional de aproximadamente 120 pessoas. A meta era pesquisar todas as famílias,
devido ao pequeno número de pessoas e famílias da comunidade. Porém, durante a estada
no campo, que durou duas semanas, foram visitadas 30 residências, atingindo um
universo de 85 pessoas. As demais residências não foram visitadas devido à ausência dos
moradores.
Os diálogos ocorreram, em geral, no interior das residências e
compreenderam conversas com a maioria dos seus moradores. Seguimos um roteiro préestruturado que servia como norteador das discussões e continha questões como:
quantidade de moradores e de famílias por residência, tipo de atividade econômica
desenvolvida pelo grupo familiar, relações de parentesco presente no ambiente doméstico
e no contexto da comunidade, histórias de vida das pessoas idosas e narrativas sobre a
origem indígena. O orientador e o bolsista fizeram apontamentos em diário de campo,
gravaram alguns diálogos e registraram por meio de fotografia cenas cotidianas. Nesse
mesmo diário, foram documentados os vínculos genealógicos das famílias pesquisadas;
sobre isso, é importante ressaltar a dificuldade de registro genealógico decorrente da
imbricação dos laços matrimoniais depreendidos da memória dos interlocutores.
A terceira e última etapa do projeto consistiu na tabulação e análise dos
dados. No tocante ao levantamento genealógico, os dados foram tabulados a partir do
programa Geno pro que ajudou a demonstrar os vínculos de parentesco existentes entre as
famílias. As narrativas foram registradas nos diários de campo e, posteriormente,
compiladas em quadros organizados por temas recorrentes. Tais procedimentos
facilitaram a sistematização e interpretação das informações.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A renda e sustentação das famílias da comunidade dos Caboclos provêm da
criação de alguns animais (como bodes e gado) e do trabalho terceirizado em lavouras
alheias. Os moradores estão situados em três fazendas na região entre os municípios de
Assu e Paraú, sem dispor de nenhuma faixa de terra para o desenvolvimento de
atividades econômicas, rituais e o estabelecimento de relações de convivência.
Há um discurso generalizado em relação a ser descendente de “índio”, o que
move a comunidade em busca de sua especificidade indígena e políticas públicas
específicas, como em relação à posse da terra, por exemplo. Não sendo a terra
pertencente àqueles que moram nela, ou seja, os caboclos, procuramos saber de algumas
pessoas da comunidade o que os donos das terras achavam das demandas, reivindicações
e busca por reconhecimento que os caboclos passaram a manifestar. De alguns ouvimos
que os donos eram favoráveis, inclusive queriam vender as terras ao governo para tal; em
outro viés, ouvimos que os donos não viam essa movimentação com “bons olhos”. De
todo modo, uma parte da comunidade não acredita que recebam no futuro próximo, ao
menos, algum tipo de benefício ou que tenham suas origens indígenas reconhecidas.
Do ponto de vista da construção da especificidade étnica e da origem
indígena, as narrativas registradas em campo apontaram para a captura de uma tapuia ou
“caboca braba” por um caçador civilizado. A tapuia vivia dentro de “furnas” (uma espécie
de caverna) e foi capturada por um civilizado que foi o responsável por sua
domesticação. As expressões “pega a dente de cachorro” e “a casco de cavalo” traduzem
uma ação de captura que estabelece a analogia da predação à prática da caça e, por
conseguinte, a associação da tapuia a um “bicho do mato”.
A associação da tapuia, através da caça, a um “bicho brabo do mato” sugere a
descoberta de um lugar originário que foi domesticado no “tempo muito antigo”. A
domesticação da tapuia e, consequentemente, da mata manifesta a passagem de um
universo selvagem (da bravura e da pureza) para outro marcado pela produção da pessoa
“cabocla” mediante o “amansamento” e o parentesco; neste caso específico, os possíveis
vínculos dos narradores com a tapuia são personalizados pelos termos “bisavó” e
“tataravó” e expressos na afirmação “deram origem a grande família de caboclo”.
A comunidade é habitada por uma única família, com exceção apenas de duas
famílias de não caboclos. Entre os caboclos, há uma preferência matrimonial por primos,
com parentes próximos, casamento avuncular (com tio e sobrinha, tia e sobrinho) e
conjunto de irmãos com conjuntos de irmãs, relação entre enteados, dentre outros
arranjos No levantamento genealógico foi possível depreender que todas as pessoas
entrevistadas demarcaram proximidade genealógica com o casal fundador Antonio
Francisco e Luíza, como podemos observar no diagrama abaixo. Sobre seus ascendentes
mais próximos, os caboclos (aproximadamente 90%) demarcam vínculo parental com
três filhos de referido casal: “Pedro Caboclo”, “Zé Caboclo” e “João Caboclo”, os quais
constituem os “troncos velhos”, sendo chamados de bisavós, avós, pai e mãe; vale
salientar que os demais filhos e filhas do casal fundador são tidos igualmente como
“troncos velhos”, todavia, registramos cerca de 10% dos moradores que os reconhecem
como “ascendentes próximos”, sendo chamados de bisavós, avós, pai e mãe.
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Figura 1 - Genealogia dos “troncos velhos” da Comunidade dos Caboclos

O uso do gradiente próximo-distante, muito comum entre os ameríndios e
particularmente entre os caboclos, para se referir a critérios de classificação das relações
com a alteridade, manifesta a constituição do “[...] terreno por excelência da
performação, da interação entre norma e ação, estrutura e história.” (Viveiros de Castro,
2002, p. 133), em detrimento de funcionamentos mais “prescritivos” (cf. Sahlins, 1985).
A diferença no tratamento deve-se ao fato de que os três irmãos, em
detrimento dos demais, fixaram residência na comunidade, mantendo no lugar seus/as
filhos/as e netos/as, e assim, constituíram famílias extensas. Eles se tornaram as
referências genealógicas da comunidade, cuja importância pode ser verificada no
acionamento e produção das lembranças e das histórias que decorrem dos laços de
convivência no âmbito da família extensa e cuja base se assenta nas relações entre pais,
filhos e irmãos “criados juntos”, avós e netos, sogros e genros/noras. São estas relações
que articulam um tipo de experiência pessoal direta, vivida e compartilhada com o
estabelecimento da convivialidade (Overing, 1999 e Overing e Passes, 2000).
Particularmente, chamou-nos atenção à narrativa de como uma das mulheres
da comunidade havia se tornado “curandeira”. Segundo os relatos, após sucessivas crises
sem explicação aparente, a moça foi levada a um terreiro onde foi descoberta sua
mediunidade e feito sua iniciação. A partir da sua iniciação no candomblé, no entanto, a
moça havia descoberto sua verdadeira vocação, o que também havia lhe curado. Desde
então, segue realizando rituais de cura e purificação. Seu relato, de imediato, lembra-nos
a postulação lévi-straussiano acerca da “eficácia simbólica” e do “feiticeiro e sua magia”.
Através dos estudos com os índios brasileiros, Lévi-Strauss (1975) propôs
uma reflexão sobre a cura pela palavra. Por consequência, acreditar no poder da palavra
sobre o organismo. A palavra tem o poder de curar e também de matar, o que comprova a
eficácia simbólica. A exemplo de Freud, Lévi-Strauss acreditava que não havia separação
entre espírito e o corpo. O relato da moça, num momento específico, lembrou-nos
também do xamã cético “Quesalid” também relatado por Lévi-Strauss. Inicialmente, a
filha de santo não acreditava que poderia curar, mas que após rituais em que logrou
sucesso começou a mudar sua percepção. Ainda mencionara que a fé daquele que estava
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sendo curada era imprescindível para o êxito da cura e foi um dos motivos que a levou a
começar a acreditar que era especial.
É perceptível também a existência de uma certa rivalidade com a comunidade
mais próxima, conhecida como “Riacho”. Segundo o depoimento de alguns Caboclos
essa rixa pode estar ligada ao fato dos que moram na comunidade do Riacho tratar os
Caboclos como inferiores. A razão para tal envolveria desde a aparência física dos
Caboclos, até antigos costumes, modos e alimentação dos antigos caboclos. A grande
maioria dos que foram ouvidos denotam uma identificação como descendentes indígenas.
Chegam a citar como característica legítima e como prova o fato de terem “mãos
pequenas”, “pés largos e grandes” e “nariz labrojeiro” (achatado e grande).
CONCLUSÃO
A partir das narrativas sobre a tapuia selvagem e o caçador civilizado, é
possível, por um lado, explicitar uma acepção na qual a ênfase nos componentes
“naturais” da “índia tapuia” supõe uma alteridade radical entre Tapuio (índios selvagens)
e Caboclos (índios civilizados) e, assim, entre natureza e cultura. Nesse sentido, expressa
uma interessante apropriação dos Caboclos de um tipo de narrativa muito comum no
nordeste indígena para aludir à origem nativa e, portanto, falar de si mesmo - “quem
somos nós” - derivando-a da tapuia selvagem que mobilizou o trabalho de fundação do
tempo histórico pelo índio caçador - herói civilizador - pautado no processo de se tornar
civilizado.
Os termos de parentesco conectaram, dentro de um plano temporal, as
pessoas do “tempo muito antigo” e as pessoas do “tempo de hoje”. Tal operação fez-se
em detrimento de qualquer “profundidade” temporal ou quase nenhuma extensão
cronológica. As narrativas valorizaram antes “os eventos e as ações que contrastam com o
presente, servindo-lhes como marcadores temporais” (Valle, 1999, p. 239), do que a
medição e apreensão do tempo cronológico.
Já as referências aos chamados “troncos velhos”, muito comuns no nordeste
indígena, sugerem a recorrência de metáforas botânicas no estabelecimento de ligações a
um só “tronco” e no acionamento de relações com um núcleo comum de parentes,
independente de o vínculo ser de alianças ou de descendência. A partir dos “troncos
velhos” é possível falar da formação de uma “comunidade de sangue” ou “comunidade
de parentes”
A avaliação nativa sobre a criação de laços de parentesco pela mistura
explicitou o resultado positivo da história de formação da localidade, sendo o próprio
parentesco um produto histórico do intercasamento ancestral. Em vista disso, reforça-se a
ideia, sublinhada por Vieira (2010) em relação aos Potiguara da Paraíba, de que a história
é o parentesco.
Desse modo, surgem novas possibilidades de investigação etnológica na
Comunidade dos Caboclos, em especial, voltada para o registro das elaborações nativas
acerca dos seus regimes de historicidade, os quais deverão ser acessados pela narração de
mitos, pelas formas de ocupação espacial. Seguiremos a perspectiva de aplicação de uma
abordagem etnohistórica que pode ser utilizada para a construção da história do grupo
quando concebida como “uma investigação que procura estabelecer os regimes de
historicidade característicos de cada sociedade, os modos concretos de estar no tempo de
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cada forma sociocultural e que são tributários de seu modo de produção e reprodução, de
sua estrutura morfológica, de sua cosmologia, sua filosofia da história e de sua cultura em
sentido mais amplo” (Viveiros de Castro, 1993, p. 25). A etnohistória potencializa a
descrição da sociedade estudada, pois fornece possibilidades para a compreensão do
modo como os índios concebem a distinção entre os grupos e como entendem o contato.
Em outras palavras, como os índios se inscrevem na temporalidade, como ordenam e
preenchem a série temporal e que concepções e propriedades revelam as narrativas da
história do grupo.
Em face da análise sobre a condição atual dos Caboclos de Assu, do ponto de
vista do reconhecimento étnico-cultural, é importante situar que a pesquisa acima descrita
está tendo continuidade, agora com o aprofundamento do exame das demandas pela
especificidade étnico-cultural da comunidade dos Caboclos do Riacho. As análises
estarão submetidas ao escrutínio das formulações nativas e dos elementos acionados na
definição do “ser índio” e “ser caboclo”, pois durante os primeiros dias da pesquisa
inicial, o uso de tais expressões não apresentaram diferenças semânticas e simbólicas,
contrastando com o que observamos ao final, em que se tornou nítido o emprego
diferenciado das categorias “índio” e “caboclo”. Além disso, focará no registro dos
regimes de historicidade do grupo pesquisado, seguindo a perspectiva de uma abordagem
etnohistórica.
O interesse dos moradores da comunidade com o próprio reconhecimento
indígena, objetivando uma política afirmativa que lhes ofereça a garantia da posse do
território ou mesmo melhorias para a comunidade em geral, apresenta-se como um
desafio. Um pequeno grupo mostra boa expectativa com os resultados da pesquisa, ou
mesmo incentivando uma mobilização maior da comunidade. Alguns ainda não se
mobilizaram, resultado de uma certa desconfiança, ocorrendo um certo distanciamento a
todas as ações e discussões que ocorreram até agora.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EXPERIÊNTES NO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ-RN – OS ATUAIS PROJETOS FORMATIVOS E AS
REFORMAS CURRICULARES NO ENSINO FUNDAMENTAL
Raquel Gaudêncio da Costa1, Normândia de Farias Mesquita Medeiros2

RESUMO- O estudo visa analisar os atuais projetos formativos (formação inicial e continuada)
ofertados aos professores da rede pública de ensino no município de Mossoro-RN, que atuam
nos anos iniciais do ensino fundamental. Destaca-se o curso Pro-formação e as orientações
prescritas na reforma curricular proposta pelo MEC, em 1998, representada pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN's), cujos conteudos e justificativas
apontam um perfil docente e trazem à tona alguns fatores básicos da profissão. Busca-se apoio
num paradigma profissionalizante da formação do professor, que compreende os saberes
docentes como fundantes da práxis profissional. Paradigma este, que defende a formação em
nível superior como requisito básico para a profissionalização do ensino. Tratou-se de mapear os
cursos desenvolvidos no município e traçar o perfil do(a) professor(a) com experiência no
magistério, mas que só agora, realiza uma formação em nível superior. Avalia-se elementos do
curso Pro-formação que deve proporcionar mudanças nas atitudes, práticas, referências a
respeito das exigências postas para uma docência profisionalizada. Utiliza-se o estudo
documental (documentos oficiais, registros e relatórios realizados pelos professores e escolas),
realiza-se observações e aplica-se questionarios e entrevistas a 10 sujeitos. A dimensão da
experiência foi assumida no curso como fundamento significativo no processo de formação.
Confronta-se os saberes da formação e da experiência, apontando que este pode assumir uma
posição de resistência às mudanças propostas. Resistência a mudanças de atitudes, de
referências, de representações sobre ensinar, aprender e docência. Constata-se que formar
docentes significa prepará-los nos princípios da profissionalização que devem ser assumidos
pelas agencias formadoras.
Formação; Profissionalização; Saber docente

INTRODUÇÃO
O estudo focaliza os atuais projetos formativos (formação inicial e
continuada) ofertados aos professores da rede pública de ensino no município de
Mossoro-RN, que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. O objeto de estudo
empirico é o curso Pro-formação assumido pela Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte no período de 1999 a 2009. Trata-se de confrontar o processo de formação
desenvolvido pela agência formadora com as orientações prescritas na reforma
curricular proposta pelo MEC, em 1998, representada pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Fundamental (PCN's), cujos conteudos e justificativas apontam um
perfil docente e trazem à tona alguns fatores básicos da profissão.
Vale ressaltar que uma política de formação de professores foi iniciada com
o processo de reformas educacionais do país, antecedendo a LDB 9394/96, e foram se
completando parcialmente, a partir desta Lei, envolvendo parâmetros e diretrizes
curriculares, promovendo a descentralização do sistema, evocando a participação e
instituindo programas de avaliação, entre outros. Daí decorre uma política de formação
de professores para a educação básica (decretos e pareceres), que denuncia na ótica dos
especialistas da área, forte presença presença do Estado nos direcionamentos das
1
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políticas e medidas a serem adotadas. A aprovação da Lei aconteceu num contexto de
rearticulação liberal conservadora, com base no ideário da flexiblilização,
desregulamentação e privatização, que privilegia o mercado. Assim as ações que
antecederam a Lei redirecionam o paradigma da educação e da escola enfatizando a
produtividade, a eficiência, a qualidade, refletindo tendências e recomendações
exógenas.
Por outro lado, amplia-se a participação da comunidade nas escolas, orgaizamse conselhos escolares, com poder deliberativo, decisório, de controle dos recursos
financeiros e outros. Como desdobramento da política criam-se planos e programas com
objetivos de gerenciamento pedagógico e financeiro (Plano de Desenvolvimento da
Escola-PDE; Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF).
Outro ponto a destacar diz respeito a condução do currículo escolar, assumido pelo
MEC. Assim, como fruto mais imediato para a sistematização do ensino, originado da
Lei, temos os parâmetros curriculares nacionais, emanados do Ministério da Educação e
do Desporto.
As reformas no campo educacional na década de 1990, trazem rupturas e
desdobramentos configurando novo desenho ao contexto educacional brasileiro e as
percepções e orientações sobre a formação do professor que, diante desse quadro, busca
nova legitimidade. Nesse período, o Estado, via política educacional, com base em
documentos oficiais, oficionaliza a profissionalização docente. Porém, como anota
Oliveira (2004), a legislação não vem atrelada a políticas que favoreçam a viabilização
de mudanças para superar a tradição de uma docência ocupacional. Esta, tem enfrentado
dificuldades nas relações com as agências formadoras, as ações implementadas pelo
Estado, a prática pedagógica, o que significa os aspectos políticos-sociais que envolvem
a forma em que os docentes se formam. Confrontos de interesse que prejudicam a
relação teoria-prática, o desenvolvimento do trabalho docente e o ensino.
Para explicar as propostas curriculares referentes à formação de professores
tomamos como base nesta pesquisa o discurso oficial e as ações efetivadas até o
presente. Identificamos, a partir dos estudos realizados (tese de doutoramento), nos
documentos da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
(ANFOPE), quatro pontos articulados que expõem as reformulações no campo da
política de educação e da formação docente. Reformulações que não permitiram amplas
negociações com o Governo, a sociedade, as agências formadoras ou os próprios
docentes. Os pontos estão delineados a seguir:
- As propostas de ensino básico expressas na LDB 9394/96, apontando o
perfil do educador capaz de assumir os desafios da educação básica.
- A compreensão do papel do professor, observando os conteúdos e
justificativas apresentados para implantação dos PCN’s, e demais Pareceres (CNE/CES
776/97; CNE/CP 009/2001) e Resoluções (CNE/CP1 e 2 de fevereiro de 2002; CNE/CP
1/2006). Faz-se necessário contextualizar a realidade da educação básica, do currículo
nacional e da escola, identificando-se limites e possibilidades dos programas de
formação docente.
- As orientações para formação de professores emanadas do MEC em
confronto com as discussões e os estudos realizados no plano nacional pelas entidades
que lutam pela profissionalização do ensino, em especial a Associação Nacional pela
Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE).
- O papel da agência formadora, partindo das propostas,
dificuldades,viabilidade das experiências formativas. A política atual desloca a
formação de professores para outros lócus.
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Diante desse quadro destacamos que a têndencia atual no campo da formação
de professores prioriza a profissionalização do trabalho do ensino, tendência adotada em
países latino-amaricanos e europeus, observando as particularidades, independe das
orientações das políticas educacionais efetivadas em cada país.
A pesquisa toma como referencia teórico-metodológica os estudos embasados
na racionalidade interativa que assume o professor como produtor de saberes que
fundamentam sua práxis profissional (TARDIF, LESSARD, LAHAYE, 1991;
THERRIEN et al, 1996; TARDIF, 2002; GAUTHIER, 1998); na formação como base
da
profissionalização
(RAMALHO,
NUNEZ,GAUTHIER,
2003).
Para
compreendermos de que forma o(a) professor(a) com experiente docente, possuidor de
uma formação magistério, ressignifica seus saberes, suas práticas, com vistas a uma
atuação profissional. Miramos essa passagem de um paradigma pré-profissional para
um paradigma profissionalizante, que deve ser iniciado com a formação superior.
Assim, como os atuais projetos formativos tem atuado nesse processo, qual o seu papel,
formar? titular? certificar? Esse perfil de docente realiza, hoje, uma formação inicial
superior, cumprindo o requisito legal das recomendações da LDB/96.
Com essa análise, observamos que a formação de professores é entendida, nas
últimas décadas, como condição da renovação e elevação da qualidade da educação
escolar, vinculada ao desenvolvimento do sistema educativo. Corroboramos com a tese
de que não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica,
sem uma adequada fromação de professores (NÓVOA, 1995).
Que elementos/conteúdos devem ser garantidos num projeto de formação? Até
que ponto o curso Pro-formação proporcionou referências teórico-práticas, inovações a
respeito do trabalho docente? De que forma a organização curricular apresenta
elementos que se aproximam da intenção de formar o professor profissional? Como
vincula-se os processos de reforma curricular no ensino fundamental e as estratégias de
políticas de formação de professores? De que forma os acordos e recomendações
emanadas dos organismos internacionais marcam as políticas educacionais no país?
Para responder algumas dessas questões iremos desevolver a pesquisa:
formação de professores experientes no município de Mossoró-RN – os atuais projetos
formativos e as reformas curriculares no ensino fundamental. Destacamos como
objetivo geral analisar os atuais projetos formativos (cursos de formação inicial e
continua), em especial o curso Pro-formação, ofertado aos professores da rede pública
de Mossoró, que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, a partir de um enfoque
que busca um paradigma profissionalizante na formação do professor. Nos objetivos
especificos iremos identificar os fundamentos da estrutura didático-pedagógica e
curricular (base de conhecimento da formação) sobre as quais se apóia o curso, em
confronto com as orientações prescritas na reforma curricular proposta pelo MEC,
representada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN's),
cujos conteudos e justificativas apontam um perfil docente e trazem à tona alguns
elementos básicos da profissão. Outro objetivo refere-se a analise dos depoimentos,
opiniões das professoras experientes a respeito do que marcou, para as docentes, como
diferencial, no processo de formação vivenciado no curso pro-formação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa sobre a formação de professores experientes no município de
Mossoró-RN - os atuais projetos formativos e as reformas curriculares no ensino
fundamental, teve inicio com um estudo bibliográfico buscando um aprofundamento
teórico do tema. Analisar os atuais projetos formativos (cursos de formação inicial e
continua) ofertados aos professores da rede pública de Mossoró, que atuam nos anos
iniciais do ensino fundamental, a partir de um enfoque que busca um paradigma
profissionalizante na formação do professor traduz o objetivo geral da investigação.
O grupo pesquisado foi constituído de 10 professoras com idade variando entre
33 e 41 anos, com uma média de 37 anos. As professoras contam com mais de dez anos
de experiência no magistério das series iniciais do ensino fundamental. Os dados foram
coletados com base na entrevista semi-estruturada e aplicação de questionários.
Identificamos nos depoimentos elementos teórico-práticos que foram favorecidos no
processo de formação vivenciado no curso. A contribuição do curso esta na elevação da
auto-estima, um total de 100% confirmam a motivação e o equilíbrio nas ações em sala,
maior segurança ao expressar-se, ao questionar.
Outro aspecto revelado foi a relação entre a experiência e os saberes da
formação que se integraram no curso consubstanciando o processo formativo. Os
saberes de experiência forneceu as professoras apoio para que avaliassem o que estava
sendo aprendido. As docentes sustentaram seus depoimentos na própria experiência,
fato que também revelou uma certa resistência a determinados conteúdos apresentados
no curso. As professoras fizeram uma releitura, uma adequação do que estavam
aprendendo com base no saber da experiência, focando o olhar nas situações que as
mesmas vivenciavam na sala de aula. Medeiros (2005) destaca que, a complexidade que
envolve o trabalho docente exige, dentre outros fatores, o domínio de saberes
oriundosde vários campos de conhecimentos (saberes curriculares, disciplinares,
pedagógicos, da prática social, etc).
Constatamos nos depoimentos que acontece essa releitura dos conteúdos
fundamentada na experiência, por outro lado, as docentes admitem (80%) que o curso
contribuiu com diferentes perspectivas para interagir com os alunos e com os conteúdos
curriculares. A principal lacuna do curso se volta para o fator tempo, ou seja, falta de
tempo para os estudos, em consequência da elevada carga de trabalho das professoras e
da organização curricular proposta para o curso, disciplinas ministradas em finais de
semana. O tempo estipulado para cada disciplina se torna insuficiente, “corrido”.
Aspecto que foi destacado por todas as informantes.
CONCLUSÃO
Compreendemos que a formação inicial superior significa um dos momentos
formativos vivenciados pelas professoras, este deve garantir os conhecimentos
profissionais e motivar o desenvolvimento profissional, ou seja, a formação continuada.
Observamos que a organização da escola com base em diferentes concepções
pedagógicas e novas exigências da sociedade contemporânea estão postas e buscam um
novo perfil docente.
O desafio esta em buscar diferentes alternativas para formação e
profissionalização docente diante do quadro das políticas que estão postas e que não
articulam formação com condições adequadas de trabalho, com política salarial e
carreira. Faz-se necessário atender as reais necessidades dos professores e promover a
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qualidade dos cursos de formação. Como defende Ramalho, Nunez, Gauthier (2003),
busca-se um docente capaz de analisar, refletir criticamente seu trabalho, utilizar
diferentes formas de linguagens o que implica em profissionalizar a agencia formadora.
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FORMAÇÃO E PERCEPÇÕES DE GÊNERO DE DOCENTES DOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Luana Almeida de Lima1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva .2
RESUMO: Objetivamos com esse trabalho estudar a respeito das percepções sobre relações de gênero de educadoras
portalegrenses dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nossa investigação centrou-se na análise de atividades
desenvolvidas na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências
formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, especialmente nas dinâmicas
ministradas sobre a temática relação de gênero na ação-formação do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos:
trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, vinculado à referida pesquisa. Para isso realizamos também uma
pesquisa bibliográfica, destacando-se os seguintes aportes teóricos: Auad (2006), Campos (2005), Carvalho (2009),
Faria e Nobre (1997), Faria et all (1999), Josso (2004), Louro (1998), Paecheter (2009), Pineau (2006), São Paulo
(2003); Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (2001), bem como analisamos materiais dos arquivos dos
Projetos, especialmente os vídeos e desenhos. Diagnosticamos através dessas percepções sobre gênero a limitação que
as educadoras externam quando se referem ao tratamento dessas temáticas em seus contextos educacionais, fruto talvez
da pouca discussão ou mesmo da inexistência de componentes curriculares nos cursos de formação inicial ou de
capacitações específicas sobre relações de gênero.
PALAVRAS-CHAVE: Educadores/as do Ensino Fundamental; Experiências Formadoras; Relações de Gênero.

INTRODUÇÃO
É notável a importância da discussão sobre as relações de gênero no contexto escolar.
Cada vez mais a educação diferenciada entre meninas e meninos vem causando desigualdades na
nossa sociedade. A individualização dos sexos, atualmente, passou de uma diferença meramente
biológica para uma construção social imposta pela coletividade.
É perceptível a importância de que o educador/a tenha uma formação com embasamento
nas relações de gênero, para que, assim, o seu trabalho não perpasse o mundo dos estereótipos e dos
preconceitos, já tão incutido em nossa sociedade.
Discorremos, aqui, a respeito das experiências formadoras compartilhadas nas
discussões dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”,
atividade extensionista vinculada à Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras
do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de
gênero e sexualidade”, nas quais procuramos compreender as percepções das relações de gênero das
professoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Portalegre, município da região serrana do
Rio Grande do Norte (RN). Nosso plano de trabalho intitulado “As relações de gênero na visão de
educadores/as dos Anos iniciais do Ensino Fundamental” foi formalizado junto ao Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UERN, para o período de agosto/2010 a
julho/2011. Contudo, em função da conclusão do Curso de Pedagogia no semestre 2010.2,
realizamos nossa pesquisa apenas até esse período. É importante salientar que, a partir deste plano
de trabalho de iniciação científica, desenvolvemos nossa monografia de conclusão do Curso de
Graduação em Pedagogia, defendida e aprovada em 15 de janeiro de 2011. Assim, parte
significativa desse texto se encontra no nosso trabalho monográfico “Gênero e Docência nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental” (LIMA, 2011).
MATERIAL E MÉTODOS

1

Aluna egressa do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque
Maia (CAMEAM), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: luannaald@hotmail.com.
2
Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa.
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) (Orientadora). E-mail:
bereserras@hotmail.com.
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Nossa pesquisa envolveu a realização de estudos teóricos e documentais. Dentre os
referenciais que nos embasaram destacam-se: Auad (2006), Campos (2005), Carvalho (2009), Faria
e Nobre (1997), Faria et all (1999), Josso (2004), Louro (1998), Paecheter (2009), Pineau (2006),
São Paulo (2003); Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (2001). No tocante aos materiais
utilizados na pesquisa, temos: a) documentos que institucionalizam políticas educacionais –
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
9.394/1996, Plano Nacional de Educação (PNE), Plano Municipal de Educação (PME) de
Portalegre; b) arquivos da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do AltoOeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e
sexualidade” – questionários aplicados com os/as educadores/as de Portalegre; narrativas sobre
experiências formadoras, vídeos, desenhos e escritos dos/as participantes do Projeto de Extensão.
Almejando a compreensão das percepções de gênero das professoras dos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, participantes dos “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as
educadores/as serranos/as”, analisamos os vídeos do 25º (vigésimo quinto) encontro da turma do
noturno e 26º (vigésimo sexto) da turma do vespertino, observando a dinâmica realizada com as
educadoras do município de Portalegre. Além disso, refletimos sobre os trabalhos produzidos pelas
professoras do Ensino Fundamental presentes nesses encontros e também os textos escolhidos por
elas para a discussão do tema relações de gênero, sexualidade e educação durante essa formação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O 25º (vigésimo quinto) encontro da turma do noturno e 26º (vigésimo sexto) da turma
do vespertino foram planejados com o objetivo de iniciar uma discussão mais sistemática sobre
relações de gênero, sexualidade e educação, para permitir que os/as participantes tivessem um
melhor embasamento para a leitura dos textos a serem estudados e apresentados, cuja escolha foi
individual e aconteceu no 19º (décimo nono) diálogo das turmas do vespertino e noturno, realizado
coletivamente no dia 14 de janeiro de 2010.
Como metodologia para o 25º (vigésimo quinto) encontro da turma do noturno e o 26º
(vigésimo sexto) da turma do vespertino, iniciou-se uma dinâmica na qual foi solicitado que cada
educadora desenhasse em um tecido, usando tintas de cores azul e rosa, procurando assim obter um
entendimento acerca da compreensão das professoras a respeito da temática gênero.
A dinâmica consistiu na realização de dois desenhos, na primeira etapa, elas
desenhavam o que fosse de sua vontade, utilizando apenas a cor azul; na segunda etapa, o
procedimento se repetia sendo usada apenas a cor rosa. Após a conclusão dos desenhos, a
orientação foi de passar a cor rosa por cima do desenho pintado de azul e passar a tinta azul sobre o
desenho feito com a tinta de cor rosa e por fim apresentá-los diante do grupo.
Dentre os/as 32 (trinta e dois) participantes efetivos das ações do Projeto de Extensão
“Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, apenas 04
(quatro) eram educadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Cajado de São José, Flor do
Cajueiro, Folha do Cajueiro e Orquídea (Adotamos neste texto os mesmos pseudônimos escolhidos
pelas educadoras nas dinâmicas do Projeto de Extensão).
Para a discussão da temática “Relações de Gênero, Sexualidade e Educação” os/as
participantes da formação escolhiam, individualmente, um texto para leitura e apresentação no
grande grupo. As educadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental escolheram os seguintes
textos:
 Cajado de São José: BRASIL; RIO GRANDE DO NORTE; UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE. Conversando sobre gênero (2006);
 Flor do Cajueiro: FREUD, Sigmund. A sexualidade infantil (2002);
 Folha do Cajueiro: LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e poder. (1998);
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Orquídea: ROSALDO, Michelle Zimbalist. A Mulher, a cultura e a sociedade: uma revisão
teórica (1979).
Dentre os textos escolhidos pelas educadoras, percebemos que a temática sobre relações
de gênero se sobressai, visto que apenas uma educadora escolheu um texto focado na discussão da
sexualidade infantil. Se compararmos com os dados sobre o conhecimento anterior e desejos de
formação indicados no questionário, percebemos que a dificuldade de compreensão sobre relações
de gênero ainda se fazia presente nos interesses temáticos das educadoras, embora Flor do Cajueiro
tenha escolhido uma leitura sobre sexualidade.
No 25º (vigésimo quinto) diálogo da turma do noturno e no 26º (vigésimo sexto) da
turma do vespertino, realizados, respectivamente, nos dias 26 de abril de 2010 e 03 de maio de
2010, estavam presentes três educadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Orquídea,
Cajado de São José e Folha do Cajueiro. Para analisar os vídeos desses diálogos, abordaremos o
decorrer das dinâmicas, descrevendo seu desenvolvimento e seus resultados.
Nos desenhos pintados pelas educadoras, podemos observar que a predominância da cor
azul está contida em desenhos que representam o céu, o mar, a chuva. Já a predominância da cor
rosa, nos desenhos, encontramos em imagens de flores, corações e borboletas, refletindo,
inconscientemente, sua compreensão das relações de gênero e como essas se refletem no seu dia-adia.
Observamos que os desenhos vão sendo pintados segundo os estereótipos com que a
sociedade imputa as cores, sendo, por muitas vezes, compreendidas como denotativo do sexo, como
por exemplo: a cor rosa que é, em nossa sociedade, um sinônimo de feminilidade, amor, delicadeza,
meiguice; já a cor azul representa a masculinidade, a liberdade, as atitudes e ações que o homem
deve ter e exercer diante da coletividade social. A análise desses desenhos nos faz perceber a
semelhança entre os desenhos das educadoras podendo apreender os estereótipos que as mesmas
carregam consigo, no que diz respeito à construção social dos papéis femininos e masculinos que
vão sendo construídos na infância e desenvolvidos ao longo de sua vida, como destacam as obras:
Faria et all (1999); Faria e Nobre (1997).
Quando questionadas pela pesquisadora sobre o porquê de se usar azul ou rosa em
determinados desenhos, podemos notar, nas falas das educadoras, que o conceito de gênero delas
foi construído em âmbito familiar e nas relações sociais estabelecidas, inclusive no ambiente
escolar, através de atitudes e orientações das pessoas as quais criaram e as educaram, como
podemos observar no posicionamento da educadora que o usa o pseudônimo de Harmonia: “Eu só
lembrei porque só me ensinaram que azul é a cor do céu, e da água e das nuvens.” Como também na
fala da Folha do Cajueiro: “Sempre foi assim, desde que eu era criança, rosa é de mulher e azul para
os homens.”
Durante a sistematização da dinâmica, em falas de algumas educadoras, podemos notar
qual a percepção de gênero que as mesmas têm, como observamos no discurso de Cajado de São
José: “O rosa é a cor das mulheres porque quando eu era criança o povo dizia: Ah! Essa roupa é
rosa, só pode ser de menina.’”
Ainda podemos constatar na fala de Orquídea, quando se posiciona a respeito da
discussão dos motivos de a cor rosa ser considerada uma cor feminina e a cor azul uma tonalidade
masculina, segundo ela: “Isso é uma questão de preconceito, rosa para mulher e azul para homem, é
preconceito! Eu acho!”
Dessa forma, podemos compreender que os papéis atribuídos que circundam homens e
mulheres são construídos sociamente, através de regras impostas pela coletividade, é por meio
principalmente da educação que o menino ou menina vai ser orientado/a a seguir um projeto
determinado de como deve se comportar e agir diante do mundo (BURIM, 2005; PAECHETER,
2009; SOUZA, 2005), a respeito dessa afirmativa podemos ver a fala de Cajado de São José, que
argumenta sobre as cores e a identidade de gênero:
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Essa questão das cores, agora é que está cada vez mais avançada essa questão das crianças
quererem uma cor ou outra, mas antes as gerações eram mais neutras, porque as mulheres
ficavam grávidas e ninguém sabia o sexo, então compravam as cores variadas, poderia ser
menino, poderia ser menina, já eram, assim, já usavam mais cores, mais variedades. Agora
não! As mulheres ficam grávidas e hoje com cinco, seis meses já sabem o sexo e já
compram aquele enxoval todo definido para a cor do sexo, quer dizer, aí a criança já nasce
com aquela formação. (CAJADO DE SÃO JOSÉ).

Podemos perceber, nessa fala de Cajado de São José, que ela tem a percepção de onde
surgem os estereótipos do que é permitido a menino e menina usar, vestir, compreendendo que
muito antes do nascimento da criança os/as adultos/as já a enquadram em um tipo de vida que
deverá seguir, cheia de regras e preceitos.
Outra dinâmica realizada durante esses encontros foi a indicação por escrito das
atividades desenvolvidas nos cotidianos escolares e familiares dessas educadoras, que fossem
realizadas somente por mulheres, aquelas feitas somente por homens e, por último, aquelas que são
executadas tanto por mulheres como por homens.
No Quadro 1 encontramos as indicações dessas tarefas e percebemos que as ações
ligadas ao cuidado do espaço doméstico e das famílias, ou seja no arco do espaço privado, ainda é
tipicamente uma tarefa feminina. Enquanto que aos homens estão destinadas àquelas ações que
envolvem força, resistência, o provimento financeiro das despesas domésticas e a chefia da família,
a partir de um trabalho fora do ambiente doméstico, seja na roça ou comércio, embora sejam
incorporadas algumas ações do cuidado doméstico, tais como a compra de carnes, lavar a louça e
cozinhar.
PSEUDÔNIMOS
Cajado de São José

MULHERES
Ensinam
Lavam roupas
Limpam a casa
Passam roupa

HOMENS
Pilotam

MULHERES/HOMENS
Cozinham
Estudam
Passeiam
Fazem a feira

Folha do Cajueiro

Donas dos lares
Lavam roupas
Cozinham
Limpam a casa
Lavam a louça
Ajudam a pagar
as contas
Lavam roupas
Cuidam
dos
filhos

Chefes de família
Pagam a feira
Compram carnes
Tratam peixes
Lavam as caixas d’água

Trabalham
Estudam
Dirigem

Trabalham na roça
Cuidam dos animais
Cuidam do comércio
Consertam
eletrodomésticos

Cozinham
Lavam a louça
Pilotam

Orquídea

Quadro 1 – Divisão de tarefas entre homens e mulheres na visão de educadoras dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental de Portalegre – RN, Ano 2010.
Fonte: “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, 26 de abril de 2010 e 03 de
maio de 2010.

Durante o encontro e ainda no debate das ideias levantadas em torno das dinâmicas,
podemos perceber nos desenhos, nos posicionamentos e nos depoimentos das educadoras que,
apesar de terem consciência do estereótipo vivenciado, muitas delas afirmam que repetem
diariamente essa prática preconceituosa.
Com essa dinâmica percebemos que algumas educadoras compreendem as diferenças
entre meninos e meninas e a importância dessa compreensão para formação social dos/as
mesmos/as, apesar disso, vemos que as profissionais em educação têm dificuldade de,
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pedagogicamente, desconstruir esses conceitos e apreensões difundidos acerca das relações de
gênero.
Por isso, defendemos a necessidade do/a educador/a conhecer e se aprofundar nas
temáticas sobre gênero para que ele/a ensine seus/suas alunos/as sem reforçar a visão sexista,
contribuindo, positivamente, para o crescimento crítico e social dos/as educandos/as, ajudandoos/as a crescerem e se desenvolverem como cidadãos/ãs éticos/as, sem preconceitos e
compromissados em fazerem desse mundo um ambiente igualitário e melhor habitável.
CONCLUSÃO
Observamos durante a análise dos materiais do Projeto de Extensão “Diálogos
Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, no município de
Portalegre/RN, que as educadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, devido ao pouco
conhecimento acerca da temática trabalhada, ainda têm uma concepção superficial, mas uma
apropriada percepção das compreensões sobre gênero, visto que elas percebem as diferenças entre
masculino e feminino como construções culturais impostas por nossa sociedade, como também
compreendem a necessidade de desconstruirmos essas diferenças e de sua importância enquanto
educadora nesse papel de desconstrução, vendo como vias fundamentais de aperfeiçoamento
profissional a formação continuada, estando, assim, em constante atualização de conhecimentos.
Diagnosticamos através dessas percepções sobre gênero também a limitação que as
educadoras externam quando se referem ao tratamento dessa temática em seus contextos
educacionais, fruto talvez da pouca discussão ou mesmo da inexistência de uma formação mais
específica e sistemática sobre relações de gênero nos cursos de formação inicial e continuada dos/as
educadores/as.
Com essa pesquisa, notamos, em consonância com Auad (2006) e Carvalho (2009), a
importância de se discutir as relações de gênero no campo educacional, pois é através dessa
compreensão que o/a educador/a terá subsídios para trabalhar em sala de aula e possibilitar ao/a
educando/a a construção de uma visão crítica e sem preconceitos, auxiliando, assim, na construção
social da identidade de gênero das crianças.
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FORMAÇÃO E PERCEPÇÕES DE GÊNERO NOS MEMORIAIS DO PROFORMAÇÃO
Simone Florêncio de Freitas1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Disneylândia Maria Ribeiro3;
Gilcilene Lélia Souza do Nascimento4; Jhonnys Ferreira do Nascimento 5.
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi refletir sobre a trajetória da formação de educadores/as serranos/as,
evidenciando suas percepções sobre as relações de gênero presentes nos memoriais de conclusão do Curso de
Pedagogia
pelo
Programa
Especial
de
Formação
Profissional
para
a
Educação
Básica
(PROFORMAÇÃO)/CAMEAM/UERN. Dessa forma, realizamos uma pesquisa qualitativa, a partir da consulta e
análise de cinco memoriais do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN, sendo duas educadoras de Doutor Severiano,
duas educadoras e um educador de Portalegre, para fundamentação teórica utilizamos os seguintes aportes: Cavaco
(2008), Esteve (1991), Faria e Nobre (1997), Felipe e Guizzo (2008), Freud (2002), Giddens (2005), Louro (1997),
Nóvoa (2008). Evidenciamos que algumas docentes percebem a sua profissão como uma missão, uma vocação, é
perceptível nas narrativas que a entrada no magistério não foi planejada, aconteceu de forma esporádica e que há uma
associação da profissão professor/a com as características atribuídas culturalmente ao sexo feminino. Constatamos
ainda que alguns/as docentes silenciam os aspectos relacionados à sexualidade e as relações de gênero nas suas
narrativas.
PALAVRAS-CHAVES: Formação de Educadores/as; Memoriais; Relações de Gênero.

INTRODUÇÃO
As articulações entre sexualidade, relações de gênero e o processo educativo se
constituem numa das temáticas de interesse de discussão do Núcleo de Estudos em Educação
(NEEd), pertencente ao Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa
de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN),
especialmente na Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e
sexualidade”, que tem como atividade extensionista o Projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da
formação dos/as educadores/as serranos/as”, focalizando os seguintes municípios do Alto-Oeste do
Rio Grande do Norte (RN): Doutor Severiano, Luiz Gomes, São Miguel e Portalegre.
As atividades das primeiras etapas, compreendendo o período de julho de 2009 a maio
de 2011, desse Projeto de Extensão se concentraram nos municípios de Doutor Severiano e
Portalegre, embora os objetivos propostos no Plano de trabalho “Gênero e sexualidade nos
memoriais do PROFORMAÇÃO”, junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) da UERN, fossem: “- Compreender os aspectos formadores dos educadores dos
municípios de Portalegre, Doutor Severiano e Luiz Gomes; - [...] Refletir sobre suas percepções
sobre gênero e sexualidade.” (FREITAS, 2010)6, nesse artigo discutimos as percepções de gênero
1

Discente do 5º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e bolsista de extensão pela UERN, no
período de julho a dezembro de 2010. E-mail: simonevip20@hotmail.com.
2
Mestra em Ciências Sociais e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa.
Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail:
bereserras@hotmail.com (Orientadora).
3
Especialista em Formação do/a Educador/a e professora do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus
Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). (CoOrientadora). E-mail: d-landia@hotmail.com.
4
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Discente do 3º Período do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação (DE), Campus Avançado Profa. Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). E-mail: lord.jhonnys@hotmail.com.
6
A formalização do PIBIC foi apenas da aluna Simone Florêncio de Freitas, pois a participação do outro discente nas ações desta
Pesquisa aconteceu posteriormente ao período da seleção do PIBIC (2010/2011).
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presentes nos memoriais de conclusão do Curso de Pedagogia pelo Programa Especial de Formação
Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO)/CAMEAM/UERN.
MATERIAL E MÉTODOS
Como metodologia para alcançar os objetivos específicos da nossa pesquisa “Gênero e
sexualidade nos memoriais do PROFORMAÇÃO” foi proposto no nosso Plano de Trabalho:
“Leitura dos memoriais dos/as educadores/as; Análise e discussão dos aspectos relacionados à
temática” (FREITAS, 2010).
Na medida em que passamos a participar das ações da Pesquisa “Diálogo entre
cotidiano familiar e escolar nas serras...” e do Projeto de Extensão “Diálogos autobiográficos:
trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, fomos realizando estudos teóricos sobre
educação do campo; formação de educadores/as; pesquisa, memória, autobiografia e narrativa de
vida; sexualidade; e relações de gênero. Destacando-se as contribuições de: Cavaco (2008), Esteve
(1991); Faria e Nobre, (1997); Felipe e Guizzo (2008); Giddens (2005); Louro (1997), Nóvoa
(2008).
Em segundo lugar, tomamos como referência para análise cinco memoriais do Curso de
Pedagogia do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN de 01 educador e 04 educadoras inscritas no
Projeto de Extensão “Diálogos autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as
serranos/as”, sendo dois memoriais de educadoras do município de Doutor Severiano; e três do
município de Portalegre. Aqui nos centramos em aspectos gerais da formação desses/as
educadores/as e as percepções de gênero presentes nos memoriais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desde a década de oitenta, principalmente nos países europeus, tem-se registrado um
número crescente de pesquisas na área da profissão docente, em todos seus aspectos. São pesquisas
heterogêneas que buscam explicitar os principais fatores na construção, ou desconstrução, da
profissão professor.
Na literatura pedagógica sobre o processo de profissionalização docente surgem
discussões sobre os seguintes temas: a vida dos/as professores/as (NÓVOA, 2008); o mal-estar
docente (ESTEVE, 2008); o ciclo de vida dos/as professores/as (CAVACO, 2008); saberes
necessários à docência, entre tantos outros temas e autores/as que refletem sobre a profissão
docente.
Ancorados nestas temáticas e, nestes/as autores/as, buscaremos no decorrer deste
trabalho, analisar de forma crítica e reflexiva os memoriais de duas professoras do município de
Doutor Severiano, que participaram do Curso de Pedagogia do PROFORMAÇÃO, oferecido pelo
CAMEAM/UERN, sendo este trabalho, memorial, pré-requisito para a certificação do curso.
As reflexões sobre relações de gênero passaram a ser incorporadas recentemente nos
currículos dos cursos de formação de educadores/as no Brasil, principalmente após a
institucionalização dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB 9.394/96), na década de 1990. Por isso, neste texto, discutimos os
seguintes aspectos: a) reflexões teóricas sobre concepções de gênero; b) formação de educadores/as
e importância da escrita de memoriais; c) as percepções de gênero presentes nos cinco memoriais
do PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN de educadores/as de Doutor Severiano e Portalegre.
Quanto à análise dos memoriais, observamos que eles seguem uma estrutura semelhante
no tocante a organização de suas partes, compreendendo: a apresentação, o relato de suas
experiências e a conclusão. Na parte referente à narração de suas experiências aparecem três
aspectos: relato da vida estudantil dos/as autores/as, anterior a entrada na universidade; narração
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sobre suas experiências profissionais; e, por último, a reflexão sobre sua vivência acadêmica no
PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN e influências em suas práticas educativas.
As educadoras de Doutor Severiano atuavam nas séries inicias do Ensino Fundamental.
Já os memoriais de Portalegre foram produzidos por duas educadoras da rede municipal das séries
iniciais do Ensino Fundamental e um educador da Educação de Jovens e Adultos/as (EJA).
Estas duas professoras de Doutor Severiano são partícipes da pesquisa “Diálogos
Autobiográficos” e, justamente por isso, foram escolhidos os seus memorais para a análise neste
trabalho. Buscar-se-á no primeiro momento desta seção, refletir sobre o processo de
profissionalização das duas educadoras estudadas e, no segundo momento, traremos as análises
acerca das relações de gênero que, ao longo da vida das docentes, influenciaram, de alguma forma,
em seu processo de formação. Para tal abordagem, utilizaremos as discussões de Faria e Nobre
(1997); Felipe e Guizzo (2004); Giddens (2005); Louro (1997).
Nóvoa (2008), analisando o processo de profissionalização do professorado, advoga que
ao longo dos séculos XVII e XVIII, os responsáveis pelo ensino eram os religiosos ligados à Igreja,
estes viam a docência como uma missão e, para desempenhá-la, era necessária certa vocação.
Assim, o modelo de professor assemelhava-se ao de padre.
Neste sentido, ao analisarmos o memorial da professora Alfa (nome fictício),
percebemos que a mesma vê a docência como uma missão e, para tal, é preciso vocação.
[...] Nós professores precisamos estar atentos para poder ultrapassar os obstáculos que
perseguem a nossa missão[...].
[...] uma sucessão de fatos foi acontecendo, e a vocação a educação foi se projetando em
mim sem ser algo programado [...].
[...] Foi então que surgiu a oportunidade que resultaria mais tarde no ingresso na difícil
tarefa de educadora (...) (ALFA, 2002, grifos nossos).

Como podemos perceber, a docente afirma que ser professor/a é uma missão, e que no
caso dela, ao longo de sua formação inicial, a vocação foi despertando em sua vida. Ao longo da
história da profissão docente, a missão de educar é substituída pela prática de um ofício e, a
vocação cede lugar à profissão, sendo esses aspectos importantíssimos para a profissionalização da
docência (NÓVOA, 2008).
Compreender a docência como uma profissão é necessário a qualquer educador/a, pois
só assim é possível afirmar-se como um/a profissional da educação.
Outro aspecto indivisível no processo de afirmação da profissão professor/a é a entrada
na profissão através de aspectos legais, como concursos, pois assim, é definido um “perfil de
competências técnicas, que servirá de base ao recrutamento dos professores” (ibidem, 2008, p. 17);
a entrada na profissão, relatada pelas duas professoras, ocorreu de forma quase casual, pois as duas
foram convidadas a assumirem salas de aulas, localizadas na Zona Rural de seu município. Essa
forma de recrutamento de professores/as “favorece a entrada de indivíduos que jamais pensaram ser
professores e que não se realizam nesta profissão” (ESTEVE, 1991, apud NÓVOA, 2008, p. 24).
Por eu ser oriunda de uma família numerosa e de baixo poder aquisitivo, trabalhava em
uma área de terra que cultivava a farinhada nos meses de junho a dezembro e assim
reforçava a economia familiar, então foi ai que caberia a eu buscar outros meios de
subsistência, foi quando iniciei a profissão de professora em 1997 com uma turma de
adultos, na ocasião lecionei um ano através do movimento brasileiro de alfabetização.
(BETA, 2002, p. 06).
Tudo começou quando eu recebi da minha tia, aquela mesma que me alfabetizou, a
proposta de assumir o cargo de professora substituta [...], na segunda série. Permaneci na
condição de professora por três anos [...], a professora titular mudou-se para a cidade e eu
assumi definitivamente (ALFA, 2002, p. 09).
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É perceptível, na narrativa das duas educadoras, que a entrada na docência não foi
planejada, aconteceu de forma esporádica, muitas vezes, como no caso da professora Beta, como
mecanismo de reforço de renda, por não ter outras oportunidades de melhoria de vida. No caso da
docente Alfa, o cargo de professora foi “passado” de tia para sobrinha, em uma forma de
transmissão da docência.
Um fenômeno que ocorreu no Brasil e, em boa parte do mundo, fica claro no memorial
das professoras: a feminização da docência, principalmente nas séries iniciais. No caso das docentes
investigadas, em nenhum momento foi citado um homem como professor das séries iniciais. Nóvoa
(2008, p. 18) instiga que este fenômeno “introduz um novo dilema entre imagens masculinas e
femininas da profissão”; a história da profissão docente é clara em afirmar que, foi a feminização da
docência um dos principais fatores na desvalorização da profissão professor/a.
Um trecho da narrativa da professora Beta chamou-nos atenção, pois a mesma relata a
desvalorização da docência pela sociedade.
A profissão de professora quando comparada com outras, revela uma especificidade quanto
ao tratamento social, legal, institucional e econômico que lhe é conferida, sempre taxada
como uma atividade de categoria inferior, porém a situação do profissional do magistério
hoje é marcada por angústias e desvalorização. (BETA, 2002, p. 08)

Sobre esta realidade da docência, a desvalorização social, Esteve (2008), analisa que
ocorreu uma desvalorização da profissão docente, a partir dos critérios mais econômicos. Por
realizar este comentário, podemos concluir, de certa forma, que a docente citada, sente esta
desvalorização social em seu trabalho diário e, como conclui ela, isso causa angústias e
desvalorização. O professor Esteve (2008), utiliza a expressão “Mal-Estar docente” para afirmar
que as mudanças sociais afetam diretamente a personalidade dos/as professores/as, resultando em
abalos negativos e permanentes em sua identidade.
Perpassado este momento de discussão e reflexão acerca do processo de
profissionalização das docentes investigadas, nos remeteremos à influência, no que se refere às
relações de gêneros, na vida profissional das professoras.
É perceptível, em nossa sociedade, a desigual relação entre homens e mulheres, a
supervalorização do “masculino” está presente em todas as classes sociais, nos diversos espaços
geográficos e institucionais, seja de forma explicita ou implícita.
Muitas vezes, não nos damos conta, que simples atos como o de pedir a filha para lavar
a louça, pois isso é “serviço de mulher”, ao invés de mandar o filho, reproduz uma forma desigual
de tratar o “feminino”, e isso é observado, em muitos lares brasileiros. Quando educamos nossos
filhos para serem os “namoradores”, que “pegam” várias meninas nas festas e, antagônico a esta
postura, impomos as nossas filhas que só namorem aos 15 anos, pois esta é a postura correta de uma
moça “direita”, que sonha em se casar, estamos produzindo e reproduzindo preconceitos,
reafirmando relações sociais de milhares de anos, que prestigiam o Homem e desvalorizam a
Mulher.
Nesta perspectiva, corroboramos o pensamento de Giddens (2005), quando este advoga
que:
Os papéis dos homens são, em geral, muito mais valorizados e recompensados que os
papéis das mulheres: em quase todas as culturas, as mulheres carregam a responsabilidade
principal de cuidar das crianças e do trabalho doméstico, enquanto os homens, nascem com
a responsabilidade de sustentar a família. (GIDDENS, 2005, p. 107).

Assim, observamos que sempre ocorreu, e ocorre, na sociedade humana a imposição de
“papéis sexuais”, ou seja, o homem tinha, e tem, como “papel” o de ser o provedor, e seu trabalho é
bem visto socialmente, sendo motivo de status, respeito; do outro lado, é “papel” da mulher ser a
dona de casa, a que cuida das crianças, a que mantém a casa limpa, e, normalmente, suas tarefas
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domésticas não são vistas como trabalho, não sendo, portanto, remuneradas. Além disso, é esperado
da mulher que seja “[...] meiga, atenciosa, maternal, frágil, dengosa, e do homem, o que se espera, é
que tenha força, iniciativa, objetividade, racionalidade” (FARIA; NOBRE, 1997, p. 11).
A professora Alfa narra um episódio de sua vida pessoal que, consequentemente, afeta
sua vida profissional, que elucida bem os parágrafos anteriores.
Nessa época eu já atravessava a adolescência, e com ele outro compromisso, o noivado e
com ele a certeza de que não voltaria mais a estudar [...] certamente esse foi um momento
de transformação e acontecimentos marcantes, pois com menos de quinze anos de idade já
pesava sobre mim a responsabilidade de dona de casa (ALFA, 2002, p. 09; grifos nosso).

Essa “certeza” identificada no discurso desta docente afirma uma postura imperante na
nossa sociedade: a mulher durante muitos anos deixou sua vida profissional de lado para cuidar da
casa e dos/as filhos/as. Os homens detinham uma autonomia sobre suas esposas, muitas vezes
impossibilitavam as mesmas de continuarem seus estudos, suas carreiras.
Para explicar, ou mesmo justificar, as diferenças de papéis entre homens e mulheres, a
desvalorização e o desrespeito contra a mulher, teorias foram criadas, e recriadas, para responder
aos apelos de várias feministas, que lutavam pelas suas ideias, buscando a igualdade e lutando
contra a disparidade nas diferenças.
Entre as principais teorias que “explicavam” as diferenças no comportamento de
homens e mulheres, e consequentemente, a desigual relação entre os mesmos, com o domínio do
masculino, está a teoria das “diferenças biológicas”, defensora da tese de que são as diferenças
biológicas, “[...] responsáveis por diferenças inatas no comportamento entre homens e mulheres.”
(GIDDENS, 2005, p. 103).
Divergindo contra esta tese, Simone de Beauvoir (1980), há mais de cinquenta anos,
defendeu que “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, com esta afirmativa, a autora causou
grandes abalos nas teorias que defendiam as diferenças naturais, salientando que não são as
diferenças sexuais biológicas, responsáveis pelas desigualdades entre homens e mulheres, mas que
estas são produtos sociais.
É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a forma
como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa
sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada
sociedade e em um dado momento histórico. (LOURO, 1997, p. 21)

Diante desta abordagem, percebemos que o indivíduo não nasce homem ou mulher, mas
que ao longo de sua formação, com base nos valores impostos pela sociedade em que este/a está
inserido/a, ele/a vai se construindo e assimilando a masculinidade e a feminilidade, ou seja, ele/a vai
se socializando com as diversas gerações, especialmente as pessoas mais velhas, e desenvolvendo
sua identidade de gênero. Vale salientar aqui, que estes papéis sociais mudam com o decorrer da
história, o que se esperou de uma mulher há 2.000 anos, é diferente, em partes, do que se espera na
atualidade.
Com base na autora citada anteriormente, analisa-se que a construção destas identidades
não é estática, ou seja, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento, mas, pelo seu
caráter instável, são passíveis de transformações, mudanças.
A família é a primeira responsável pela educação de seus novos integrantes e pela
transmissão de valores, e que estes, segundo ela, são os mais coerentes e ajustados perante a
sociedade em que vivem, cabe ao novo ou a nova integrante, construir sua identidade baseada nos
padrões que primeiramente sua família lhe impõe, que tem como parâmetro, grosso modo, os
padrões definidos pela estrutura social em que vivem. Contudo, a sociedade não é e nunca foi
estática, ela sempre esteve e está em constante transformação, ocasionando a quebra de parâmetros
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e construções de tantos outros, por isso, as identidades sociais, sempre estiveram e estão em
constantes mutações.
No decorrer desta discussão sobre identidade de gênero, e sua forma de construção,
compreendeu-se que foi por meio das lutas das mulheres, principalmente, que se iniciaram os
primeiros estudos sobre a temática de gênero e sexualidade, pois nesse ínterim foram necessárias
construções e desconstruções de paradigmas, de conceitos e teorias que explicavam/justificavam as
relações de poder, desiguais, de homens sobre as mulheres. Foi necessário cunhar o termo gênero,
para começar a desenvolver os primeiros estudos científicos sobre a temática, por isso, percebemos
a importância de dissertar, aqui, um pouco sobre este importante conceito.
O conceito de gênero está relacionado fundamentalmente aos significados que são
atribuídos a ambos os sexos em diferentes sociedades. Homens e mulheres, meninos e meninas
constituem-se mergulhados nas instâncias sociais em um processo de caráter dinâmico e contínuo.
Questões como sexualidade, geração, classe, raça, etnia, religião, também estão imbricadas na
construção das relações de gênero. (FELIPE; GUIZZO, 2008, p. 33).
O conceito de gênero foi formulado se contrapondo à ideia de “essência natural” masculina
ou feminina, afirmando que é nas relações sociais que se constroem o masculino e o
feminino. Influenciam nas relações do gênero, outras concepções, ideias e conceitos,
produzidos historicamente, que refletem a desigualdade social, não somente na questão da
sexualidade, mas em uma amplitude muito maior.

Este termo conceitua nitidamente o “ser mulher e o ser homem”, enquanto construções
sociais, que têm como fundamento, os parâmetros estabelecidos pelo grupo social. Foi por esta e
outras teses, que o conceito de gênero foi emprestado da gramática para “diferenciar a construção
social do masculino e feminino do sexo biológico” (FARIA; NOBRE, 1997, p. 30).
Com a formulação deste conceito, foi possível quebrar algumas dicotomias que
dificultavam compreender as relações entre homens e mulheres na sociedade. Como outra
contribuição, temos a defesa de que,
As relações de gênero são hierárquicas e de poder dos homens sobre as mulheres. Essas
relações de poder são as primeiras vividas por todas as pessoas e é com elas que
começamos a apreender o mundo. Ou seja, a relação das pessoas com o mundo se inicia a
partir dessas relações de poder e se reproduz no conjunto da sociedade e das instituições.
Sendo assim, modificar essas relações implica uma nova correlação de forças, construída
pela auto-organização das mulheres e mais favorável a elas. (Ibidem, p. 31)

Diante desta análise podemos nos indagar: Como quebrar uma perspectiva
preconceituosa construída historicamente, por quase todas as sociedades, onde a dominação
masculina sempre prevaleceu sobre a feminina? Como equiparar as relações de gênero?
Retrocedendo à história da humanidade, pode ocorrer que algumas pessoas afirmem que
a mulher, na atualidade, tem os mesmos direitos que os homens, pois com as lutas pela igualdade de
direitos, os objetivos foram alcançados por elas. Esta abordagem é um tanto verdadeira, pois
realmente alguns poucos direitos foram alcançados pelas mulheres, que muitas vezes, derramaram
seu sangue lutando pela igualdade de condições, mas, o que foi conquistado, por mérito das
feministas, é inócuo se compreendermos a disparidade das relações dominantes que ainda
prevalecem do homem sobre a mulher.
É perceptível, se entendermos e aceitarmos a teoria de construção de gênero, que
existem dois espaços que são de extrema importância na formação das identidades de gênero: a
família e a escola. Deve-se esclarecer, aqui, que não são os únicos lugares que influenciam nesta
socialização, mas, pelo seu poder de formação, tornam-se responsáveis por boa parte da educação
do individuo. Como refletimos anteriormente, a família detém a maior influência na construção do
homem e da mulher, pois transmite a estes os valores construídos socialmente, e que servem de

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

505

parâmetros para os meninos e para as meninas, e estes devem assumir seus papéis, como atores e
atrizes, e atuá-los ao longo da vida.
Esses papéis são tão “naturalizados” nas relações cotidianas que muitas vezes não são
percebidos como forma de dominação e poder de um gênero sobre o outro, daí provavelmente o
fato de que nos relatos de vida das educadoras nem sempre apareçam suas percepções de gênero e
sexualidade. No entanto, o ocultamento dessas informações pode estar associado a outro fenômeno,
a falta de visibilidade dessas questões nas discussões educativas e sociais de um modo geral, pois só
recentemente esses fatores têm sido levados a sério nos cursos de formação de professores (as).
Outra questão bastante explícita nos textos das educadoras são as dificuldades
enfrentadas no início da carreira docente, especificamente quando narram a forma como foram
recebidos/a na escola, tanto pelos/as alunos/as como pelos/as funcionários/as. Segundo elas essas
manifestações de intolerância estavam associadas às suas etnias, raças, culturas e o lugar de onde
vieram.
CONCLUSÃO
Evidenciamos que os/as educadores/as percebem a docência como uma missão e seu
ofício como uma vocação, no entanto, de acordo com Nóvoa (2008) essa visão religiosa do ensino
precisa ser superada, vez que esta prática deve ser entendida como uma profissão. É perceptível nas
narrativas que a entrada no magistério não foi planejada, aconteceu de forma esporádica, por falta
de opção e como a única forma de garantir uma melhor renda familiar e que há uma nítida
associação da profissão professor/a com as características atribuídas culturalmente ao sexo
feminino. Contatamos ainda que algumas docentes silenciam as questões relacionadas a sexualidade
e as relações de gênero nas suas narrativas.
Nos relatos dos memoriais percebemos a dificuldade do trabalho docente nas séries
iniciais do Ensino Fundamental, ficando evidente que no período relatado os/as educadores/as
detinham-se mais nos processos de memorização e não na construção do conhecimento. Não existia
o diálogo entre educando e discente.
De fato, os memoriais são fontes ricas de informação para a reflexão sobre os processos
de ensino e de aprendizagem nas escolas do passado e da atualidade, a percepção dos/a
educadores/as sobre sua formação escolar, especialmente a universitária, a atuação pedagógica e a
escola. Podendo servir, então, como instrumentos importantes para alimentar novas práticas na
pesquisa educacional.
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FORMAÇÃO, OCUPAÇÃO E EMPREGO NA REGIÃO DE MOSSORÓ: A ESCOLA
PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO REFORMADA E A INSERÇÃO NO MUTANTE MUNDO
DO TRABALHO
Verônica Yasmim Santiago de Lima1; Jean Mac Cole Tavares Santos2; Dayse Medeiros de Sousa3;
Erika Roberta Silva de Lima4; Francisca Natália da Silva5.

RESUMO: Neste projeto nos propomos a analisar as principais características da formação escolar ofertada aos
alunos das escolas públicas de ensino médio regular no Oeste Potiguar e sua relação com o mundo do trabalho existente
na região. Com a reforma curricular do ensino médio proposto pelo MEC, em 1998, representado pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), ainda em voga para todo o país, o Estado assume a necessidade de
uma formação escolar em nível médio que aproxime o aluno das formações gerais exigidas pelo novo mundo do
trabalho: um ensino médio para a vida porque agora o mundo do trabalho e o mundo vivido exigem as mesmas
competências e habilidades. Assim, faremos uma avaliação do nível de penetração dos pressupostos da reforma na
formação desenvolvida nas escolas secundárias, detectando resistências, apropriações, rupturas e continuidades,
percebendo quais as principais características dessa formação. Concomitantemente, faremos também um levantamento
das demandas do mundo do trabalho existente na região de Mossoró no que concernem as ocupações, empregos e
incorporação de novas tecnologias por parte das empresas, derivados do atual quadro de transformações. Como síntese,
relacionaremos a exigência de formação para as atividades existentes e a formação propiciada no ensino médio regular.
Palavras-chave: Ensino médio; Formação; Reforma Curricular.

INTRODUÇÃO
A partir de 1995, antes mesmo da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, os estados do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Minas Gerais e de São Paulo, através de
suas secretarias de educação, iniciaram, em algumas escolas, a implementação de um conjunto de
reformas educacionais para o Ensino Médio que serviu de laboratório para a Reforma do Ensino
Médio, proposta pelo MEC, em 1998, para toda a educação secundária brasileira (MAIA FILHO,
2003).
A disseminação oficial da reforma, no entanto, começa em 1996 com a já mencionada
LDB e segue seu curso com a resolução 03/98, do Conselho Nacional de Educação, que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). Depois da base legal, o MEC
apresenta a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) como uma
grande ferramenta para direcionar os novos rumos curriculares pretendidos pelas leis. Como baliza
para o nível de incorporação dos pressupostos da reforma no aprendizado dos alunos, o então
ministro Paulo Renato Souza, anuncia o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ferramenta de
acompanhamento e avaliação do desempenho escolar ‘reformado’. E, para atender a necessidade de
formação e capacitação de professores, técnicos, gestores e funcionários escolares, o governo
apostou, de forma ampla, no uso da TV ESCOLA e, de forma pontual, em parcerias com as
secretarias de educação estaduais que propiciaram encontros nacionais e regionais de capacitação
formando multiplicadores por todas as regiões brasileiras.
Para somar-se ao currículo reformado, à avaliação de aprendizagem dos conteúdos e à
1
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formação de professores, constava na proposta do MEC o incentivo à descentralização das decisões
pedagógicas, administrativas e financeiras transformando as escolas em unidades semi-autônomas
(BRASIL, 1999). Para esse escopo, do ponto de vista da gestão escolar, procurou-se incrementar o
processo de participação da comunidade nas decisões escolares incentivando que as secretarias
estaduais implantassem um sistema de escolha dos dirigentes escolares com a participação direta da
comunidade. Foi nesse contexto que vários estados adotaram a eleição direta para gestores escolares
e uma participação mais ativa dos conselhos escolares nas decisões administrativas e pedagógicas
das escolas.
De antemão, do ponto de vista financeiro, a escassez de recursos quase que anulou qualquer
avanço. Durante todo o processo de implementação da Reforma, seu financiamento se deu, quase
que exclusivamente, por empréstimos externos e por projetos das secretarias de educação estaduais
junto ao Ministério da Educação. Claro que isso, como assumido pela própria Guiomar Namo de
Mello, do Conselho Nacional de Educação, relatora que concedeu o parecer favorável à proposta do
MEC, foi o ponto mais delicado da proposta do MEC (MELLO, 1999). A justificativa teórica dessa
reforma estava centrada nas dinâmicas transformações que a sociedade contemporânea vinha
passando desde a década de 70 com a crise do modelo de produção Taylor/fordista (BRASIL,
1999). Assim, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a sociedade
contemporânea, denominada por muitos de pós-moderna, firmada na técnica, na ciência e na
informação exige uma escola de outro tipo: nos dizeres do MEC, plural e antenada com seu tempo
(idem). Incorporando as análises de diversos autores contemporâneos, tais como KURZ (1993) e
TOFLER (1980), a proposta vê a época atual hegemonizada pela chamada terceira revolução
técnico-industrial, na qual os avanços da micro-eletrônica têm um papel preponderante, ocupando
cada vez mais os espaços sociais, fato que foi se acentuando desde a década de 80.
O discurso, em suma, decreta que a educação precisa responder urgentemente às
demandas da denominada revolução da informática, que promove mudanças radicais na área do
conhecimento. A escola, já nas próximas décadas, deve absorver as transformações capazes de
atender aos novos pressupostos de seu tempo, desenvolvendo uma compreensão teórica renovada
sobre o seu papel diante do atual paradigma, investindo na formação do novo perfil de que a
sociedade e o mercado precisam para se desenvolver.
Em pesquisa realizada em tese de doutorado pela UFPB, pode-se perceber, com
diversos autores que estudaram a escola de ensino médio durante o mesmo período, como por
exemplo, SANTOS FILHO (1993), KUENZER (2000) e (2002), OLIVEIRA (2001), VIANA
(2001), KRAWCZYK E NORA (2001), ZIBAS E OUTROS (2002), LOPES (2002), AGUIAR
(2003), MAIA FILHO (2004) e ZIBAS (2005), que a chegada das mudanças curriculares e das
novas práticas de gestão trazidas pela Reforma do MEC e das SEDUCs, respondem a um momento
histórico de discussão internacional sobre o papel do Estado nas políticas públicas e a possibilidade
da escola formar para a adequação aos novos contornos da acumulação capitalista oriundos da crise
de acumulação Taylor/fordista. E, em um nível mais específico, vêm como respostas à crescente
demanda do Ensino Médio. Mesmo assim, as propostas vindas com a reforma do ensino médio não
foram acompanhadas de uma política de financiamento que tanto viabilizasse a Reforma quanto
pudesse apontar para uma recuperação do Ensino Médio, mesmo que no âmbito dos interesses
reformistas do MEC, reabilitando-o da situação de precariedade em que se encontra (SANTOS
2004).
Da intenção oficial, do impresso na lei, para a sala de aula, os estudos já referidos
demonstraram uma grande distância. Por um lado, somente o discurso de transformações no mundo
do trabalho que exigiria um aluno mais qualificado para atender aos novos postos de trabalho
produzidos na sociedade contemporânea, na maioria das vezes, não foi suficiente para convencer a
comunidade escolar da necessidade de formação para outro mundo, um mundo onde a técnica e a
ciência têm um papel preponderante. Por outro lado, a falta de uma fonte estável de financiamento e
a debilidade dos instrumentos de acompanhamento das diretrizes reformistas e de capacitação dos
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docentes contribuiu para que, também de forma geral, as escolas (professores, gestores, alunos,
comunidade) não reconhecessem na ação e na propaganda governamental uma perspectiva real de
mudança da educação secundária.
Vale salientar que, ainda baseado nos casos estudados, a realidade, no que se refere às ocupações
para o aluno egresso do Ensino Médio, está muito longe da incorporação tecnológica do quadro
discursado pela proposta oficial (SANTOS 2007).
Como apresenta Kuenzer (2000), a concepção totalitária da Reforma causa mal irreparável
para grande parcela de jovens que não cabem dentro da lógica da acumulação flexível do capital:
O tratamento não será suficiente para certas clientelas, para as quais o ensino médio é mediação
necessária para o mundo do trabalho, nestes casos, condição de sobrevivência. Para atender às
necessidades desta clientela, alguma forma de preparação para realização de alguma atividade
produtiva deverá ser oferecida. Não fazê-lo significará estimular os jovens que precisam trabalhar
ao abandono do Ensino Médio, ou mesmo à sua substituição por cursos profissionais, abrindo mão
do direito à escolaridade e à continuidade dos estudos (p.17).
Ao decretar o fim da escola dual, através da Reforma, o governo consegue aprofundá-la,
deixando clara sua concepção de educação orgânica ao modelo econômico em curso, versão
nacional do processo globalizado de acumulação flexível.
Com essa análise, percebemos que a reforma nasceu viciada: a sua base teórica é frágil já que olha a
realidade brasileira pelos binóculos dos grandes centros econômicos mundiais; e, ainda, não
concatenou esforços para transformar sua proposta em realidade, já que ficou ausente uma base
estrutural que viabilizasse sua implementação.
Resistências, apropriações, readaptações, desconhecimentos, descasos, improvisos são as palavras
que podem representar o que as escolas fizeram com a proposta oficial da reforma do ensino médio.
Cabe-nos então perguntar:
Que escola de ensino médio temos hoje, dez anos depois dos primeiros movimentos
pela sua reforma? Que formação ela oferece? Qual sua relação com o mundo ao seu redor? Que
mundo de trabalho existe aqui? Quais as tecnologias usadas no mundo do trabalho? Qual formação
os empregos e/ou as ocupações exigem para quem os pleiteias? O que a escola sabe sobre esse
mundo do trabalho? O que os alunos do ensino médio fazem/pensam em fazer para sobreviver no
atual quadro?
Para responder algumas dessas perguntas que vamos dar continuidade a estudos á
realizados, entre 2008 a 20096. A pesquisa Formação, ocupação e emprego na Região de Mossoró:
a escola pública de ensino médio reformada e a inserção no mutante mundo do trabalho.
MATERIAL E MÉTODOS
A Metodologia utilizada combinou vários métodos e técnicas, necessários à
concretização dos objetivos do projeto.
Então, usamos a pesquisa teórica visando fazer a discussão sobre as transformações na
sociedade contemporânea e suas conseqüências para o mundo do trabalho atualizando, sempre, o
“estado da arte” sobre o assunto. Concomitante, fizemos uma coleta de dados, pesquisa quantitativa,
sobre os números de empregos formais na região de Mossoró, principalmente, nos órgãos
(governantes e não governamentais) que copilam tais dados (como por exemplo: SINE- Sistema de
Emprego e Renda, ACIM – Associação Comercial e Industrial de Mossoró, SEJUC – Secretaria do
Trabalho, da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte, MET – Ministério do Trabalho e
Emprego). As atividades econômicas informais que geram renda, entendidas por nós como
ocupações, serão percebidas a partir de coletas de informações em entidades que as congregam em
Mossoró (como a ASFEAM – Associação dos Feirantes, Camelôs e Ambulantes de Mossoró),
6
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como também em organismo como o SEBRAE – Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno
Empresário – que lidam com os pequenos e médios empreendedores, oferecendo capacitação e
assistência legal, e á secretaria da cidadania da prefeitura de Mossoró que mantém um banco de
dados sobre o mercado informal na cidade.
Com os representantes dos mesmos órgãos citados acima, fizemos o levantamento do
nível de incorporação tecnológica (automação, robotização, informatização) e, através de
entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, incitamos a discussão sobre qual a formação escolar
(principalmente no nível médio) que esse mundo do trabalho existente necessita. Como
complemento, prevemos visitas em empresas (indústria, comércio e serviço) que despontem como
representante da realidade de uso intenso de tecnologia.
Da observação do cenário do mundo do trabalho em Mossoró e da análise dos dados
obtidos, pretendemos traçar a relação entre formação escolar no ensino médio e as habilidades
necessárias para inserção no mundo trabalho.
Para percebermos a penetração dos pressupostos (aceitação, entendimento, apropriação,
resistências, adaptações) da reforma do ensino médio nas escolas, primeiro, vamos utilizar o método
de grupos de discussão. propomos dois grupos de discussão: um com professores do ensino médio e
outro com alunos (ambos selecionados das quatro maiores escolas públicas de ensino médio de
Mossoró). A vantagem do grupo de discussão é a facilidades de percebermos, durantes o processo
de debates, as contradições entre os diversos pensamentos e atitudes (no caso, de professores ou
alunos) existentes no ambiente escolar.
Como complemento dos grupos de discussões, entrevistar os gestores escolares das
mesmas escolas e os técnicos da secretaria de educação do Estado responsável pelo
acompanhamento dessas escolas.
Entendemos que tanto os grupos de discussão quanto as entrevistas com gestores
escolares e técnicos da secretaria propiciará uma aproximação com a formação escolar ofertada no
ensino médio. No entanto, para cercarmos mais o nosso objetivo, faremos um estudo relacional
entre o currículo oficial dessas escolas e os pressupostos da reforma do ensino médio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aproximação com as dez escolas de ensino médio em Mossoró nos permitiu construir
uma análise inicial dessas instituições e chegar a alguns apontamentos que não estão ancorados
somente em nossa opinião, mas principalmente no questionário semi-estruturado respondido por um
componente do núcleo gestor de cada escola, bem como na leitura dos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio. O seguinte quadro resume as questões da “entrevista” e as
respostas dadas. Em seguida fazemos uma análise diagnóstica sobre a atividade.
Questões

Posicionamento do Núcleo Gestor

Processo de escolha do •Nove das dez escolas observadas tem eleições diretas.
Núcleo Gestor?
Apenas uma instituição passou pelo processo de
estadualização, assim o diretor é o próprio dono do prédio.
Formação profissional – •Três escolas afirmam não se preocupar com a questão
qual a preocupação da profissional e, sim em oferecer qualidade no ensino buscando
escola com esse assunto?
o envolvimento dos alunos em atividades culturais.
•Duas pensam em algumas possibilidades, mas ainda não tem
nada concretamente.
•Três afirmam que promovem conversas e fazem orientações
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pedagógicas aos discentes sobre a necessidade de
profissionalização para inseri-se no mercado de trabalho.
•Uma possui um curso de secretariado integrado ao Ensino
Médio.
•Outras duas oferecem cursos de manicure, bordado, pintura,
informática, biscuit, etc. Com uma taxa de 10,00 reais para a
inscrição. O detalhe é que uma destas últimas, apesar de
oferecer tais cursos, afirma não se preocupar com a questão
profissional apenas oferece os cursos (que são voltados para
toda a comunidade), por isso se encaixa também no primeiro
ponto.
Há alunos trabalhadores
na escola? Se há quantos
são? Existem atividades
direcionadas
a
esse
público?

•Todas possuem alunos que trabalham, sejam em atividades
temporárias ou não.
• Não há um controle quantitativo desses alunos por parte das
instituições, mas segundo os gestores, a grande maioria dos
alunos trabalhadores estuda a noite.
•Nove instituições não possuem atividades direcionadas a esse
público, algumas delas são mais tolerantes em relação a
atrasos e faltas dos discentes. Apenas uma afirma oferecer um
curso de relações humanas (em que o aluno paga uma
pequena taxa de inscrição) direcionado aos alunos do noturno,
conseqüentemente trabalhadores.

Há
professores
“capacitados” em áreas
profissionalizantes?
Quais? Quantos? Que
áreas?

• Quatro afirmam que não há;
• Quatro afirmam que possuem professores capacitados nas
áreas de Química, Física, Biologia, Matemática, Língua
Portuguesa, etc.
• Uma possui professores capacitados em secretariado.
• Outra tem profissionais em cursos de primeiros socorros,
acidentes domésticos e informática (Porém nessa instituição CAIC- os cursos funcionam para toda comunidade que precisa
pagar pelo serviço).

A
escola
estabelece • Nove escolas afirmam ter parcerias ou receber solicitações
convênios ou parcerias de lojas, empresas que querem o histórico dos “melhores”
com empresas? Quais?
alunos. Eis as mais citadas: IELL (5), Caixa Econômica (3),
Petrobrás (3), SEBRAE (2), INSS, CCAA, bancos, SENAC,
FUNGER, SESC.
•Apenas uma escola afirmou que não recebe convites de
empresas, e não mantêm nenhuma espécie de parcerias com
outras instituições.
Ao analisar as respostas dadas, percebemos que precisamos de um estudo mais
aprofundado nas escolas para compreendermos melhor sua realidade, no que diz respeito à
formação oferecida aos alunos. Em seguida, fazemos a análise da fala dos gestores, que pode
expressar ou não a realidade escolar. Vamos então aos aspectos das aproximações escolares:
O aspecto processo de escolha do núcleo gestor foi levantando por nós, como necessidade de
conhecer a estrutura organizacional das escolas bem como seu processo de escolha de diretor, vice-
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diretor, coordenador financeiro e pedagógico.
Em primeira análise, nas observações realizadas, parece-nos que a questão profissional
ou profissionalizante não é preocupação central na formação nessa modalidade de ensino e, quando
o é, revela-se como mera formação técnica. Podemos dizer isso devido a ausência de um controle
quantitativo dos discentes que trabalham e a falta de atividades direcionados a esse público, na
maioria das escolas, revela uma não-intervenção pedagógica para o mundo do trabalho.
A exceção pensamos nós, confirma a regra. A escola que “disponibiliza” um curso de
relações humanas, o faz mediante a cobrança de uma taxa de seus interessados. Sendo assim, não
está direcionado à maioria dos discentes e nem, tampouco, atende aos alunos em suas necessidades
de formação básica, geral, como propõe o PCNEM, formando, quando muito, técnicos. Tal
formação técnica contradiz a idéia primordial da formação geral, tecnológica – que possibilite
capacidades gerais para a aglutinação de saberes visando à entrada no mundo do trabalho – contida
nos PCNEM.
Outra questão é a confusão entre a formação pedagógica disciplinar e a formação para o
trabalho. Ao serem indagados sobre a existência de professores capacitados em áreas
profissionalizantes, os gestores nos responderam que na instituição havia tais profissionais; porém
as áreas apontadas foram às seguintes: Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química e Biologia.
Percebemos que estes gestores confundiram formação profissionalizante com formação em
disciplinas específicas.
CONCLUSÃO
Buscamos por finalidade desenvolver de acordo com nossos estudos debates sobre a
formação escolar no ensino e suas relações com o mundo do trabalho existentes na região de
Mossoró.
Apresentamos ainda, as transformações na sociedade contemporânea, principalmente,
no que diz respeito à incorporação das novas tecnologias pelas empresas e suas relações com as
modificações no mundo do trabalho e a crise do emprego, tomando como referência a realidade
existente na região de Mossoró. Fomos entender a relação entre currículo do ensino médio com as
necessidades (habilidades e competências) exigidas pelo mundo do trabalho existentes na região de
Mossoró; Analisamos o nível de implementação/adaptação da reforma do ensino médio nas escolas
públicas de ensino médio regular em Mossoró; Tratamos as novas formas de trabalho (emprego e
ocupação), especialmente no que se referem a sua dimensão, suas características principais, seus
limites e potencialidades, com relação à formação ofertada no ensino médio regular na cidade de
Mossoró.
Partimos da idéia de situações-problema como teoriza Felippe Perrenoud. Segundo
Perrenoud, as situações-problema caracterizam-se por recorte de um domínio complexo, cuja
realização implica mobilizar recursos, tomar decisões e ativar esquemas. (Perrenoud, 1997, 2000).
As situações-problema estão presentes no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, bem como no
cotidiano da pesquisa, mas nem sempre significam um problema, são apenas situações que nos
retiram de nosso conforto ou equilíbrio cognitivo e nos fazem pensar, buscar alternativas, melhorar.
Dessa forma temos sentido um pouco de dificuldades em entender alguns conteúdos, por isso
estamos nos esforçando para compreender relações e vivências.
Uma das situações-problema que temos contornado é o modo como algumas
instituições escolares nos recebem: escutamos muitos “não posso”, “estou muito ocupado (a)”, “é
melhor vocês irem para outra escola”. Entretanto contornamos essas situações: mostrando nossa
carta de apresentação, nossos objetivos, doando às escolas exemplares do livro que embasa nosso
projeto, mostrando que não temos intenção de atrapalhar a rotina das escolas, mas sim
aproximarmos da realidade escolar, de analisar e entender de modo inicial a formação oferecida aos
alunos do ensino médio regular em Mossoró. Conseguimos, assim, atingir nosso objetivo inicial.
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EJA: RASTREANDO MATERIAIS DIDÁTICOS.
Rossana K. Brito de S. Pinheiro1, Lívia Cristiana Costa Martins2
RESUMO: Devido à necessidade de conhecermos e preservamos a Memória e a História da
Educação de Jovens e Adultos em nosso estado, anelou-se a elaboração e realização do Projeto de
Pesquisa que no momento apresentamos. O objetivo deste projeto é reconstituir parte da história e
memória da EJA no Vale do Assu por meio dos materiais didáticos utilizados para este fim, entre
1964 e 1984. Os trabalhos foram concentrados na prospecção de fatos históricos, na busca, coleta e
ordenamento de documentos literários e didáticos, bem como na estruturação dos dados de
pesquisa. Esse trabalho será realizado de forma articulada orientando-se pelos aspectos históricos e
didático-pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos e pelo princípio da prática de pensar a
prática, estimulando a atitude reflexiva e de pesquisa. Assim, a nossa metodologia utilizada contou
com o suporte teórico-metodológico da história cultural (CHARTIER, 1990) e do paradigma
indiciário de Ginzburg (1989). Rastreamos e identificamos o material didático utilizado na
Educação de Jovens e Adultos das décadas de 1960, 1970 e 1980 nos acervos públicos e privados
da região do Vale do Assu, classificamos o material e disponibilizamos as fontes materiais
relevantes a memória e história da Educação de Jovens e Adultos norte-rio-grandese.
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; História; Memória.
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INTRODUÇÃO:
No ano de 2009 foi iniciada uma empreitada rumo às fontes historiográficas da
educação. O projeto intitulado Historiografia e Fontes da Educação do Rio Grande do Norte,
coordenado pela doutora Rossana Pinheiro. O discente Aldamir Martins da Silva, sob orientação da
professora, citada anteriormente, catalogou 68 trabalhos historiográficos da educação norte-riograndense no município de Assu. Em um estudo preliminar foi percebido a diversidade que
caracteriza esta produção: história das instituições educativas, história dos intelectuais, práticas de
professores, ensino primário, política educacional e educação feminina. Mas se a presença de tantas
temáticas importantes a compreensão desses fazer histórico, uma ausência chamou particularmente
à atenção: a Educação de Jovens e Adultos. Apesar de configurar uma história rica e que perpassa
todos os períodos históricos privilegiados pelos pesquisadores que compõe o levantamento (foi
encontrado períodos que se estendem desde a colônia (FLORES, 2004 e SILVA, 2006) até as
décadas mais recentes (SANTOS, 2002; SANTOS, 2006; COELHO, 2005) ou, ainda, o tempo
presente) não há um único trabalho que se refira exclusivamente à história e/ou memória da EJA no
Rio Grande do Norte.
A partir do reconhecimento de que carecemos de uma política de resgate e preservação
de dados históricos, com ênfase na pesquisa de acervo documental e no registro da memória oral,
representada, no caso, pelos acervos de literatura e material didático, dispersos ou em vias de
desaparecimento, e pelas lembranças daqueles que construíram a Educação de Jovens e Adultos no
estado do RN, este pesquisador ensejou a idealização e elaboração do Projeto de Implementação
do Núcleo de Referência de Educação de Jovens e Adultos: História e Memória – Rio Grande
Do Norte, com apoio da Cátedra de Educação de Jovens e Adultos e da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), do ministério da Educação do Brasil (MEC).
Em virtude de este projeto pesquisar a História e Memória da Educação de Jovens e
Adultos no Rio Grande do Norte, assunto este que é de meu interesse, por sua importância na
sociedade e por ser o universo do objeto de pesquisa de minha futura monografia, em outubro de 2010, cursando o 2º período de Pedagogia no CWSL- Assu, deu-se a minha entrada no projeto,
onde participei de vários estudos (CERTEAU, 2002; GINZBURG, 1989; LEGOFF, 1996) para
assim compreender o trabalho realizado.
Então, com os acontecimentos históricos da década de 1960 até 1980, período em que
nosso país mergulhou em um governo militar ditatorial, e que resultaram no desaparecimento de
textos, registros e obras literárias e materiais didáticos, houve o comprometimento do entendimento
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da cronologia dos acontecimentos relacionados ao processo de alfabetização e educação de jovens e
adultos no RN. É de interesse dos pesquisadores vinculado a esta instituição pesquisar, rastrear e
coletar os materiais didáticos que foram utilizados para educar jovens e adultos na região do Vale
do Assu, no período entre 1964 e 1985.
MATERIAL E MÉTODOS:
Então o trabalho de campo que realizamos forneceu os indícios de como se organizou a
educação norte-rio-grandese neste período da história do nosso Estado, assim no primeiro momento,
buscamos fontes alternativas que pôde configurar a educação do período, para facilitar o
esquadrinhamento do material de busca. Assim, a teoria histórica foi nosso lastro e os mecanismos
de pesquisa historiográfica o leme neste mar incerto de fontes historiográficas da educação. Ainda
mais, uma história da educação norte rio-grandense que se encontrava dispersa em diversos
materiais e locais. Por isso, o nosso trabalho foi encontrar essa história dispersa e reuni-la sob a
forma de um acervo material manuseável. A História Cultural e a sua aplicabilidade na análise
historiográfica ofereceram o suporte teórico que complementa esta metodologia. Esta abordagem
permitiu uma busca nas particularidades de cada configuração, na sua complexidade, nas suas
tensões e nas suas permanências (CHARTIER, 1990), permitindo o uso de fontes menos
convencionais.
De fato, uma investigação sobre as pesquisas que pesquisam a história da educação
norte-rio-grandese pode revelar esta educação com mais clareza para a atualidade. Uma constituição
que será, ao mesmo, tempo individual e coletiva.
Inquestionavelmente, o caminho que escolhemos sugeriu que as categorias de análise se
organizassem classificando e delimitando o objeto em estudo. Pois, aqui trabalhamos com material
didático, educação de jovens e adultos e o Rio Grande do Norte figurando também como índice de
busca, de ordenação das fontes historiográficas.
Portanto, este projeto considerou também os usos desse material pelos educadores na
configuração posta. Por isso, foi importante realizar estudos prévios para apreensão da teoria que
subsidiou a investigação, assim como o cenário educacional do período focado. A principio, o
trabalho de campo teve início com o rastreamento de acervos públicos em busca de material da
pesquisa, História da Educação do Rio Grande do Norte. Nesses acervos encontramos matérias das
Escolas Radiofônicas, do MEB, algumas Cartilhas das aulas, material do Programa de Educação
Política.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No dia 09 de agosto de 1958 o jornal A República anunciou o funcionamento das primeiras
Escolas Radiofônicas:
HOJE INAUGURAÇÃO DA EMISSORA DE EDUCAÇÃO RURAL.
Autoridades federais estarão presentes à solenidade – Presidente da República se
fará representar pelo Dr. Victor Nunes Leal. [...] a inauguração da Emissora de
Educação Rural, cujos estúdios localizam-se no edifício do Centro Social Divina
providência. Será precedida de benção da Igreja. [...] (A REPÚBLICA, 09 de ago
1958).

As experiências da rádio-educação, particularmente as iniciadas pelo Pe. Salcedo na Colômbia
vieram demonstrar mais uma função importante desta tecnologia: um material didático para
Educação de Jovens e Adultos.
Em 1953, no Rio de Janeiro, Mons. Salcedo, Bispo da Colômbia, veio proferir uma palestra
sobre as Escolas Radiofônicas que já contabilizavam seis anos de funcionamento. A ação
desenvolvida pela Igreja Católica Colombiana, antes divulgada somente em reuniões episcopais ou
publicações religiosas, passam ao domínio público com reportagens nos jornais das cidades como
evidenciamos n’A República do nosso Estado:
Em 1947, na Colômbia, um sacerdote, que nas horas vagas era rádio-amador,
foi nomeado Vigário de Sutatenza, pequena Paróquia de quase oitocentas
almas, país montanhoso, sujeito à intempéries constantes, tinha o Pe.
Salcedo (era o nome do sacerdote), dificuldades em manter contactos com o
seu rebanho.( A REPÚBLICA – 16 de mar.1958)

A partir deste movimento inicial surgiu a idéia de comunicar-se com os paroquianos através
de uma pequena transmissora e da instalação de rádio-receptores em localidades afastadas.
No entanto, Pe. Salcedo não se limitou apenas a isso. Como a grande maioria da população era
analfabeta, passou a um projeto mais amplo: ensinar a ler e a escrever através do rádio. A
experiência deu um resultado imensamente positivo e após sua efetivação em algumas
comunidades, Sutatenza, onde teve início o trabalho, tornou-se um complexo radiofônico possuindo
como sede principal um edifício de doze andares e várias emissoras: “Rádio Sutatenza, três estações
, com 10, 25 e 250km., Rádio Belecito de 1 e Rádio Filial de Bogotá também de 1Kw e quinze mil
escolas radiofônicas”(A REPÚBLICA, 1958).
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Na sua viagem de 1957 por vários países da América, D. Eugênio Sales, Bispo Auxiliar de
Natal e diretor-presidente da Emissora de Educação Rural, visitou a Colômbia e conheceu o
trabalho com as Escolas Radiofônicas, verificando in loco a experiência do Pe, Salcedo. Ao voltar
ao Brasil, o presidente do SAR começa uma campanha para pôr em prática a experiência,
procurando recursos e interesse nas comunidades rurais para este tipo de fazer educativo.
Através de reuniões feitas nas comunidades por representantes da Emissora Rural de Natal 3, a
diocese podia perceber o futuro êxito do empreendimento. Muitas comunidades foram visitadas e a
aceitação do projeto era imediata como pudemos perceber em várias reportagens d’A República,
como esta:
SÃO TOMÉ INTERESSADO NA EMISSORA RURAL
Sábado à noite foi realizado no Centro Social uma reunião com as principais
autoridades locais, onde houve uma explanação do que vem a ser as Escolas
Radiofônicas. Em seguida estudou-se as possibilidades da localização das referidas
escolas no município havendo a melhor acolhida por parte dos líderes de São
Tomé.O projeto encontrou grande aceitação por parte de todos , ficando desde já
ansiosos pelo breve funcionamento da Emissora Rural. (A REPÚBLICA, 11.03.58)

As reuniões aconteciam com os diretores dos Centros Sociais, com os párocos e demais
lideranças das cidades e também com a comunidade objetivando ouvir sugestões a respeito de uma
programação de rádio que mais agradasse aos diversos tipos de ouvintes. Para isso eram realizados
diversos encontros para a efetivação de um trabalho inédito do Brasil, em que uma organização
radiofônica procurava saber diretamente do ouvinte, seus programas preferidos. Este aspecto
encontrado nos documentos pesquisados suscitou nossa curiosidade por que, embora se tratando de
uma rádio rural educativa, existia uma preocupação pedagógica em seduzir os estudantes das
Escolas Radiofônicas no sentido de enxertar também uma programação variada e agradável aos
ouvintes/estudantes.
CONCLUSÃO
O Movimento de Natal foi fruto do assistencialismo tradicional se propondo a melhorar o
mundo social de que era parte em “uma visão cada vez mais ampla e integrada dos problemas
sociais e do processo de desenvolvimento sócio-econômico” (CAMARGO, 1971, P.67), o que
levou a Arquidiocese de Natal a realização de vários programas de ação não apenas no campo
religioso, mas também na valorização humana em sentido global. Configurou-se como um
empreendimento de atividades sócio-políticas que teve seu início em meados da década de 40,
3

Mesmo antes de ser inaugurada a Emissora, as pessoas envolvidas no projeto já trabalhavam em prol do
empreendimento captando recursos ou avaliando a viabilidade do projeto.
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marcada na cidade de Natal pelos efeitos de uma guerra que promoveu uma mudança de valores e
de costumes, abalando a estrutura tradicional e aumentando o índice de desemprego, prostituição,
delinqüência juvenil e formação de favelas em conseqüência da migração de origem rural em larga
escala. Nesse contexto, a Igreja Católica assume um caráter emergencial atendendo às necessidades
mais imediatas da situação sem ter ainda o caráter educacional e instrumental que irá adquirir nos
anos posteriores.
Como vimos o rádio era o meio de comunicação de massa que mais se difundiu na primeira
metade deste século. Com uma função inicial meramente comunicativa, o rádio foi ganhando
proporções até receber o status de comunicador em todas as áreas. A programação da Rádio
Nordeste saia no jornal oficial do Estado todos os dias e penso que esta funcionasse como uma
aglutinadora de idéias que rapidamente se difundiam pelas cidades. E a Igreja Católica também
figura como uma das protagonistas da história do rádio.
As Escolas Radiofônicas figuram entre os vários projetos da arquidiocese de Natal que
visavam integrar o homem do campo no desenvolvimento nacional, modificando sua mentalidade e
seu modo de agir dentro da sua comunidade. Mas estes novos modelos não tiveram tempo de
amadurecer. A maioria deles foi criado em fins de 1950, colocado em plena atividade no início da
década de 1960 e desencorajado a partir de 1964.
A Igreja Católica Romana não pôde ir muito além da sua atuação nesse projeto, sob risco de
ir contra suas milenares verdades irrefutáveis. O material que utilizamos para a construção deste
texto, nos fez perceber a existência de um paradoxo dentro desse movimento que, apesar de ficar
conhecido como original e de ter pretensões de transformar a sociedade, não concordava em
modificar as relações de produção vigente, não só não concordava, mas nem sequer discutia,
possibilidade de transformação nas relações de produção vigente. As estruturas não deviam ser
modificadas, apenas reformadas.
O fato é que a Igreja abraçou o desafio e agiu de maneira nova e progressista, em vez de reagir
cegamente condenando toda mudança como perigosa e comunista optaram pela mudança de
maneira extremamente ativa até que o golpe tornou impossível a manutenção de seus programas tais
como haviam sido idealizados. O que teria acontecido se não tivéssemos tido esta ruptura? Nunca
saberemos e talvez seja nisso que reside a ventura de buscar.
Portanto, o projeto executado pela Igreja de Natal na década de 1960, através da Emissora de
Educação Rural e das Escolas Radiofônicas, comporta em si um movimento contraditório em que se
por um lado existiu interesse em um programa anti-protestante, anti-comunista, objetivado somente
a revitalizar o poder e a influência de uma instituição milenar, por outro promoveu algumas
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mudanças na estrutura social da época, levando informação e formação aos recônditos mais
afastados do nosso Estado.
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IDENTIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE “ARQUIVOS” E FONTES PARA A
HISTÓRIA DE ASSÚ
Técia Gardênia de Sousa Pinheiro;1Roseleide Vitorino da Silva;2Marcelo Vieira
Magalhães3

RESUMO: O projeto objetivou identificar e catalogar arquivos e fontes primaria existentes no município
de Assú/RN para a pesquisa histórica. Essa documentação contribuirá para a construção de memória e
identidades locais. O trabalho se desenvolveu nos espaços que possuem arquivos e/ou documentos
durante o período de agosto 2010 a julho de 2011, nos locais correspondentes ao Fórum Municipal, a
Casa Paroquial, a Secretaria de Administração Municipal e DNOCS, incluímos também a identificação de
arquivos particulares como o jornal da Tribuna do Vale. Para a realização do projeto utilizamos leituras
teóricas de autores e pesquisadores que trabalham diretamente com arquivos e fontes de pesquisa e
memória local. Usamos fichas elaboradas, tanto para diagnóstico, como para catalogação. Durante os
meses correspondentes ao projeto, foram realizadas visitas as instituições e conversas com os
responsáveis pelos arquivos visando apresentar o projeto e posteriormente diagnosticar as fontes
documentais. Iniciamos a catalogação dos documentos no arquivo do Fórum devido a possibilidade de
incineração de alguns processos. O trabalho focalizou catalogar todos os processos existentes nesse
arquivo, no entanto devido a vasta documentação não será possível no momento, e por ser dividido em
varas, iniciamos na Vara Criminal . Até o momento catalogamos cerca de 1035 processos, que acordo
com sua tipologia temos desde queixa crime a inventários, inquéritos policiais, e outros.

PALAVRAS-CHAVE: Arquivos; Fontes históricas; Memória local.

INTRODUÇÃO
O projeto de Identificação e catalogação surgiu a partir de uma constatação feita
pelo professor Marcelo Vieira Magalhães, do departamento de História da UERN de
Assú, onde a pesquisa histórica realizada para os trabalhos monográficos do curso de
História sofria de uma carência no que diz respeito às fontes primárias, dificultando
assim, a realização das pesquisas para a história local feita por alunos, professores e
pesquisadores. A suposta falta de documentos foi sendo desconstruída a partir de uma
nova matriz curricular, que entre seus estágios, um em espaços não escolares, tendo
como foco:
“as casas e espaços de memória; museus, arquivos públicos (câmaras
municipais, fóruns, delegacias, colégios) e privados (cartórios, coleções
1
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particulares, bibliotecas temáticas particulares, sindicatos, associações,
clubes,

álbuns

fotográficos),

arquivos

de

órgãos

políticos

e

administrativos; patrimônio edificado; memórias de grupos e/ou
agrupamentos sociais, arquivos de jornais e rádios...”(PPC do curso de
História, 2008).
E como finalidade:
“promover o contato profícuo dos alunos em formação profissional com
essas casas e espaços de memória com o fim de prepará-los para a
dimensão local da história no ensino. Isso promoverá certa independência
quanto a rarefação e mesmo ausência de material didático adequado a
essa demanda escolar. ( PPC do curso de História, 2008)
A necessidade gerada pelo novo estágio obrigou os supervisores a buscarem
locais e documentos para a realização deste. A grande surpresa foi o encontro não só de
espaços onde o estágio poderia ser realizado, mas a grande quantidade de documentos
históricos abandonados em estantes e salas nestes locais, sem nenhum tratamento ou
organização, salvo raras exceções.
Diante disso, o projeto de catalogação promove(rá) a oportunidade de novas
descobertas, facilitando aos pesquisadores, professores e alunos do curso de História,
mas também do ensino básico, encontrar locais que favoreçam sua pesquisa, pois de
acordo com Nascimento (2007) “Trabalhar com fontes primarias possibilita ao
professor de história a oportunidade de trazer para os alunos a compreensão dos
sujeitos históricos, a realidade e as formações sociais em seu devido tempo e lugar”.
Dentre os espaços que dispõe de documentos históricos, podemos citar o as
instituições públicas: DNOCS, o Fórum, a Secretaria Municipal de Administração e o
Centro Clínico (municipal). A Casa Paroquial e o Jornal Tribuna do Vale correspondem
aos espaços privadas.
No arquivo do DNOCS encontramos documentos referentes á biografia do
engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves 4, aos estudos do projeto para aproveitamento
do Baixo Assú, assim como relatórios referentes a viabilidade desse Projeto. Consta

4

Nome dado a Barragem construída na região do Vale do Assú entre os anos de 1979 e 1984.
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ainda, volumes que apresentam os estudos de controle dos impactos ambientais e de
aproveitamento múltiplo do reservatório, levantamentos básicos das áreas diretamente
afetadas, elementos sociais do meio ambiente, prognóstico das condições emergentes,
impactos sobre os elementos biofísicos e sociais do meio ambiente, planos de atuação,
plano de recenseamento da população e de relocação da infraestrutura regional, minuta
do relatório final e gerenciamento da transferência da população afetada pela formação
do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves.
No Fórum da cidade, temos milhares de processos nas varas Criminal, Cível e
Vara Especial, as quais detalharemos mais adiante. Na Casa Paroquial encontram-se
livros tombos do século XVIII, XIX e XX, registros de batismos, de óbitos e
casamentos dos séculos XIX e XX. A Secretária Municipal de Administração dispõe de
livros de registros administrativos do início do século XX, exemplares do Diário Oficial
das décadas de 1980 e 1990, além de prontuários correspondentes ao antigo Hospital da
Cidade. Já no Centro Clínico são encontrados prontuários e fichas de acompanhamento
dos pacientes. E na Tribuna do Vale encontramos jornais editados a partir de 1988.
Diante disso o projeto teve como objetivo identificar a existência dos arquivos e
fontes, assim como catalogar os documentos existentes na cidade elaborando um guia
com breve histórico das instituições.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto iniciou-se com a leitura e discussão de textos teóricos sobre arquivos,
pesquisas em arquivos e manuseio de documentos. Essas leituras facilitaram a
compreensão e nos ajudaram no desenvolvimento do projeto. O passo seguinte foi a
criação de ficha de diagnósticos para avaliar as condições dos arquivos e dos
documentos lá existentes. Na ficha constam os elementos a serem observados, tais
como: descrição das condições do arquivo, seu estado de conservação, características do
documento, tipologia e outras observações se necessário.
Após a confecção das fichas fez-se necessário percorrermos os arquivo da cidade
para encontrarmos seus respectivos responsáveis, para que pudéssemos apresentar o
projeto, com o intuito de solicitar permissão para acesso aos arquivos. Nessa ocasião foi
mostrado aos gestores os objetivos e as metodologias a serem empregadas, assim como
os possíveis resultados objetivando fazer com que esses espaços possam contribuir para
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a memória e a identidade local, pois muito é a quantidade de documentos históricos
existentes e considerados sem valor por seus gestores. Porém, para nós historiadores,
consideramos importantes os documentos para a construção da memória local: “A
história se faz com uma infinidade de papéis cotidianos (documentos), inclusive com os
do dia-a-dia administrativo, além de fontes não governamentais. As informações
rastreadas viabilizarão aos historiadores visões gerais ou parciais da sociedade”
(BELLOTTO, 2004).
Seguiu-se visitando esses espaços e diagnosticando suas condições: iluminação,
umidade, armazenamento dos documentos (caixas, estantes), assim como sua
organização. A existência ou não de pessoal especializado e de espaço adequado para
pesquisa.
Optamos por iniciar o trabalho pelo fórum da cidade, o motivo estava
relacionado a grande quantidade e variedade de documentos, assim como pela ameaça
de descarte destes, Pinsky (2009) lembra que “a importância dos arquivos judiciários
para a pesquisa histórica é bastante evidente, apesar do descaso com que o Poder
Judiciário insiste em tratar os acervos que acumulou ao longo do século”.
Ao iniciar a catalogação no fórum da cidade observamos a necessidade de
aprimoramento da ficha fazendo com que ficasse mais dinâmica para a catalogação dos
documentos.
No fórum encontramos milhares de processos que servem de fonte para a
história local, pois Grinberg (2009) nos mostra a importância dessa documentação para
o historiador, já que utilizamos processos crimes como fonte para análise histórica,
“com o objetivo de compreender melhor as relações entre agentes sociais de outras
épocas e sociedades, ou ainda, para estudar a própria justiça e seus agentes em diversas
temporalidades”.
O local reservado para o arquivo no fórum é dividido em cinco Varas, desde a
Criminal passando pela Cível até a Especial. São pequenos espaços onde os processos
se misturam a objetos diversos como balões para decorações de festas juninas, pneus
velhos, CDs, material de apreensões e de roubos. Dificultando o armazenamento e a
conservação dos processos.
Como já mencionamos, nossa pesquisa foi realizada na Vara Criminal, iniciando
com as identificações da sala, estantes, prateleiras e caixas. Os processos nessa Vara
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estão arquivados em estantes guardados em caixas plásticas e de papelão. Foram fixadas
tarjetas adesivas identificadas com numerações para facilitar o acesso às futuras
pesquisas. O arquivo não possui boa ventilação nem iluminação apropriada e tão pouco
espaço para acomodação de pesquisadores que queiram buscar fontes para sua pesquisa.
Muitos desses processos estão guardados em caixas de papel, onde seria adequado o
armazenamento em caixas de plástico evitando dessa forma a proliferação dos cupins e
traças nos documentos. Na Vara criminal foram encontrados processos que
correspondem ao início da segunda metade do século XIX (1859). Entre outros
documentos já identificados (1897-98) encontramos inventários e queixas crimes e
processos que datam do início do século XX (de 1906 e 1914). No decorrer do projeto
foram catalogados também documentos sobre defloramento, ações penais e inquéritos
policiais, e ainda fontes sobre crimes com armas de fogo e armas brancas (peixeiras,
canivetes, pedaços de madeira), crimes contra a mulher (estupro, espancamento), crimes
de contravenção (jogo do bicho) e execução fiscal, entre outros.
Temos o projeto de Catalogação como uma pesquisa quantitativa, pois tentamos
catalogar o maior número de documentos possíveis, mas ao mesmo tempo nossa
pesquisa observa a qualidade dos documentos que vão desde Inquéritos Policiais a
Inventários, execuções fiscais, lista de eleitores e outros.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto pesquisa de catalogação gerou uma série de atividades ligadas á
arquivos e documentos. Podemos citar o convite feito pelo Departamento de História
para apresentarmos o projeto aos discentes em uma aula inaugural realizada pelo no
início do semestre letivo 2011.1, para que os mesmos pudessem conhecer os projetos
realizados pelo departamento. Em meio a essas atividades, destacamos o “Fórum de
Debates” realizado no período de 28 à 30/03/11, com o tema: Preservação de fontes e
arquivos para a história potiguar. Uma reflexão sobre a memoria histórica e o fazer
historiográfico. Nesse evento reunimos pesquisadores dos quatros cursos de História
das Universidades públicas do Rio Grande do Norte, entre eles estão: o idealizador do
Projeto o Professor Ms. Marcelo V. Magalhães/UERN-Assú, Prof. Esp. Marcílio Lima
falcão/Campus Central da UERN, a Profa. Dra. Fátima Martins Lopes/UFRN, Prof. Dr.
Muirakytan R. de Macedo/UFRN-Caicó. Recebemos também nessa ocasião um
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representante do Ministério Público, o promotor de justiça João Batista Machado
Barbosa, para dialogar com os gestores dos arquivos sobre a necessidade e
obrigatoriedade de preservação dos seus acervos.
Dando continuidade as atividades, participamos da I Semana de História na
cidade de João Câmara idealizado pelo Núcleo Avançado-UERN, apresentando o
Projeto de Identificação e Catalogação no Grupo de Trabalho O historiador e suas
práticas: usos, diálogos e interpretações de documentos. Ainda como desdobramento
do projeto, tivemos a oportunidade de conhecer o LABORDOC da UFRN-Caicó,
coordenado pelo departamento de História daquele campus. O laboratório tem um
arquivo de documentação, onde digitalizam documentos histórico com um equipamento
de baixo custo, porém bastante eficiente. A experiência do LABORDOC está sendo
lavada para o Departamento de História de Assú que em breve constituirá o seu Centro
de Documentação e disponibilizará de um equipamento semelhante. Atualmente, este,
está sendo modernizado pelos professores do IFRN de João Câmara, num acordo
informal de cooperação entre o coordenador do nosso projeto e professores daquela
instituição. Depois de aperfeiçoado, o equipamento será montado e utilizado pelo
departamento de História de Assú. O projeto ainda pode possibilitar um acordo formal
de cooperação com o Departamento de História da UFRN, onde poderemos utilizar um
sofisticado scanner de mesa, recentemente adquirido por aquela instituição, para
digitalizar os documentos encontrados na cidade de Assú.

Atualmente aguardamos a

visita de membros daquele departamento para discutirmos os termos.
Dentro das propostas do projeto estão a criação de um guia para facilitar
e/ou orientar os pesquisadores aos arquivos da cidade e ainda a criação de um vídeo
educativo que não foi realizado em função da greve do corpo docente da UERN.
Com todas as limitações orçamentárias, mas também a falta de local
adequado para realizar os trabalhos, assim como a dificuldade de ler a documentação,
que é majoritariamente manuscrita, o que dificulta a agilidade dos trabalhos,
conseguimos catalogar 1035 processos na Vara Criminal.
CONCLUSÃO
A realização deste projeto enfrentou diversas dificuldades. A falta de recursos
para aquisição de material básico, como luvas, máscaras, lupas, verbas para xerocar as
fichas confeccionadas, deslocamento, obrigando o coordenador a dispor de seus
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recursos para o andamento do projeto. Falta de espaço adequado para a catalogação nos
locais de arquivamento. Atraso de pagamento da bolsa PIBIC/UERN, o que dificultava
o deslocamento de uma das bolsistas (PIBIC/UERN), moradora de outra cidade. Por
outro lado tivemos um ganho qualitativo para o curso de História de Assú refletido a
partir da catalogação desses mais de mil documentos, que já podem ser disponibilizados
aos discentes, gerando trabalhos de pesquisa; a “aquisição” do equipamento de
digitalização que possibilitará o acesso de pesquisadores ás fontes copiadas sem que
estes entrem em contato direto com os papéis, nem sempre em estado de conservação
permissivo
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LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE CONCEPÇÕES? QUE PRÁTICAS?

Taiara Ítala da Silveira Pinto1; Andressa de Melo Duarte2; Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro3

RESUMO: Esse trabalho teve como objetivo investigar as concepções e práticas de leitura que permeiam o fazer
pedagógico na Educação Infantil. A pesquisa foi realizada através de um levantamento teórico reportando-se a autores
como: Ferreiro, Solé, Braggio, Demo, dentre outros, e de uma pesquisa empírica, realizada através de observação
durante 02 meses, nas salas de aula do último nível da Educação Infantil, em 02 (duas) escolas da rede municipal de
ensino, nos municípios de Mossoró/RN e Apodi/RN. Os resultados evidenciaram que em uma das escolas, as crianças
possuem em sua rotina o momento da leitura e se encantam com esse momento, mas o seu repertório apresenta-se
limitado em função das práticas de leituras disponibilizadas nesse nível de ensino, e ainda, que as práticas realizadas
têm partido do pressuposto de que as histórias devem ser contadas e não lidas para que haja compreensão e interesse.
Na outra escola, percebeu-se a ausência cotidiana da leitura, em especial a literatura infantil, na rotina da professora e o
pouco uso de textos variados em sala de aula. Constatou-se a necessidade de uma maior compreensão teóricometodológica sobre a importância da leitura prazerosa e diversificada e de metodologias que favoreçam o gostar de ler
presente e no devir das crianças nos anos escolares subseqüentes.

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil; Fazer pedagógico; Leitura.

INTRODUÇÃO
Este trabalho aborda estudos e discussões acerca da leitura na Educação Infantil,
enfocando quais concepções e práticas de leituras se fazem presentes na rotina de 02(duas) salas de
aula desse nível de ensino, em 02(duas) escolas da rede municipal de ensino. A opção pelo tema
“leitura” foi suscitada na vivência do Estágio Supervisionado I do Curso de Pedagogia, que
aconteceu no ambiente da Educação Infantil, onde foi possível identificar que a prática da
professora parecia não se aproximar das perspectivas teórico-metodológicas que entendem a leitura
e a escrita em sua natureza social e como um processo de construção do sujeito na interação com
outros sujeitos e com os signos de comunicação que permeiam as práticas sociais de uso da língua.
Enfocamos a importância das práticas de leitura no ambiente da Educação Infantil,
considerando que essa modalidade de ensino é a primeira etapa da educação básica e se
constitui em uma base inicial para a formação de leitores competentes.
São pontos de questionamentos e reflexão nesse trabalho os seguintes aspectos:
quais estratégias de leitura o professor utiliza em sua aula? Qual a importância da leitura na
Educação Infantil? Que concepções e que práticas contribuem com a apropriação prazerosa d a
leitura?
É de total relevância a contribuição desse tema para a prática docente do profissional da
área de educação, mais precisamente do pedagogo que lhe compete à docência dessa modalidade de
ensino - Educação Infantil-, sendo essencial para o professor acrescentar conhecimentos de leitura
em sua prática pedagógica, fazendo de seus alunos leitores autônomos e críticos aptos para
desempenhar seu papel de cidadão na sociedade.
1
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Diante do exposto, construímos o percurso teórico-metodológico desse trabalho a partir
da seguinte estruturação: definição do conceito de leitura; tipos, funções e estratégias utilizadas
pelas crianças da Educação Infantil, a partir de abordagens da literatura especializada; discussão das
percepções e práticas de leitura realizadas na rotina, a partir do diálogo reflexivo entre a pesquisa
empírica e o referencial teórico estudado; e por fim, as considerações e contribuições construídas
sobre o tema pesquisado.
O percurso construído nesse trabalho nos levou a inferir que o professor de Educação
Infantil deve estar preparado para uma prática diária com a leitura, oferecendo condições de
desenvolvimento do letramento das crianças, tornando sua prática educativa mais que uma arte de
contar história somente. É necessário considerar a leitura como um todo, atribuindo uma prática de
aprendizagem que considere também todo o contexto em que este aluno está inserido.
METODOLOGIA
Utilizou-se como procedimentos metodológicos em um primeiro momento a leitura de
teóricos que dariam embasamento ao trabalho, e no segundo momento a realização da pesquisa
empírica onde foi possível realizar a observação e a construção do diário de campo a respeito da
rotina didática realizada pelas professoras em suas salas de aula nas escolas 1 e 2 respectivamente,
com o intuito de obter informações sobre a freqüência e a qualidade dos portadores de textos e qual
a função da leitura nas práticas pedagógicas da Educação Infantil. Essa preocupação parte do
pressuposto de que no processo de formação inicial em Pedagogia, somos instigados a pensar
práticas de leitura e escrita que favoreçam o prazer pela leitura e a ativação de hipóteses na criança
sobre a melhor forma de comunicação desse sistema.
As observações foram realizadas em duas escolas da rede municipal de ensino, sendo
que a primeira se encontra na cidade de Mossoró/RN e a segunda em Apodi/RN. A observação, que
teve duração de dois meses, um mês em cada escola, foi sistematizada com a construção de diários
de campo onde se detalhava a rotina das salas de aula e consequentemente, se identificava os
momentos de leituras presentes nos espaços das salas de aula do último nível da educação infantil
das respectivas escolas.
A escola 1 que se encontra na cidade de Mossoró, é de médio porte, nela funciona 5
salas de aula, que abrange desde a Educação Infantil até 3º ano do ensino fundamental menor. A
sala de aula observada tem uma professora graduada em pedagogia pela Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte - UERN, especialista em inclusão na sala de aula, leciona há 18 anos e atua na
Educação Infantil há 15 anos. Nessa sala de aula estão matriculados 25 alunos.
Já a escola 2 que se encontra na cidade de Apodi, também é de médio porte, mas tem a
orientação de duas professoras, uma é formada em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte - UERN, e especialista em psicopedagogia por uma faculdade particular, e a outra
é formada em ciências sociais também pela UERN, as duas professoras são concursadas e lecionam
na Educação Infantil, a primeira há 15 anos e a outra há 08 anos. A sala tem 26 alunos matriculados,
mas a freqüência é de 17 a 21. As crianças são de classe média baixa e segundo as professoras, não
tem muito o acompanhamento dos pais. Em média podemos afirmar que a sala possui uma
professora para cada 10 alunos, realidade razoável para o contexto das escolas locais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Diante do fato de que a maioria das crianças das duas escolas observadas é de origem
humilde e que as salas são compostas em média por 23 crianças, indagamos se essa quantidade de
crianças não acaba sobrecarregando a professora que é responsável pela formação de todas elas.
Pois como a maioria das crianças é de origem humilde, isso nos leva a inferir que a escola é um
espaço privilegiado para o contato mais freqüente e sistemático com os livros.
Os materiais de leitura que se encontravam na sala de aula da escola 1 em Mossoró
eram bem variados: contos de fadas, livros contendo apenas imagens, livros em auto-relevo, obras
de Ziraldo, Eva Furnari entre outros, porém pouco se percebeu a utilização dessas obras durante as
aulas, ficando a leitura centralizada nos contos de fada (Tabela 1), o que acaba limitando os
conhecimentos de leituras que poderia perpetuar o aprendizado das crianças e assim aumentar seus
conhecimentos a respeito dos variados gêneros textuais, como coloca o RCNEI (1998, p. 133) “as
crianças tem de participar de situações de leitura de diferentes gêneros feita pelos adultos, como
contos, poemas, parlendas, trava-línguas e etc.”.
Apesar da excelente intencionalidade na prática da professora, tínhamos a impressão
que se as leituras extrapolassem o universo dos contos, seriam criadas mais situações de interação
entre as crianças e, conseqüentemente, elas expressariam mais as suas opiniões e hipóteses. Silva
(1998, p. 15) fala que: “no bojo das condições de trabalho e de ensino deveriam entrar, também, as
condições para o acesso aos livros e para a realização de leituras diversas”.
È fato que as crianças por estarem na fase mágica, se encantam com os contos de fadas
adentrando no mundo do imaginário e da fantasia. Porém, nos questionamos se a repetição de
histórias não limita a capacidade de abstração e da própria dimensão do imaginário e da fantasia da
criança, já que outras histórias e gêneros literários estão presentes no acervo da escola e poderiam
ser lidos cotidianamente.
Com o auxílio dos diários de campo escritos a partir das observações à sala de aula 1 e
de conversas com a professora, percebemos que esta descreve a leitura como: “uma ferramenta que
deve levar as crianças à aprendizagem de novos conhecimentos, sendo que o ensino da leitura tem
de ser uma tarefa diária na educação infantil, por se tratar de lidar com crianças que estão tendo
contato com o mundo letrado nos primeiros meses de vida”. Por isso se faz importante a existência
de uma rotina bem planejada nas salas de aula como coloca Barbosa (2006. p. 34) quando diz que:
A importância das rotinas na educação infantil provém da possibilidade de
constituir uma visão própria como concretização paradigmática de uma concepção
de educação e de cuidado. É possível afirmar que elas sintetizam o projeto
pedagógico das instituições e apresentam a proposta de ação educativa dos
profissionais.

Uma rotina bem planejada não se resume apenas a repetição de atividades sem
planejamento e criatividade em suas execuções. O ensino da leitura na sala de aula da escola 1
observada geralmente ocorria da mesma maneira, a professora colocava as crianças em círculo, lia a
história para turma e perguntava se gostaram. Mas a maioria das histórias não se encontra
relacionada com o cotidiano das crianças da sala, como presenciamos em uma leitura de uma
história dos animais que falava em uma joaninha e as crianças indagavam a professora sobre o que
era esse animal. E como a professora faz muita leitura de imagem, ela coloca suas impressões e sua
opinião na história contada, impossibilitando que as crianças interpretassem a sua maneira, se o
texto fosse lido.
Já a sala de aula da escola 2, pode-se perceber através dos diários de campo e da tabela
02, que, apesar de contar com o apoio de duas professoras, as práticas de leituras eram bem mais
escassas, se resumindo apenas a leitura do livro didático utilizado pela escola. Durante o período de
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observação não foi possível notar a leitura de diferentes gêneros textuais. A pouca forma de leitura
realizada em sala de aula não era nem bem uma leitura, pois se resumia apenas a explicação dos
textos do livro didático. Dando ênfase a essa questão Villardi (1999, p. 20) assim destaca:
Como a prática pedagógica não valoriza o texto como algo concreto, que tem valor
intrínseco, a criança passa a vê-lo apenas por seu aspecto mais superficial, valorizando
apenas o que se conta, ou seja, o enredo, sem ser preparada para valorizar como se conta,
ou seja, o texto em si (grifos do autor).

Nos momentos em que eram realizadas as explicações das leituras as crianças ficavam
sentadas em suas cadeiras e em seguida realizavam o que se pedia na atividade que dava sequência
a leitura, fazendo da leitura apenas um momento de realização de tarefas, impedindo assim as
crianças de terem contato com as variadas tipologias textuais e com os textos em sua própria
essência.
É importante o professor da Educação Infantil planejar suas atividades de leitura e
formular estratégias de como será a contação de história para que essa atividade de leitura seja
significativa. Solé (1998, p. 155) em seu livro estratégias de leitura traz diversas estratégias para
que o trabalho com a leitura seja produtivo, e como uma estratégia de leitura ativa, ela coloca a
importância de “ensinar a formular e a responder a perguntas sobre um texto”, pois sabemos que há
uma distinção entre contar e ler história para criança . A entonação da voz do professor, os gestos, a
expressão e a postura tudo influi na hora de ler histórias para os alunos da Educação Infantil. O
professor pode utilizar variadas maneiras de contar e ler história para as crianças, o importante é
que a prática da leitura seja um recurso diário na sala de aula.
É imprescindível despertar nos alunos, através da leitura, uma consciência crítica e
coerente, fazendo das crianças cidadãos atuantes na sociedade que vive, que saibam reivindicar seus
direitos e lutar por dias melhores. Nesse sentido Villardi (1999, p. 04) acrescenta que:
ler é construir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender o que nos chega por
meio da leitura, analisando e posicionando-se criticamente frente às informações colhidas, o
que se constitui como um dos atributos que permitem exercer, de forma mais abrangente e
complexa, a própria cidadania.

No entanto, ressaltamos que nenhuma análise deve se dá na perspectiva linear, pois as
práticas de leitura, as concepções dos professores, suas práticas cotidianas, agregam aspectos que
extrapolam e muito, a dimensão da formação. As crianças, da mesma forma que trazem
informações do mundo letrado para a escola, trazem também expectativas, valores, comportamentos
e atitudes que deixam os professores, no mínimo, atônitos com tanta diversidade.
É um fator essencial fazer com que o ambiente de leitura na sala de aula seja agradável
e prazeroso, de modo que as crianças aprendam brincando, pois a leitura não pode se distanciar do
seu caráter lúdico, divertido e encantador. Esse deve ser o sentido da leitura na Educação Infantil,
um momento de novas descobertas, interação e aproximação com o mundo da imaginação. Desse
modo o RCNEI (2002, p. 156) coloca que:
A organização do espaço físico deve ser aconchegante, com almofadas, iluminação
adequada e livros, revistas e etc. organizados de modo a garantir o livre acesso às
crianças. Esse acervo deve conter textos dos mais variados gêneros, oferecidos em
seus portadores de origem: livros de contos, poesia, enciclopédias, dicionários,
jornais, revistas (infantis, em quadrinhos, de palavras cruzadas), almanaques, etc.
também aqueles que são produzidos pelas crianças podem compor o acervo:
coletâneas de contos, de trava-línguas, de adivinhas, brincadeiras e jogos infantis,
livro de narrativas, revistas, jornais, etc. Se possível, é interessante ter também
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vários exemplares de um mesmo livro ou gibi. Isso facilita os momentos de leitura
compartilhada com o professor ou entre as crianças.

Quando o espaço da sala de aula é assim organizado possibilita a criança um melhor
aprendizado, além de o professor poder trabalhar de forma mais criativa com as crianças e com os
materiais disponíveis.
Ao final de nossa pesquisa chegamos à conclusão de que a criança chega a escola com
entusiasmo e interesse pela leitura, e que é a escola com suas práticas enfadonhas de leituras que
retira da criança o interesse e encantamento por essa prática. Nesse sentido, para intensificar nossas
conclusões Vallardi (2005, p. 35) destaca:
Partindo da constatação, confirmada em nossas pesquisas de campo, de que é a escola que
afasta a criança do livro, é ela que esmaga uma relação que seria tão proveitosa, é ela quem
transforma o “futuro” em “futuro do pretérito” (“o poderá ser” em “poderia ter sido”).

Foi apoiado nas leituras desse autor e das observações e registros realizados nos campos
da pesquisa que chegamos a essa conclusão, e nas escolas observadas não foi diferente, pois de fato
as práticas de leituras que se realizam nas escolas muitas vezes desestimulam as crianças.
Tabela 1. Escola 1- Histórias lidas pela professora na Educação Infantil durante o período de observação registro de 02 semanas
Dias (1ª semana) Atividades
segunda-feira
20/09/2010

08h40min - A leitura em sala foi chapeuzinho vermelho
(Coleção Clássicos de Ouro).

terça-feira
21/09/2010

08h15min - A história lida foi o mundindo da autora Ingrid

quarta-feira
22/09/2010

09h40min - A leitura neste dia foi realizada através de um

Biesemeyer Bellinghausen

álbum da revista Ciências hoje, falando sobre os animais
em extinção.

quinta-feira
23/09/2010

10h12min - A leitura feita em sala foi da Rapunzel
(Coleção Clássicos de Ouro).

sexta-feira
24/09/2010

07h45min - A leitura foi da Cinderela
(Coleção Clássicos de Ouro).

segunda-feira
27/09/2010

07h30min - Foi lida uma história bem curta sobre o Pirata
da perna de pau. Não nos foi divulgado o nome do autor.

terça-feira
28/09/2010

08h25min - Foi lida para a turma a história bíblica do Jonas

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

quarta-feira
29/09/2010

Nesse dia não foi feita nenhuma atividade de leitura

Quinta-feira
04/ 10/2010

11h00min - A leitura foi da Bela e a fera
(Coleção Clássicos de Ouro).

sexta-feira
05/10/2010

08h35min - A leitura realizada em sala foi da Branca de
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neve

Tabela 2. Escola 2 - Rotina da sala de aula da Educação Infantil durante o período de observação - registro
de 02 semanas

Dias

1°dia
03/05/2011

2°dia
04/05/2011

Atividades

Música e movimento, oração, revisão da atividade do dia anterior (livro didático), atividade
no livro didático, lanche, leitura do calendário, atividade mimeografada, visto na atividade
de casa, entrega de ficha com o nome e atividade de casa.
Música e movimento, oração, atividade no livro didático, lanche, atividade mimeografada,
visto na atividade de casa, entrega de ficha com o nome da criança para ser copiado na
atividade mimeografada e atividade de casa.

3°dia
09/05/2011

Música e movimento, oração, atividade no livro didático, lanche, atividade mimeografada,
entrega de ficha com o nome da criança, visto na atividade de casa, brincadeiras na
brinquedoteca e atividade de casa.

4°dia
11/05/2011

Música e movimento, oração, revisão da atividade do dia anterior (livro didático), atividade
no livro didático, lanche, brincadeira com bola, atividade no livro didático e visto na
atividade de casa.

5°dia
12/05/2011

Música e movimento, oração, atividade no livro didático, lanche e atividade no livro
didático.

6°dia
13/05/2011

7°dia
16/05/2011

Música e movimento, oração, explicação sobre a comemoração do dia 13 de maio, uso do
calendário, atividade de pintura e lanche.
-obs. só teve aula até o intervalo, pois estava faltando água.
Conversa informal, música e movimento, oração, movimento com o corpo, atividade no
livro didático, lanche, atividade de recorte e colagem no livro didático e atividade de casa.
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Música e movimento, oração, atividade com material reciclado, lanche, atividade no livro
didático, visto na atividade de casa e atividade de casa.
Oração, música e movimento, parabéns, atividade no livro didático, visto na atividade de
casa, lanchem, atividade no livro didático e atividade de casa.
Música e movimento, oração, atividade no livro didático, lanche, atividade mimeografada,
entrega de ficha com o nome da criança, visto na atividade de casa, atividade de casa e
brincadeiras na brinquedoteca.

CONCLUSÃO
Diante das análises obtidas com as observações a campo e estudo dos teóricos,
percebemos a importância da leitura nas práticas pedagógicas da Educação Infantil e o quanto ela
desenvolve a consciência crítica, criadora e espontânea das crianças. Constatamos que a grande
maioria das crianças tem acesso à leitura formal apenas na escola, ficando assim à leitura
sistemática restrita ao ensino da sala de aula. A diversidade de portadores de texto também merece
ser ressaltada. Vimos que pelo menos na sala de aula 1 há uma grande variedade de gêneros que
podem ser usados com maior freqüência para o ensino da leitura, sendo necessário que os
professores da Educação Infantil conheçam os benefícios da leitura e a desenvolva com o objetivo
de ler para atribuir significado, prazer e possibilitar aos alunos novos conhecimentos.
Concluímos que é primordial o professor da Educação Infantil entender qual a função
da leitura nesse nível de ensino, sabendo da sua importância para o desenvolvimento lógico da
criança, ampliação de sua percepção e gosto. As práticas de leitura devem estar ancoradas nas
práticas do letramento, onde irão proporcionar aos alunos o conhecimento de sua realidade, fazendo
com que eles saibam organizar seu pensamento de modo coerente, buscando sua autonomia leitora.
Um fator importante é que o ensino da leitura em sala deve seguir um planejamento,
onde a professora defina quais os objetivos devem ser alcançados pelos alunos com aquela leitura.
Pois ensinar a ler é bem mais que pegar um livro, folhear páginas e mostrar gravuras é fazer com
que as crianças se encantem pela história, que vivenciem o enredo promovendo uma interação das
crianças com o que está escrito e incentivar, motivar as crianças a ler, mesmo sem ler
convencionalmente elas podem fazer uma leitura de imagens confrontando com seu entendimento.
Constatamos ainda, que as professoras necessitariam aprofundar seus conhecimentos
em relação à leitura, que antes de efetivarem as atividades elas deveriam fazer uma leitura prévia da
obra que seria lida para as crianças. Nas salas de aula 1 e 2, as professoras deveriam repensar a
prática de leitura, pois falta um trabalho mais específico com diferentes tipologias textuais.
É fundamental que o professor seja um entusiasta da leitura, pois ele será o principal
motivador da leitura na escola. Devemos fazer desta atividade algo prazeroso, que tenhamos
vontade de ler espontaneamente e não apenas por obrigação escolar, pois temos que esclarecer em
nossas mentes que o objetivo não é apenas fazer do aluno um leitor em toda sua vida escolar, mas
sim ajudar na formação de leitores competentes para toda vida.
Faz-se importante destacar que este trabalho não se encontra finalizado, é necessário
deixarmos em aberto para aprofundamento de novos estudos e interpretações sobre o assunto, de
modo que sejam difundidas as concepções e práticas de leitura que permeiam o universo da
Educação Infantil, possibilitando, professores e demais profissionais, investigar esta área,
ampliando o conhecimento sobre a temática da leitura.
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LEVANTAMENTO DE ASSINATURAS ESPECTRAIS EM IMAGENS LANDSAT5 E
CBERS-2B EM AMBIENTES DE CAATINGA NO ALTO OESTE POTIGUAR.
Lúcia Maria Horacio1; Agassiel de Medeiros Alves2

RESUMO: O referido projeto objetivou realizar um estudo sobre as assinaturas espectrais a partir dos índices de
reflectância de diferentes ambientes da caatinga do sertão potiguar com base em imagens dos sensores CCD e HRC do
satélite CBERS 2-B e do sensor TM do Satélite LANDSAT 5. Para tanto utilizou-se a metodologia de seleção, análise e
definição dos pixels de treinamento em diferentes bandas dos sensores supracitados, e, a criação de um banco de dados
no Sistema de Informações Geográfica, utilizando-se do SPRING® 5.1, o qual possibilitou a realização da análise
comparativa dos valores de pixels nas bandas utilizadas. Foram analisados 20 (vinte) alvos de diferentes categorias
(áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas desmatadas, vegetação arbóreo-arbustiva, vegetação arbórea de serra, mata ciliar,
solo exposto, afloramento rochoso, rio, e barragem), dos quais foram feitos os levantamentos estatísticos das leituras de
pixel, elaborando-se assim gráficos comparativos sobre os sensores utilizados em ambos os satélites. Os resultados
demonstram haver algumas similaridades entre as assinaturas dos sensores CCD e TM, embora haja na maioria das
análises comparativas uma vantagem no ganho de sinal para as assinaturas do sensor CCD do satélite sino-brasileiro
CBERS-2B.

Palavras-chave: Assinaturas espectrais; Imagens de satélite; Sensoriamento remoto; Caatinga.

INTRODUÇÃO

As imagens de satélite são importantes instrumentos para a realização de estudos que
visem conhecer o espaço geográfico e seus elementos. Iniciado na década de 70 do século XX, o
imageamento em larga escala da superfície terrestre tem sido realizado com sucesso por diversos
instrumentos, dentre eles os satélites orbitais como os da série Landsat, desenvolvidos pela Agência
Espacial Norte Americana – NASA. Inicialmente seu uso era destinado para fins militares, depois
as imagens orbitais passaram a ser utilizadas para fins acadêmico-científicos e hoje compõe um dos
instrumentos de análise mais importantes para estudos de caráter cartográfico e ambiental.
No Brasil, as imagens mais conhecidas, acessíveis e utilizadas são aquelas obtidas a
partir dos satélites LANDSAT. O nosso país recebe suas imagens desde 1973, através da estação de
recepção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, localizada em Cuiabá-MT. O Brasil
recebe também as imagens dos satélites SPOT – 2 E 4, RADARSAT-1 E CBERS-1 e 2. A principal
finalidade dos satélites brasileiros de sensoriamento remoto é o monitoramento ambiental da região
Amazônica. (FLORENZANO, 2002 pp. 25-29)
Neste sentido, o estado brasileiro através de seu Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE disponibilizou desde junho de 2004, mais de meio milhão de imagens de satélite
gratuitas para utilização em trabalhos de pesquisa e divulgação científica (INPE, 2010). Das séries
gratuitas de cenas estão as dos satélites CBERS 2-B com sensores CCD (resolução espacial de 20m)
e HRC (resolução espacial de 2,7m) e do satélite Landsat 5 com seu sensor TM (resolução espacial
de 30m).
O programa CBERS - China Brasil Earth Resources Satellite (Satélite Sino-Brasileiro
de Recursos Terrestres) foi criado a partir de uma parceria entre os governos do Brasil e da China
em 1988 envolvendo o INPE e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial – CAST, com o
objetivo de construir um sistema de satélites de sensoriamento remoto de recursos terrestres em
nível internacional. Inicialmente o programa contemplava o desenvolvimento e construção de dois
satélites, o CBERS 1 e 2 (INPE, 2011).
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Contudo, em 2004 os dois países decidiram construir o CBERS-2B que foi lançado em
2007 e operou até o início de 2010. O CBERS-2B é praticamente idêntico aos CBERS-1 e 2 apenas
com algumas melhorias, como a sua carga útil, uma câmera pancromática de alta resolução (HRC).
A câmara HRC do CBERS-2B opera numa única faixa espectral que cobre o visível e parte do
infravermelho próximo (0,50 a 0,80 µm), produzindo imagens de uma faixa de 27 km de largura
com uma resolução espacial de 2,7m e periodicidade de 130 dias que permite a observação com
grande detalhamento dos objetos da superfície (INPE, 2011).
A câmera CCD do CBERS-2B fornece imagens de uma faixa de 113 km de largura,
com uma resolução de 20 m. Esta câmera tem capacidade de orientar seu campo de visada dentro de
aproximadamente 32 graus, possibilitando a obtenção de imagens estereoscópicas. Esta câmara
opera em 5 faixas espectrais incluindo uma faixa pancromática de 0,51 a 0,73 µm. (idem)
O sistema Landsat foi desenvolvido e lançado pela NASA em 1972, contendo sete
satélites que fornecem imagens da Terra, tem o intuito de permitir a aquisição de dados espaciais,
espectrais e temporais da superfície terrestre, de forma global, sinóptica e repetitiva. O satélite
Landsat-5 deste programa foi lançado na segunda geração do programa Landsat em 1984. De
acordo com as orientações técnicas baseadas em suas performances este ainda deve ficar
operacional por alguns anos, pois é o único da série ainda em operação. (INPE, 2011). O sensor a
bordo do satélite Landsat-5, o TM (Thematic Mapper) faz o imageamento da superfície terrestre
produzindo imagens com 185 km de largura no terreno, resolução espacial de 30 metros e 7 bandas
espectrais. O tempo de revisita do satélite para imagear uma mesma porção do terreno é de 16 dias
(SILVA, FRANCISCO, 2002 p. 3).
Estas imagens de satélites, compostas por diferentes bandas do espectro
eletromagnético, formam um conjunto de informações da área que imageiam, permitindo que se
tenha uma visão feita a partir da composição de bandas formando uma “fotografia” da área e fazer
análises das mais diversas com a leitura e composição dos sinais que cada pixel carrega sobre um
determinado ponto da superfície. Estas informações encontram-se representadas em uma unidade
mínima da imagem, o pixel, que representa uma escala com valores de tons de cinza que varia de 0
a 256 (FLORENZANO, 2002). A assinatura ou o comportamento espectral de um alvo representa,
como e quanto esse alvo reflete ou emite de energia ao longo do espectro eletromagnético (SOUZA
& KUX, 2005).
O domínio desta tecnologia ainda é bastante restrito no nosso país, embora haja um
esforço muito significativo para que o Brasil amplie sua utilização e massifique o uso de
geotecnologias nos mais diversos campos como: formulação de políticas públicas em áreas como
monitoramento ambiental, desenvolvimento agrícola, planejamento urbano e gerenciamento
hídrico.
MATERIAIS E MÉTODOS
Objetivou-se com este projeto realizar um trabalho de identificação e sistematização das
assinaturas espectrais das principais informações contidas nas imagens de satélite CBERS-2B e
Landsat5 a fim de facilitar a realização de futuros trabalhos que venham a utilizar estas informações
de forma mais precisa e inteligente. Conforme afirma PETTA et al (2005), as técnicas de
classificação supervisionada de base sobre a disposição de amostras de classes (área urbana,
represas, vegetação densa, entre outras), possibilitam a obtenção de informações sobre o
comportamento espectral médio dessas classes, denominadas comumente de “pixels de
treinamento” do sistema.
As assinaturas espectrais observadas através dos pixels de treinamento representam as
áreas de interesse para a presente pesquisa, uma vez que são as representações das áreas que foram
selecionadas para auxiliar trabalhos e classificações futuras, visto que não há trabalhos
generalizados suficientes sobre este tipo de classificação no ambiente caatinga.
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O trabalho de análise das assinaturas foi iniciado a partir das imagens dos satélites
CBERS-2B e Landsat5, cedidas pelo INPE, através da Divisão de Geração de Imagens - DGI, onde
foram utilizadas duas imagens de cada satélite da mesma área, a fim de evitar que em caso de
problemas em alguma das bandas ou imagem com nuvens, a análise ficasse comprometida. A
exceção se dá com o sensor HRC do CBERS-2B, que foi utilizada apenas uma imagem de cada área
(duas ao todo para cobrir a área total analisada), devido ao fato de não haver outra disponível em
um período próximo, esta questão não resultou em um problema, pois as imagens encontravam-se
sem nuvens.
Para a realização da análise de reflectância dos alvos ou pixels de treinamento utilizouse cinco cenas no total, sendo dessas, duas cenas do sensor CCD do CBERS-2B (órbita 149 e ponto
107): a cena de 14/10/2009, onde foram usadas as bandas 1,2, 3, 4 e 5; e a cena de 27/06/2009 com
as bandas 1, 2, 3, 4 e 5. Também foram utilizadas as cenas do sensor HRC do mesmo satélite,
datadas de 11/10/2008 na banda 1 (órbitas 149_A e 149_B, ponto 107_2). Além de duas cenas do
sensor TM do satélite Landsat5 (órbita 216, ponto 064): a de 03/10/2009 com as bandas 1, 2, 3, 5 e
6 (banda 4 com problemas); e a cena de 31/07/2009 com as bandas 1, 2, 3, 4 e 7 (bandas 05 e 06
com problemas).
Após a seleção das imagens e determinação da área de interesse do SIG
(Long1:38º21’w; Long2: 37º54’w; Lat1:6º16’s; Lat2: 5º57’s), foram levantados com o apoio do
Software Google Earth (Figura 01) os alvos que seriam utilizados para a leitura de pixels, sendo
selecionadas 02 (dois) alvos para áreas urbanas, áreas agrícolas, áreas desmatadas, afloramentos
rochosos, solo exposto, mata ciliar, vegetação serrana, vegetação da depressão sertaneja, rio e
barragem (açude).
As imagens foram georreferenciadas e importadas para o SIG utilizando-se o software
Spring 5.1 Foram selecionados no software através do módulo IMAGEM - LEITURA DE PIXELS,
os pixels de treinamento que serviram para a análise comparativa de reflectância (Figura 02).

Figura 01: Alvos definidos com a ajuda do Google Earth
Fonte: Google Earth, 2011.

Figura 02: Módulo de leitura de pixels do Spring 5.1
Fonte: Spring 5.1, 2011.

Em relação ao satélite Landsat5, a banda 7 da cena de 03/10/2009 e as bandas 5 e 6 da
cena de 31/07/2009 não foram utilizadas em razão de estarem com distorções nas imagens da área
de interesse da pesquisa. Portanto, não foram inclusas na análise comparativa do comportamento
espectral.
As imagens selecionadas que serviram para a perfeita observação dos “pixels de
treinamento” foram importadas para o banco de dados do projeto, onde foram realizadas as leituras
de pixels de cada um dos 20 pontos selecionados. Os valores de pixels obtidos com a leitura no
SPRING foram armazenados no software da Microsoft Excel na versão 2007, sendo
estatisticamente analisados e representados.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

540

Para realização das leituras dos valores de pixels foram considerados os valores de
amplitude mínima e máxima, os valores centrais e a moda observada em cada alvo. Nesta
estatística, não utilizamos médias, pois cada alvo analisado possuía 25 pixels (área de 5x5), que
representavam a variedade de assinaturas presentes em cada alvo, que não poderia ser representada
por um número apenas.
Os dados coletados resultaram em uma tabela contendo 80 colunas por 25 linhas, onde
estão distribuídos os dados de leitura máxima, mínima, central e moda dos pixels analisados, sendo
que deste universo de 2000 assinaturas, 384 não possuíam dados válidos, analisando-se assim 1616
assinaturas espectrais, o que equivale a uma amostra 80,8% do universo analisado. (Tabela 1)
Tabela 1 – Assinaturas espectrais obtidas através da leitura de pixel das imagens dos satélites CBERS-2B
(sensor CCD) e Landsat5 (TM), enfocando Amplitude máxima e mínima, pixel central e moda (apresentação
apenas dos 04 primeiros alvos, a tabela completa não seria contemplada nesta modalidade de publicação)
Alvo 1
Alvo 2
Área Urbana - A1
Área urbana - A2
Amplitude Referenciais
Amplitude
Referenciais
Mín Máx Central Moda Mín Máx
Central Moda
Sensor_CCD1XS_20091014_149_107
Banda 1
87
107
91
95
81
88
81
83
Banda 2
72
87
72
72
67
73
69
67
Banda 3
117 131
116
123
106
117
109
112
Banda 4
140 165
153
156
131
143
136
136
Banda 5
81
94
91
91
74
85
81
84
Sensor_CCD1XS_20090627_149_107
Banda 1
58
67
62
58
52
62
62
58
Banda 2
49
58
53
53
46
51
49
50
Banda 3
81
93
93
82
48
70
58
48
Banda 4
107 118
110
113
123
137
133
133
Banda 5
46
64
56
52
46
56
47
51
Sensor_HRC_20081011_149A_107-2 / 149B_107-2
Banda 1
80
90
83
77
61
75
73
63
Satélites
CBERS 2B

Alvo 3
Área agrícola - A1
Amplitude
Referenciais
Mín
Máx
Central Moda

Alvo 4
Área agrícola - A2
Amplitude Referenciais
Mín Máx Central Moda

75
61
87
118
65

79
68
99
149
74

77
65
93
123
71

77
65
90
128
68

77
58
92
129
72

83
63
108
140
76

83
60
104
140
73

81
62
106
139
74

49
...
...
93
...

51
...
...
118
...

51
...
...
107
...

50
...
...
104
...

46
40
35
122
31

49
44
40
128
37

46
43
37
124
35

48
43
37
124
35

60

66

63

61

65

74

69

67

LANDSAT 5
Sensor_TM_20091003_216_064
Mín Máx Central Moda Mín Máx
Central Moda Mín
Banda 1
82
124
93
111
82
117
117
107
73
Banda 2
45
72
49
55
44
70
59
58
38
Banda 3
56
95
86
74
62
92
92
77
40
Banda 4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Banda 5
118 188
154
176
157
205
200
172
105
Banda 6
164 170
167
165
171
178
174
173
162
Banda 7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Sensor_TM_20090731_216_064
Banda 1
65
95
80
76
64
85
85
69
56
Banda 2
27
73
59
51
33
47
44
39
24
Banda 3
49
66
56
60
41
59
50
49
27
Banda 4
60
88
72
77
69
82
75
73
39
Banda 7
66
96
80
77
53
87
84
80
33
Banda 5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Banda 6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
(...) Dados não disponíveis
Fonte: Coleta de dados através da ferramenta de Leitura de Pixels do Software Spring 5.03.

Máx
117
48
65
...
188
182
...
64
32
35
79
51
...
...

Central Moda
92
92
48
41
59
62
...
...
177
167
176
173
...
...
61
30
29
59
48
...
...

61
28
29
56
48
...
...

Mín Máx Central
93 108
108
48
59
57
69
80
75
...
...
...
158 175
171
175 784
180
...
...
...
57
28
27
64
34
...
...

73
36
38
82
65
...
...

65
35
31
82
53
...
...

Moda
100
56
74
...
168
180
...
69
32
32
73
51
...
...

Deste total foram utilizados para análises comparativas 1280 (mil duzentas e oitenta)
assinaturas espectrais, correspondentes às 04 (quatro) leituras feitas para cada um dos 20 (vinte)
alvos, correspondente às bandas 1, 2, 3 e 4 dos dois satélites, em 02 (duas) cenas diferentes. O que
corresponde a 64% do total de assinaturas.
Estes dados foram utilizados para a análise comparativa de 04 bandas de cada satélite,
indo da 01 à 04, devido à similaridade de suas faixas de leitura espectral serem semelhantes e assim
poderem ser comparadas entre si na leitura dos pixels dos alvos. (Tabela 2).
Foram ainda realizadas análises comparativas entre as assinaturas provenientes de dois
sensores pancromáticos provenientes do satélite CBERS-2B, o da banda 5 do sensor CCD e o da
banda 1 do HRC, uma vez que o Landsat 5 não possui bandas pancromáticas.
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Tabela 2 – Correspondência entre as bandas analisadas dos dois satélites.
CBERS-2B
Landsat5
Banda/Sensor
Faixa espectral
Banda/Sensor
Faixa espectral
1 CCD
0,45 - 0,52 µm (azul)
1 TM
0,45 a 0,52 µm - azul
2 CCD
0,52 - 0,59 µm (verde)
2 TM
0,52 a 0,60 µm - verde
3 CCD
0,63 - 0,69 µm (vermelho)
3 TM
0,63 a 0,69 µm - vermelho
4 CCD
0,77 - 0,89 µm (infrav. próx.)
4 TM
0,76 a 0,90 µm (infrav. próx.)
5 CCD
0,51 - 0,73 µm (pancromática)
S/C
S/C
5 TM
1,55 a 1,75 µm (infrav. médio)
S/C
6 TM
10,4 a 12,5 µm (infrav. termal)
S/C
7 TM
2,08 a 2,35 µm (infrav. distante)
1 HRC
0,50 - 0,80 µm (pancromática)
S/C
S/C - Sem correspondência
Fonte: INPE, 2011

Após a tabulação dos dados, foram montados os gráficos de todos os alvos e bandas, a
fim de estabelecer as análises e comparações em relação às assinaturas captadas pelos sensores
CCD e TM, e o sensor HRC.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a análise e comparação dos gráficos, foi possível chegar à algumas considerações
que nortearão a utilização das bandas e suas tendências de utilização para classificações que
subsidiarão estudos no ambiente de caatinga. Segundo Rosa (2009),
Ao se classificar uma imagem, assume-se que objetos/alvos diferentes apresentam
propriedades espectrais diferentes e que cada ponto pertence a uma única classe. Além
disso, os pontos representativos de uma certa classe devem possuir padrões próximos de
tonalidade e textura.

Esta associação classe–assinatura pode ser feita de duas formas, pode ser feita de duas
formas, classificação automática ou supervisionada. A classificação automática é indicada para
áreas de grandes dimensões onde as divisões entre as leituras de pixel sejam claras. No caso de
leituras de pixels com valores muito próximos, como no caso de áreas de caatinga, conhecer bem as
assinaturas espectrais de cada alvo é essencial para se ter interpretações mais fidedignas e exatas.
Desta forma, seguem as observações feitas para os alvos determinados em 5 categorias
de classe: vegetação, solo exposto, corpos d’água e áreas urbanas:
1. Assinaturas de vegetação
a) Alvos 11 e 12 – Mata ciliar: as assinaturas do sensor CCD foram superiores em
recepção e uniformidade na banda 4, com índices central e moda praticamente idênticos. As outras
bandas não apresentam padrões significativos para este alvo.
b) Alvos 13 e 14 – Vegetação serrana: as assinaturas do sensor CCD também foram
superiores em recepção e em uniformidade na banda 4, se destacando no alvo 1, semelhante
resultado na banda 2.
c) Alvos 15 e 16 – Vegetação na depressão sertaneja: as assinaturas do sensor CCD
foram superiores em recepção e uniformidade nas bandas 3 e 4 (figuras 03 e 04), obtendo na banda
2 resultados iguais ou superiores ao do sensor TM.
O sensor CCD do satélite CBERS2B, demonstrou-se superior na análise das assinaturas
espectrais da vegetação nos três tipos analisados, caatinga arbóreo-arbustiva (depressão sertaneja),
caatinga arbórea (serras) e mata ciliar (margem dos rios). Isto indica que esta banda do satélite
CBERS apresenta melhores resultados para a análise de áreas de vegetação preservada.
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Figuras 03 e 04: Gráfico comparativo das assinaturas espectrais da banda 3 (B3) dos sensores CCD (CBERS-2B) e TM
(Landsat5) nos alvos 15 e 16 – Vegetação arbóreo-arbustiva em duas cenas diferentes (C1 e C2).
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels e posterior tabulação.

2. Assinatura de solo exposto
a) Alvos 05 e 06 – Área desmatada: embora os dados demonstrem uma variação em
ambos os alvos e sensores, é perceptível um ganho de leitura do sinal do sensor TM do satélite
Landsat5 nas leituras de solo exposto na banda 1. Já na banda 4 (a mais indicada para leitura de
solos secos e arenosos), houve um destaque para a leitura do sensor CCD do satélite CBERS.
b) Alvos 07 e 08 – Afloramento rochoso: na banda 4, ficou explícita uma maior
tendência à estabilidade dos sinais do sensor CCD na leitura do afloramento rochoso. Nas demais
bandas, não é possível observar uma tendência específica.
c) Alvos 09 e 10 – Solo exposto: assinaturas do sensor TM tiveram melhor leitura no
alvo 09 da banda 01, enquanto que no alvo 10 da banda 01 a melhor recepção é do sensor CCD,
tornando inconclusivos os dados obtidos. Na banda 4, em ambos alvos, o sensor CCD obteve
melhores leituras.
Considerando-se que as leituras de reflectância dos diferentes tipos de solo crescem à
medida que aumenta a faixa do espectro, podemos considerar que a banda 4 do sensor CCD
também apresenta vantagens em relação ao TM, mas que este pode ser substituída por outra (3 ou 2)
sem grandes perdas numa composição colorida (RGB).
3) Assinaturas de corpos d´água
a) Alvos 17 e 18 – Rio: as assinaturas do sensor CCD apresentaram um nível de
reflectância superior na banda 2, como também uma média dos desvios padrão menor (4,538) em
relação às fornecidas pelo sensor TM (8,934). Os resultados para a banda 1 são inconclusivos
devido a grande variabilidade de assinaturas, e semelhança dos dados de ambos sensores. As demais
bandas 03 e 04 seguem a mesma tendência da banda 2 do CCD.
É importante ressaltar que a variabilidade de assinaturas nestes alvos é normal devido a
alterações relativas à profundidade, turbidez e eutrofização do corpo d’água do rio, dentre outros
elementos.
b) Alvos 19 e 20 – Barragem: quanto às assinaturas obtidas dos corpos d’água de dois
barramentos de tamanhos diferentes, mas profundos e com nível semelhante de sedimentos,
observamos um padrão nítido de captação proporcional entre ambos os sensores e os alvos, sendo
que a captação das assinaturas no sensor CCD também foi mais eficiente (Figuras 05 e 06).
4. Assinaturas de áreas agrícolas
Alvos 03 e 04 – Áreas agrícolas: a banda 4 (que melhor analisa tanto vegetação quanto
solo úmido) demonstrou que o sensor CCD apresentou uma melhor captação das assinaturas
espectrais de áreas agrícolas, embora a cena 01 do sensor TM não tivesse dados disponíveis para
análise. Tendência seguida pelas bandas 2 e 3. A banda 1 apresentou resultados inconclusivos.
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Figura 05: Gráfico comparativo das assinaturas
espectrais da banda 2 (B2) dos sensores CCD
(CBERS2B) e TM (Landsat5) no alvo 10 - espelho d´água
de barragem de grande porte em duas cenas diferentes
(C1 e C2).
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels
e posterior tabulação.
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Figura 06: Gráfico comparativo das assinaturas
espectrais da banda 2 (B2) dos sensores CCD
(CBERS2B) e TM (Landsat5) no alvo 10 - espelho d´água
de barragem de pequeno porte em duas cenas diferentes
(C1 e C2).
Fonte: Dados coletados através de interpretação de pixels
e posterior tabulação.

5. Assinaturas de áreas urbanas
Alvos 01 e 02 – Áreas urbanas: a análise de áreas urbanas é um desafio, de certo modo,
para o sensoriamento remoto, mais especificamente para a leitura de assinaturas espectrais, visto
que possui um aglomerado de elementos que possuem índices de reflectância semelhantes, como o
solo exposto, calçamento de pedras, asfalto, telhados, concreto, etc. ainda associados a áreas com
vegetação natural, arborização artificial e vegetação mista (gramados, jardins, etc.).
Por isto, alertamos que os dados aqui apresentados representam a análise de apenas dois
alvos, localizados em duas cidades, uma de médio e outra de pequeno porte, na região semiárida do
interior do Rio Grande do Norte.
As bandas cuja interseção de índices como solo exposto, vegetação, concreto e asfalto,
são as bandas 03 e 04. Na banda 03, os resultados dos dois sensores foram semelhantes,
proporcionalmente, com vantagem para o sensor CCD. A banda 02 acompanha esta tendência, já a
banda 1 apresenta dados que apontam uma melhor recepção do sensor TM.
6. Faixas pancromáticas – sensor HRC e banda 5 do CBERS-2B
Analisando-se as faixas pancromáticas do CBERS-2B (banda 5 do CCD; e banda 1 do
HRC), podemos concluir que suas leituras estão muito próximas em praticamente todas as
comparações realizadas, sendo que, a vantagem do HRC está na sua resolução espacial, com 2,7 m,
que permite um nível de detalhamento dos alvos muito grande para cartas de grande escala. Já para
os mapeamentos em escalas pequenas são indicadas as classificações feitas com a banda 5 do CCD.
Para o sensor HRC foram perceptíveis os ganhos de sinal nas assinaturas de
afloramentos rochosos, e equiparados aos do CCD os de solo exposto, áreas desmatadas, sendo
inferiores as leituras nos alvos associados à leitura de vegetação. Uma operação muito utilizada
neste tipo de imagem é a fusão, que aumenta a resolução da imagem final, mantendo a resolução
espectral das imagens.
CONCLUSÃO
A partir das análises e comparações feitas, é possível afirmar que as assinaturas de
freqüências mais baixas do espectro eletromagnético, em geral, são melhor captadas pelo sensor
TM, (até 0,55 µm aproximadamente), indicando a utilização das imagens do satélite Landsat5 para
este fim.
De uma forma geral, as assinaturas espectrais captadas pelo satélite CBERS-2B, foram
superiores na maioria (82,4%) das análises realizadas, sendo muito perceptível na comparação dos
gráficos analisados. Em alguns gráficos, a variabilidade de valores não permitiu uma determinação
clara das melhores assinaturas captadas pelos sensores. A banda 04 do sensor CCD foi a que
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apresentou melhores assinaturas para as leituras de vegetação e solo exposto, apresentando ainda
certa versatilidade para outros alvos.
As observações feitas com o sensor HRC, de alta resolução, demonstram que o mesmo
deve ser utilizado em conjunto na fusão com imagens de menor resolução, a fim de aumentar a
precisão nas classificações, sendo sempre associadas à alvos relacionados à leituras de solo e
rochas, em preterição às de vegetação.
O presente estudo apresenta alguns resultados que podem vir a nortear a escolha de
imagens no momento de se utilizar dos sensores remotos citados, possibilitando-se assim, tirar o
máximo proveito de cada um deles.
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LITERATURA E FORMAÇÃO: COMO SEU USO TEM CONTRIBUÍDO PARA A
FORMAÇÃO DOS/AS EDUCADORES/AS SERRANOS/AS
Antonio Klenylson Fernandes Leite1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Maria da Conceição
Holanda3; Disneylândia Maria Ribeiro4; Wellington Medeiros de Araújo5.
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo averiguar como a literatura vem sendo trabalhada no Ensino Fundamental,
nas escolas da cidade de Portalegre/RN e como tem contribuído na formação dos/as educadores/as serranos/as. Nas
discussões sobre educação, memória e literatura, a partir da leitura de obras literárias por parte dos/as docentes,
especialmente da poesia de autores/as como Manoel de Barros (2007a, 2007b, 2008), Zila Mamede (2003) e João
Cabral de Melo Neto (2004), buscamos desenvolver nosso trabalho nos detendo à leitura das “Memórias Inventadas” de
Manoel de Barros. Analisando os relatos dos/as docentes que, durante o período de 02 de julho de 2009 a 19 de julho de
2010, participaram do Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as
serranos/as” em Portalegre, divididos/as em três turmas, uma em cada turno, e que fizeram a leitura dos poemas e
escreveram seus relatos, sendo posteriormente feita a leitura em voz alta e as interpretações nas socializações dos
encontros. O foco do trabalho com a literatura nesses grupos é de observar como ela repercute na formação docente, e
que posteriormente pode contribuir em sua utilização no contexto escolar, já que não se pode considerar um/a
professor/a que não seja um/a leitor/a ativo/a. O trabalho com a literatura trouxe momentos de reminiscências das
vivências infantis, juvenis e atuais, permitindo a troca de saberes e instigando a inspiração poética de cada participante.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Educadores/as; Literatura; Memória.

INTRODUÇÃO
É responsabilidade da escola, repassar e ensinar grande parte do conhecimento na vida
dos/as seus/suas alunos/as, quer seja um conteúdo gramático quer seja um conteúdo de cunho
literário. Quando pensamos em Zona Rural, não é diferente, pois lá está a maior necessidade de
dedicação do/a docente para com seus/suas alunos/as, que se mostram mais carentes na
aprendizagem. Com relação ao conteúdo literário trabalhado na escola rural, não vemos muita
diferença do que é trabalhado na Zona Urbana, principalmente quando se trata de uma cidade do
interior, que sobrevive praticamente da agricultura de subsistência, como é o caso de Portalegre,
município do Alto-Oeste do Rio Grande do Norte (RN).
O ensino de literatura envolve desde contos e histórias passadas, romances, poemas,
lendas, entre outros gêneros literários. Boa parte da produção literária descortina aspectos do meio
rural como cenário e espaço de seu enredo, fazendo com que alimente muito bem o imaginário de
pessoas, independentemente da idade, mas, principalmente, na infância, período em que a mente é
mais receptiva e leva para o resto da vida as lembranças das leituras feitas. Dessa forma, a
construção da literatura na sala de aula merece cuidados especiais por parte do/a professor/a. E,
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estando viva na sua memória, consequentemente, poderá possibilitar um melhor trabalho com o
texto literário junto ao/a aluno/a.
Dessa forma, a nossa investigação objetiva fazer uma análise da relação literatura,
educador/a e educando/a, verificando como se dá esse processo, buscando contribuir com os
estudos relacionados à formação dos/as educadores/as no campo literário.
Este trabalho faz parte da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras
do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de
gênero e sexualidade”, que tem como ação extensionista o Projeto “Diálogos Autobiográficos:
trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”, desenvolvidos nos municípios de Doutor
Severiano e Portalegre. Nossa investigação tem como foco a análise da relação dos/as educadores/as
com a literatura e o ensino dela nas escolas portalegrenses, visto que ela está imbuída na formação
pessoal e profissional de cada um, seja o/a professor/a ou o/a aluno/a aprendiz.
MATERIAL E MÉTODOS
A nossa pesquisa é de cunho qualitativo, e tomamos como objeto de pesquisa os relatos
da escolha dos poemas de Manoel de Barros (2007a, 2077b, 2008) feita pelos/as participantes do
Projeto de Extensão “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as
serranos/as”, em Portalegre/RN. Porém, para fazermos a organização da nossa análise, também
trabalhamos com os dados quantitativos, visto que necessitamos verificar as quantidades de poemas
lidos em cada turma, para podermos fazer a análise dos conteúdos.
Participaram das leituras dos poemas 37 educadores/as, participantes das turmas dos
turnos matutino, vespertino e noturno. Foram escolhidos pelos/as participantes das 03 turmas 33
poemas a partir da leitura dos 03 volumes das “Memórias Inventadas” de Manoel de Barros,
correspondendo a 37 pessoas, sendo que 04 poemas foram escolhidos por duas pessoas, totalizando
assim 37 pessoas participantes. Para a nossa pesquisa, nos detivemos a analisar apenas cinco desses
poemas.
Durante o período de 02 de julho de 2009 a 19 de julho de 2010 foram desenvolvidas
atividades presenciais desse projeto, uma vez por semana, e, a cada encontro, uma pessoa voluntária
levava um dos volumes da obra “Memórias Inventadas” de Manoel de Barros para ler em casa e no
encontro seguinte era reservado um momento para esse/a leitor/a ler para o grupo o poema
escolhido e os comentários escritos no próprio livro feitos por ele/a a partir dessa leitura e assinado
com o seu pseudônimo.
As turmas de ambos os turnos tiveram contato com os 03 volumes, sendo que algumas
tiveram uma maior concentração em um volume específico, o que nos possibilitou constatar dentro
das nossas observações que a turma da manhã, por ter menos participantes pôde ter contato com os
três volumes dos poemas, a turma da tarde, por ter mais participantes, concentrou-se mais no
primeiro volume das “Memórias Inventadas” e a turma do noturno, por ter muitos participantes,
concentrou-se no segundo volume.
Vejamos quais foram os poemas escolhidos e os respectivos pseudônimos:
Na obra “Memórias inventadas: a infância” (2007a):
1. Desobjeto (Caroba e Alegria)
2. Fraseador (Ipê Verde e Orquídea)
3. Caso de amor (Oiti e Jasmim)
4. Brincadeiras (Aroeira e Outra pessoa que não colocou o pseudônimo)
5. Escova (Cajado de São José)
6. Parede (Banho de Cachoeira)
7. Ver (Rosa Amélia)
8. O lavrador de pedra (Flor-de-Lis)
9. Cabeludinho (Raiz do Cajueiro)
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10. O apanhador de desperdício (Hortência)
11. Sobre sucatas (Margarida)
12. Achadouros (Resina de Cajueiro)
Na obra “Memórias inventadas: a segunda infância” (2007b):
1. Introdução (Cajá)
2. Lacraia (Uva)
3. Pintura (Ixora)
4. Oficina (Cereja)
5. Bocó (Resina de Cajueiro)
6. Desprezo (Alegria)
7. Gramática do Povo Guató (Raiz do Cajueiro)
8. Sobre importâncias (Laranja)
9. Aula (Aroeira)
10. Abandono (Castanha)
11. Um olhar (Não colocou o pseudônimo)
12. Aventura (Rosa Amélia)
13. Aprendimentos (Não colocou o pseudônimo)
14. Tempo (Lírio)
15. Pelada de barranco (Bromélia)
16. Um doutor (Oiti)
Na obra “Memórias inventadas: a terceira infância” (2008):
1. Fontes (Aroeira)
2. O menino que ganhou um rio (Caroba)
3. Peraltagem (Ipê Verde)
4. Formação (Oiti)
5. Soberania (Aroeira)

Para a sistematização das informações, realizamos uma seleção de alguns poemas para que
pudéssemos fazer uma análise e consequentemente obtermos algum resultado do que a literatura
representa para os participantes da pesquisa. Sendo posteriormente escrito um resumo expandido
para ser publicado na I Semana de Humanidades da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais
(FAFIC)/UERN, em novembro de 2010, e um artigo voltado para a análise de alguns poemas,
tratando da memória escolar, obtida através da leitura dos poemas de Manoel de Barros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A literatura é concebida como um objeto de cunho simbólico que abre a possibilidade
de subjetivar pensamentos e criações artísticas, fazendo com que o ser humano possa viajar nas
ondas da imaginação, seja ele/a uma criança, um/a jovem ou um/a adulto/a; faz parte da vida do ser
humano há muitos anos e ela vem acompanhando a evolução da humanidade, fazendo com que, no
decorrer de toda a vida, as pessoas possam identificar-se com algum texto literário que sirva de
reflexão. Antonio Candido (1973, p. 12) afirma que a literatura tem a capacidade de “confirmar a
humanidade do homem”, derivando, entre suas funções a de “satisfazer à necessidade universal de
fantasia, contribuir para a formação da personalidade e ser uma forma de conhecimento do mundo e
do ser”.
Desde que era usada antigamente apenas pela alta burguesia, até os dias de hoje por
todas as classes sociais, ela vem acompanhando o ser humano, trazendo toda a trajetória da
humanidade. Hoje quando utilizada nas escolas visa, além de causar gratificação nos/as alunos/as,
aumentar seu repertório de leitura, fazendo com que os mesmos tenham maior contato com diversos
tipos de textos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) apontam que:
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O ensino de literatura deverá se organizar de forma que os alunos possam encontrar
gratificações em ler e valorizar a leitura como fonte de informações e via de acesso aos
mundos criados pela literatura, ampliando, assim o horizonte cultural, o conhecimento
letrado, a capacidade de aprendizagem e o próprio repertório de leitura. (BRASIL, 1998. p.
13-14).

Vimos então que ela é trabalhada nas escolas com o intuito de ampliar o conhecimento
dos/as alunos/as, tornando-os capazes de assimilar o espaço literário com o real, vivendo e se
identificando com o que é contado em textos literários.
Segundo a teoria de Piaget e Inhelder (1999), entre a infância e a adolescência, o ser humano
desenvolve a capacidade de executar operações lógicas que se aperfeiçoam, e vendo essa afirmação,
percebemos que é fundamental o contato com a literatura nessa fase, pois marca uma fase em que o
ser humano está em pleno estado de desenvolvimento e o que for aprendido ali, fica para sempre na
memória.
No que se refere aos relatos dos/as professores/as a partir da leitura das “Memórias
Inventadas” de Manoel de Barros, pudemos perceber marcas importantes da infância dos/as
educadores/as, gravadas na memória e revividas no ato da leitura, que puderam ser expressas em
seus escritos no livro. Notamos a partir das leituras que os/as educadores/as manifestaram
recordações históricas de seus passados, fazendo uma íntima relação com as “Memórias
Inventadas” de Manoel de Barros.
Lacerda (2003), nos diz que como a escrita memorial alimenta-se do passado, exercê-la
é quase sempre uma catarse; o que acaba por instaurar um clima nostálgico e saudosista sobre o que
se elege como lembrança; talvez esse sentimento de saudosismo tenha sido exercido por muitos
dos/as educadores/as participantes quando em suas escritas de interpretação dos poemas.
Analisando a interpretação do texto “Aula”, pertencente ao volume “A Segunda
Infância” das Memórias inventadas, a educadora “Aroeira” faz uma breve interpretação, voltandose para si mesma e tomando o poema como base de reflexão de sua vida escolar. Vejamos as duas
versões:
“Aula”
Nosso Professor de latim, Mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado
de genitivos dativos, ablativos e de outras desinências. Gostaria agora de escrever um livro.
Usaria um idioma de larvas incendiadas. Epa! o prof. falseou-ciciou um colega. Idioma de
larvas incendiadas! Mestre Aristeu continuou: quisera uma linguagem que obedecesse a
desordem das falas infantis do que as ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma
norma. Pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria
só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o dejá visto. O
desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa! o prof. desalterou de novo - outro
colega nosso denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbi gratia:
um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é de uma palavra de
tanque. Porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas. E podem até
pegar mofo. Quisera um idioma de larvas incendiadas. Palavras que fossem de fontes e não
de tanques. E um pouco exaltado o nosso prof. disse: Falo de poesia, meus queridos alunos.
Poesia é o mel das palavras! Eu sou um enxame! Epa!... Nisso entra o diretor do Colégio
que assistira a aula de fora. Falou: Se o enxame espere-me no meu gabinete. O senhor está
ensinando bobagens aos nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo a
chorar. ( BARROS, 2007b)

Segundo as palavras do autor, na época da sua vida escolar, a literatura é ensinada como
mera bobagem, tida como algo sem muita importância para os adultos, mas que para as crianças era
sim importante. E segundo Aroeira, isso a fez lembrar dos tempos de escola, onde trava uma luta
quase que frustrante para poder aprender a ler e escrever:
Hoje trago-me uma rara lembrança da professora que me ensinou as primeiras letras, as
sílabas e por fim as pequenas palavras. Como era difícil para a nossa mestra ensinar a uma
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grande turma em um único instrumento, era o lápis e a folha de papel. Eu sentava junto aos
outros em bancos de madeiras para dar a lição ou escrever algo. Quanto desespero naquele
momento, muitas vezes o choro por não saber decifrar as palavras ou escrever. Soletrar as
palavras era um tropeço. Foi assim o começo da aprendizagem. Finalizo com as palavras do
autor, meio rindo a chorar. (AROEIRA, 2010).

Na fala da educadora ela reforça as colocações de Manoel de Barros, mostrando que em
seu tempo de estudo os métodos utilizados para ensinar a ler eram precários e sem muita
praticidade, e que deixou sequelas que a levam lembrar desses momentos como se fossem tão ruins
que se tornou desesperador. Assim, o/a aluno/a não reflete e pensa sobre o que aprende, apenas
decodifica as palavras, deixando seu potencial reflexivo de lado. Nas palavras da educadora,
percebemos de imediato a sua repudia aos métodos utilizados antigamente, deixando claro que a
metodologia que utiliza nos dias de hoje são bem mais eficientes que antes.
Em outro momento, a educadora chega a criar alguns versos, com base no poema
“Brincadeiras”:
“Brincadeiras”
No quintal a gente gostava de brincar com palavras
Mais do que de bicicleta.
Principalmente porque ninguém possuía bicicleta.
A gente brincava de palavras descomparadas.
Tipo assim: O céu tem três letras.
O sol tem três letras. O inseto é maior.
O que parecia um despropósito para nos não era despropósito.
Porque o inseto tem seis letras e o sol
só tem três Logo o inseto é maior. (Aqui entrava a lógica?)
Meu irmão que era estudado falou
quê lógica quê nada isso é um sofisma.
Agente boiou no sofisma.
Ele disse que sofisma é risco n’água.
Entendemos tudo. Depois Cipriano falou:
Mais alto do que eu só Deus e os passarinhos.
A dúvida era saber se Deus também avoava
Ou se ele em toda parte como a mãe ensinava
Cipriano era um indiozinho guató que aparecia no Quintal, nosso amigo.
Ele obedecia a desordem. Nisso apareceu meu avô.
Ele estava diferente e ate jovial.
Contou-nos que tinha trocado o Ocaso dele por duas andorinhas.
A gente ficou admirado daquela troca.
Mas não chegamos a ver as andorinhas.
Outro dia a gente destampamos a cabeça do Cipriano.
Lá dentro só tinha árvore. Nenhuma idéia sequer.
Falaram que ele tina predominâncias vegetais do que platônicas.
Isso era. (BARROS, 2007a)

O poema Brincadeiras, escrito pela educadora Aroeira sobre suas experiências infantis a
partir da leitura do poema “Brincadeiras” de Manoel de Barros, nos faz refletir sobre as
experiências vividas durante a nossa infância, que podem nos ajudar na aproximação com o texto
literário, chegando a nos auxiliar no nosso viés poético.
Cantando e Brincando
Hoje foi preciso relembrar da minha infância querida.
Das brincadeiras de rodas mais preferidas.
Recordo Ciranda cirandinha, com todas as menininhas.
O canto. Entoavam ao longe Achavam umas gracinhas.
Fui na Espanha buscar o meu chapéu,
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e m roda olhavam pro céu Pedindo ao papai querido.
De não ficar ao léu. Não podemos esquecer do grilo,
sempre estava lá atrás.
Triste de quem o cipó pegava.
Na parte do corpo detrás.
Jamais esqueçamos do poço,
alguém estava com água no pescoço,
quem tirasse o menino feio,
ficava com tanto desgosto.
E da linda brincadeirinha falamos em competição,
triste de quem perdia, só terminava em confusão.
Vamos cantar Terezinha de Jesus.
A gente já pensava no amor, quem podia aparecer,
cantando música de amor?
E para finalizar, deixo aqui como lembrança,
as brincadeiras de criança que tenho na lembrança.
(“Brincadeira”, segundo a educadora Aroeira)

A poesia elaborada por Aroeira é um exemplo claro de que houve uma retomada das
memórias da infância em que está ligada aos anos iniciais do Ensino Fundamental, onde são
trabalhadas as cantigas de roda e as rimas que embalam as brincadeiras infantis. Com isso vemos
que compreender as experiências de vida dos educadores é quase que discutir as experiências de
vida dos/as educandos/as, visto que esses/as educadores/as já passaram pelas mesmas fases da vida
de seus/suas alunos/alunas, e a veia poética está imbricada em cada um, basta que seja colocada em
prática.
Já Oiti preferiu o poema “Formação”, que trata da formação e criação na vida rural,
remetendo à vida de Oiti como criança no campo:
“Formação”
Fomos formados no mato - as palavras e eu. O que de terra a palavra se acrescentasse, a
gente se acrescentava de terra. O que de água a gente se encharcasse, a palavra se
encharcava de água. Porque nós íamos crescendo de em par. Se a gente recebesse
oralidades de pássaros, as palavras receberiam oralidades de pássaros. Conforme a gente
recebesse formatos da natureza, as palavras incorporavam as formas da natureza. Em
algumas palavras encontramos subterrâncias de caramujos e de pedras. Logo as palavras se
apropriavam daqueles fósseis linguísticos. Se a brisa da manhã despetalasse em nós o
amanhecer, as palavras amanheciam. Podia se dizer que a gente estivesse pregado na vida
das palavras ao modo que uma lesma estivesse pregada na existência de uma pedra. Foi no
que deu a nossa formação. Voltamos ao homem das cavernas. Ao canto inaugural. Pegamos
na semente da voz. Embicamos na metáfora. Agora a gente só sabe fazer desenhos verbais
com imagens. Tipo assim: Hoje eu vi outra rã sentada sobre uma pedra ao jeito que uma
garça estivesse sentada de tarde na solidão de outra pedra. Foi no que deu a nossa
formação.Eu acho bela! Eu acompanho. (BARROS, 2008)

Oiti se identifica com o poema por que teve sua infância toda vivida na zona rural e o
poema traz toda a magia que a natureza propicia aos que ali vivem. A comparação e a identificação
das duas situações mostram que ao ler o poema a educadora além de relembrar da vida rural, relata
também seu sofrimento para poder estudar na cidade.
Ao ler o texto “Formação”, do livro “Memórias Inventadas”; recordei-me do trajeto que fiz
durante 15 anos de bicicleta do sítio para a cidade com o objetivo de obter a minha
formação; percurso este que eu fazia com alegria e satisfação junto aos meus irmãos e
vários colegas, que com o passar do tempo alguns se perderam pelo caminho, ou seja,
deixaram de freqüentar a escola por falta de estímulo, falta de incentivo dos pais e outros
por falta do próprio transporte que era a bicicleta.
Sou muito grata também ao professor Geovan, que por muitas vezes deixava sua bicicleta
na casa de minha tia, então ele me pedia para eu trazer na segunda. No entanto nossas
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pernas descansavam mais. Hoje me sinto muito feliz por ter conseguido atingir o grau de
estudo que tenho, mesmo diante de algumas dificuldades, mas com a graça de Deus
conseguimos e continuo querendo me aperfeiçoar cada vez mais.

Assim, vemos que o poema levou Oiti a buscar na memória lembranças de sua infância
e adolescência, onde com dificuldades lutou para conseguir sua formação profissional. Vygotsky
(1984) afirma que, na adolescência, a memória torna-se extremamente lógica, havendo uma
reorientação nas relações interfuncionais que a conectam a outras funções, assim, vemos que Oiti
lembra-se perfeitamente dos momentos vividos em sua adolescência, pois além de sua força de
vontade de conseguir uma formação profissional, seu metabolismo colaborou incessantemente e
isso é bem mostrado em suas colocações.
Tudo que vimos nos dois casos também estão presentes nos outros três relatos
estudados. As memórias Inventadas de Manoel de Barros foram peças fundamentais para que
pudéssemos observar e concluir que a literatura interfere de forma positiva, quando o professor é
um leitor e admirador de obras literárias. Isso pode ser peça fundamental para o melhoramento do
ensino, pois torna-se conhecedor do que deve ser trabalhado em sala de aula, visto que está mais
perto da realidade do aluno.
CONCLUSÃO
Nesse trabalho tivemos a oportunidade de analisar a relação dos/as educadores/as com a
leitura literária, refletindo sobre o desenvolvimento da leitura e o contato com a literatura durante
seus processos formativos e sua atuação como docente, presentes nas interpretações dos/as
educadores/as das “Memórias Inventadas”, de Manoel de Barros (2007a, 2007b, 2008). Com isso,
pudemos constatar que apesar dos ideais do curso não serem voltados para a formação de leitores da
literatura, ele cumpre com um papel de fundamental importância quando faz com que os/as
educadores/as usufruam da literatura para buscar em suas memórias momentos vividos que ficam
marcados na vida de cada um dos/as participantes.
A forma como foi trabalhada também fez com que os participantes pudessem ir além
das memórias da infância, onde cada um pôde relembrar sua carreira educacional, mostrando as
dificuldades e os atropelos que tiveram de passar para chegar ao nível que chegaram.
Assim, concluímos que as estratégias de leitura utilizadas durante o projeto, foi
fundamental para que os participantes obtivessem interesse em ler os textos literários, despertando o
interesse dos mesmos pela literatura, especialmente para o poema. Esperamos ter contribuído para
que novas metodologias de ensino de literatura, principalmente a infantil, sejam criadas a partir
dessas constatações e que os estudos da memória e a formação de leitores/as a partir da literatura
possam ser cada vez mais valorizados.
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MEMÓRIAS: A HISTÓRIA DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO
Francisco Reginaldo Linhares1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Gilberto
Ferreira Costa3; Lidianny Susy de Queiroz Dias4; Maria Margarida Pinheiro5.
RESUMO: Este trabalho é parte integrante da Pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, fruto do Plano de Trabalho “Cultura, memória e história oral:
reconstituindo as experiências do NEEd”, e objetiva fazer uma retrospectiva histórica desse grupo de
pesquisa, a partir dos documentos e registros do arquivo do NEEd, especialmente as pesquisas que
encontram-se registradas, e de relatos dos participantes do referido grupo. Se faz necessário escrever
sobre as memórias do NEEd para documentar, registrar, a caminhada do primeiro grupo de estudos e
pesquisas do Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque
Maia (CAMEAM). Assim sendo de fundamental relevância para os graduandos do curso de Pedagogia,
bem como dos demais cursos que se interessarem pelas discussões do grupo. Assim percebemos como se
dá a relação dos alunos com o grupo de pesquisa, as temáticas abordadas nas pesquisas e as afinidades
teóricas de seus pesquisadores e discentes, tendo em vista que o grupo vem trabalhando com o resgate das
memórias dos seus integrantes.
PALAVRAS-CHAVE: Documentos; História Oral; Memória; NEEd.

INTRODUÇÃO
Documentar e registrar uma história se faz necessário uma vez que os fatos
e os acontecimentos não devem passar despercebidos ou mesmo silenciados pelo
esquecimento. Segundo Izquierdo, citado por Brandão (2008), nossas memórias são
constituídas por aquilo que lembramos, mas também o que esquecemos e pelo que nos
afetara negativa ou positivamente. Nesse sentido, as memórias precisam ser resgatadas e
documentadas para servirem de fonte de pesquisa para que futuros pesquisadores
possam dá continuidade aos trabalhos, sejam os de permanência ou não, mas também
redirecionar as ações de um indivíduo ou grupo. Procurando conhecer a história do
Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) nos deparamos com a ausência de um
documento sistematizado que registrasse sua história, o que consideramos um problema,
uma vez que sem registro não existe a história, por esse motivo nos motivamos a
investigar e a contribuir com esse registro. Assim, passamos a pesquisar, a folhear os
registros das reuniões, ver os projetos submetidos a Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PROPEG) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) ou
as instituições de fomento a pesquisa, em busca de recursos externos, os relatórios, as
fotografias, entre outros documentos do Grupo, bem como fazer uma análise das
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mudanças nas linhas de pesquisas do NEEd e nos interesses temáticos das
investigações.
Tendo em vista os estudos sobre história oral e memória, que são discutidos
por autores como Halbwachs (2006), Mamede (2003) e Montenegro (2010), adotamos
essa temática para subsidiar nossos estudos no Projeto de Pesquisa “Diálogos
Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”;
objetivando a sistematização do registro das memórias do Grupo para que futuramente
estas não sejam esquecidas e possibilitem novas informações para os pesquisadores
vindouros, permitindo entender o processo que transforma a memória individual em
memória coletiva, segundo a teoria de Halbwachs (2006). As ações do nosso Plano de
Trabalho foram desenvolvidas no período de agosto de 2010 a julho de 2011, visando
alcançar os seguintes objetivos:
 Conhecer diversas abordagens sobre história oral, memória e cultura
popular;
 Reconstituir a história do NEEd, tomando por base as imagens e
documentos dos arquivos desse grupo;
 Elaborar textos, sínteses e resenha sobre memória e história oral;
 Ampliar o acervo de pesquisa do NEEd. (LINHARES, 2010).

MATERIAL E MÉTODOS
A partir de pesquisa bibliográfica e documental, analisamos a importância
da história oral e da memória para compreensão da cultura popular e da constituição do
NEEd. Para isso pretendíamos fazer:
 Pesquisa bibliográfica sobre história oral e memória, destacando-se a contribuição
de autores como: Brandão (2008); Halbwachs (2006), Mamede (2003), Montenegro
(2010) e Moreira (1984);
 Pesquisa documental, utilizando para análise: formulários de apresentação do Grupo
junto a PROPEG/UERN e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), projetos, minutas das reuniões, relatórios e imagens fotográficas
do NEEd, e por último, conhecer os relatos dos participantes do NEEd, durante os
encontros dos Diálogos Autobiográficos do NEEd, realizados quinzenalmente.
Nesse contexto, compreendemos que todas as atividades realizadas fazem
parte da nossa história, estando, assim, relacionadas à nossa cultura. Esse campo da
história ainda é desvalorizado, não sendo dada a importância necessária para tal
atividade, apesar de sabermos que a compreensão de nossas vivências atuais deve partir
das suas raízes históricas. Como fazer esse resgate? Pensando assim, compreendemos
que a partir da análise de documentos (registros escritos) e imagens do NEEd, seria
possível entender a sua história. Nesse texto, trazemos as análises de alguns aportes
teóricos e documentos escritos.
A pesquisa se desenvolveu a partir de agosto de 2010 até julho de 2011,
envolvendo os seguintes momentos: estudo bibliográfico sobre história oral e memória,
análise dos documentos e processo de escrita do artigo e preenchimento dos relatórios
parcial e final.
Durante o desenrolar da pesquisa, escolhemos a obra: História oral e
memória a cultura popular revisitada, de Antonio Torres Montenegro (2010), para nos
aprofundarmos teoricamente, contribuindo para a realização do II Seminário de Leituras
Formadoras do NEEd, evento organizado pelos participantes do Grupo a ser realizado
no próximo semestre, através da leitura, publicação de uma resenha sobre essa obra e
apresentação no referido evento.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Há muitas comunidades que estão sem registros, assim ficando com o seu
passado de certa forma esquecido, fato que não deveria acontecer, tudo que acontece
merece e precisa ser registrado, seja de forma escrita, seja através de imagens,
especialmente as fotografias e os vídeos; mas não se pode esquecer de documentar a
história de uma determinada comunidade ou grupo social, seja qual for,
independentemente de raça, etnia ou cor. Como nos afirma Montenegro (2010) em sua
obra:
Muitos períodos da história oficial parecem passar despercebidos de uma
grande parcela da população. É como se os acontecimentos da história
narrada, divulgada pelos meios de comunicação e pelos diversos órgãos e
agentes produtores do passado, nada de especial trouxessem, não deixando
marcas que se constituíssem em referências de um passado, fundante de
explicações de um presente, quiçá de projetos futuros. (MONTENEGRO,
2010, p. 74).

O que o autor nos coloca é que há muitas histórias esquecidas, devido a não
documentação. Dessa forma, a história oral se torna relevante nesta situação porque é
através das conversas e dos relatos orais que se pode escrever e registrar a cultura de um
povo. A partir daí discutimos com os demais participantes do NEEd a importância de
não perder de vista os fatos e acontecimentos do nosso dia a dia. Pois é através das
histórias contadas por crianças, jovens, adultos e idosos que podemos deixar registradas
as memórias de um povo.
Dentre as obras estudadas, “A Memória Coletiva”, de Maurice Hawbwachs
(2006), foi fundamental para nossa compreensão sobre a história do NEEd, visto que
nos relata o processo de transformação das memórias. A partir do momento que os
relatos são contados e registrados, a memória deixa de ser individual e passa a ser
coletiva, passando a ser patrimônio de todos que participam dos relatos. As memórias
transmitem sentimentos, que são transformados e revividos cada vez que escutamos
esses relatos. São os laços de afetividade defendidos por Pierre Nora, que sobre isso
afirma:
[...] A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido,
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas
revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta
do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo
vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. (NORA,
1993, p. 9).

Nora (1993) quis dizer que a problemática das memórias é justamente as
reconstruções que acontecem sempre que elas são transmitidas. A história oral tem esse
poder de fazer o indivíduo viver um mesmo acontecimento a cada relato. As lembranças
despertam emoções, sejam elas constituídas de momentos alegres ou de angústias
passadas. Assim, a memória individual transforma-se realmente em memória coletiva.
Como podemos perceber durante as socializações das narrativas de vida e reflexões
poéticas dos membros do NEEd durante os “Diálogos Autobiográficos”.
Em cada encontro dos “Diálogos Autobiográficos” dos grupos do turno
matutino, um/a participante realizava a leitura de uma poesia do livro “Navegos: A
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Herança”, de Zila Mamede (2003), que trata de histórias, vivências e memórias da
infância e de outros momentos da vida da autora. Alguns de seus poemas se imbricavam
com nossas próprias vivências e reminiscências, como, por exemplo, o poema:
ODE ÀS SECAS DO NORDESTE
[...] Na estrada norte era noite
Na estrada sul era dia
Em todo o sertão queimado
Que diferença fazia
Se o sol nascesse de noite
Se a lua enchesse de dia? (MAMEDE, 2003, p. 53).

A autora nos relata as lembranças do sertão nordestino, destacando umas de
suas principais características que é a seca, possibilitando-nos refletir também sobre os
problemas enfrentados em nossas histórias de vida, com fortes vínculos com a vida
rural.
Passamos agora a narrar aspectos da história do NEEd, tomando por base
alguns dos documentos escritos desse Grupo.
Segundo a proposta de implementação do NEEd, a sua criação se deu no dia
22 de maio de 2000, quando foi institucionalizado no CNPq, e de início fazia parte
professores e funcionários, sendo 10 professores e 1 funcionário, embora se tivesse a
proposta de incluir também alunos para estudar as temáticas relacionadas à educação.
De acordo com esta proposta:
O Núcleo de Estudos em Educação - NEED é um órgão integrante do
Departamento de Educação do Campus Avançado “Profª Maria Elisa de
Albuquerque Maia”- CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte -UERN. Este núcleo se define enquanto um grupo em construção,
mas que já se vislumbra como algo concreto e não apenas como desafio.
(NEED, 2000, [p.1]).

Nesse período, o Grupo tinha as seguintes linhas de pesquisa: Estado e
Políticas Públicas em Educação; e Formação do Educador e Alternativas Pedagógicas.
Observamos que os membros do NEEd estavam aglutinados em sua maioria na segunda
linha de pesquisa, visto que apenas duas pesquisadoras estavam vinculadas à primeira
linha. Além disso, a produção e as ações de pesquisa eram muito individualizadas e
inconsistentes, dada a pouca qualificação dos seus membros ― 09 especialistas ― e a
inexperiência na execução de atividades de pesquisa. Assim, as ações de pesquisa se
constituíam mais das pesquisas vinculadas aos projetos de dissertação de 03
pesquisadores em capacitação: Políticas Educacionais nos anos 90 e os Conselhos
Municipais de Educação em Pau dos Ferros; O Desafio de institucionalização de
gestões participativas: Os conselhos municipais de saúde; O ensino de leitura a partir do
planejamento dos professores; a relação teoria – prática. E duas pesquisa-ação: A
criança e o adolescente no município de Pau dos Ferros: um diagnóstico dessa
realidade; A repetência na Escola Estadual “4 de setembro”: uma ação conjunta entre
unidade escolar e universidade (NEED, 2000, 2002, 2011).
Com o passar do tempo, o Grupo foi recebendo novos membros, com a
inclusão de 03 pesquisadores e 10 discentes do Programa Institucional de Monitoria
(PIM) e da especialização em educação (NEEd, 2002) e aumentando a capacitação de
seus pesquisadores, o que gerou a necessidade de discutir outras temáticas e mudanças
nas linhas de pesquisa existentes. Em 2002, a linha de pesquisa “Estado e Políticas
Públicas em Educação” passou a ser denominada “Cultura, Sociedade e Políticas
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Educacionais” e incorporar temas sobre: a relação entre sociedade, trabalho e educação;
concepções educativas; as relações de gênero. Já a linha “Formação do Educador e
Alternativas Pedagógicas”, passou a se chamar “Práticas Pedagógicas e Formação do
Educador”. Esta última continua a discussão sobre formação do educador e práticas
pedagógicas, afunilando suas temáticas de interesse para: planejamento e avaliação;
currículo, organização e seleção de conteúdos (NEED, 2002).
No ano de 2004, com a criação de cursos de Administração, Educação
Física, Enfermagem e Geografia no CAMEAM, o Departamento de Educação (DE)
ficou responsável pela oferta das disciplinas da área de fundamentos em todos os cursos
do CAMEAM, tais como: Filosofia, Sociologia, Antropologia, e do campo da formação
pedagógica nos cursos de licenciatura. Com isso o NEEd passou a ter 09 pesquisadores
novos, dos quais 7 tinham capacitação concluída ou em andamento em nível de
mestrado e 2 especialistas, e uma maior prática em fazer pesquisa, assim surgindo novos
interesses temáticos: Educação do campo, educação em direitos humanos, sexualidade.
E outros temas que já se discutiam foram afunilados, tais como: Educação Infantil,
política educacional e gestão escolar, Educação de Jovens e Adultos, planejamento e
avaliação do ensino.
Esse período foi rico e diverso, mas também foi permeado por algumas
divergências. Assim, visando a delimitação temática e captação de novos recursos para
bases de pesquisa, no ano de 2005, 05 pesquisadores do NEEd saíram e fundaram o
Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem
(GEPPE).
No período entre 2004 e 2009, o grupo contava com 07 projetos de
pesquisa; 03 projetos de extensão; e 07 dissertações e 01 tese foram concluídas. 6 E
estavam em andamento 02 projetos de pesquisa, 02 projetos de extensão, 01 projeto de
dissertação e 06 projetos de tese (COSTA, 2009; PINEIRO, 2009).
Entre os anos de 2007-2010, o NEEd ganhou mais 15 pesquisadores novos,
sendo 02 doutores, 04 mestres e 09 especialistas. Contudo, ao longo da sua existência
ele também foi perdendo pesquisadores, com a saída de professores para outras
instituições de ensino superior e/ou grupos de pesquisa, como por exemplo, o GEEPE.
Atualmente, o grupo conta com 22 pesquisadores, 13 discentes e 06
colaboradores. Deste quadro, os discentes são alunos somente da graduação. Já no
quadro dos pesquisadores, temos 03 doutores, 10 mestres (destes, 05 estão cursando
doutorado), 09 especialistas (02 estão cursando o mestrado). Embora tenha um número
grande de pesquisadores, o grupo conta apenas com 03 projetos de pesquisa cadastrados
no NEEd e institucionalizados na UERN, apesar de ter outros projetos de pesquisa
desenvolvidos com a participação de membros do NEEd, estes são vinculados a outros
grupos de pesquisa ou estão voltados para a capacitação docente de seus em nível de
mestrado e de doutorado. (COSTA, 2009; COSTA, SILVA, 2011; PINHEIRO, 2009;
SILVA, 2011a, 2011b).
Além disso, dos 22 pesquisadores, 07 são de outras instituições como: a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal Rural
do Semi-Árido (UFERSA) e as escolas da Educação Básica; e 09 participam de mais de
uma base de pesquisa (COSTA, SILVA, 2011; SILVA, 2011a, 2011b).
Outro aspecto importante do NEEd é a articulação de suas atividades de
pesquisa com ações extensionistas. Por isso, o Grupo tem uma aproximação muito
grande com as ações do Núcleo de Extensão em Educação em Direitos Humanos
(NUEDH). A influência de abordagens da pesquisa-ação é marcante na trajetória do
6

Com a criação do GEEPE, em 2005,dois projetos de pesquisa, uma dissertação e uma tese foram concluídas nesse
grupo.
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NEEd, destacando-se nos últimos projeto a pesquisas colaborativa e a história de vida
em formação, que propiciaram uma articulação direta com 02 projetos de extensão em
desenvolvimento, sendo que 01 é parte integrante de uma das pesquisa do Grupo em
andamento.
Ao longo dessa pesquisa percebemos algumas dificuldades enfrentadas pelo
grupo, tais como: uma melhor dinamização nas orientações de alunos de graduação e de
pós-graduação; saída constante de membros discentes e docentes; a pouca produção
coletiva voltada para publicar de artigos, livros ou capítulos de livros.
Um dos motivos para acarretar essas problemáticas, talvez possa ser o fato
de, no início de sua história, todos os docentes do Departamento de Educação serem
cadastrados no NEEd, independente de desenvolverem pesquisa ou não, mediante a
situação de que era o único grupo de pesquisa deste departamento. Podendo também ter
contribuído para a baixa produção do Grupo e pouca diversidade de projetos.
CONCLUSÃO
Mediante o que foi discutido, analisado e apresentado, concluímos que esta
pesquisa foi de fundamental importância, para a construção da história do NEEd,
possibilitando um aprofundamento teórico com os autores que já foram citados no
decorrer do trabalho, que discutem história oral e memórias, contribuindo para o
desenvolvimento de um registro sobre a pesquisa na UERN, uma vez que ficará
documentada a história do primeiro grupo de pesquisa do Departamento de Educação: o
NEEd.
Este é um tipo de trabalho que encontra muitas dificuldades, sobretudo em
relação à organização das informações e arquivos pelo grupo. Porém, é satisfatório,
possibilitando um maior aprofundamento nos registros para pesquisadores futuros, que
desejam trabalhar com essa temática. É interessante que outras pessoas possam dar
continuidade ao trabalho de resgate das memórias, não só do NEEd, mas de outros
grupos de pesquisas ou até mesmo de outros segmentos, possibilitando a outros
pesquisadores adentrarem em outros sentidos dessa história e da própria trajetória da
pesquisa na UERN.
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NARRATIVAS DE VIDA E AUTOFORMAÇÃO
Gilberto Ferreira Costa1; Gilcilene Lélia Souza do Nascimento 2; Jéssica Luana Fernandes3; Josefa
Raquel Pereira Almeida;4 Maria Euzimar Berenice Rego Silva5.
RESUMO: Este trabalho é resultado de uma análise feita sobre as narrativas de vida pertencentes ao grupo da pesquisa
“Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”, do CAMEAM/UERN. Para
realização deste trabalho, tomamos como referência as narrativas do grupo matutino, uma vez que as ações do projeto
são divididas em dois grupos, o matutino e o vespertino. O grupo matutino possui dois subgrupos: “Os girassóis” e
“Vida Escolar”. Foram analisadas 06 (seis) narrativas de vida. O objetivo específico desta análise é identificar: a) a
formação do grupo em pesquisa; b) temas e interesses; c) a ocorrência de mudança de interesse temático pelos
pesquisadores; d) instituições, pessoas e tradições teóricas que contribuíram para a formação em pesquisa; e) atividades
de pesquisa que já desenvolveram. Tivemos como apoio teórico para a análise do conteúdo das narrativas os estudos de:
Bardin (2009), Brandão (2003), Brandão (2008), Flick (2009), Josso (2004), Moreira (1984) e Pineau (2006), que nos
fizeram compreender que o ato de construir uma narrativa autobiográfica, torna o sujeito que escreve o narrador e autor
de sua própria história. Esse ressignifica suas trajetórias e atribui valor formativo as suas experiências construtivas,
relembra de fatos passados e projeta planos futuros.
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Memória; Narrativas de Vida.

INTRODUÇÃO
A pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em
Educação (NEEd)” tem como foco de investigação as narrativas autobiográficas de participantes do
NEEd. O grupo de participantes dessa pesquisa é constituído por professores do Departamento de
Educação (DE) do Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM),
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), professores de outras instituições, alunos
dos Cursos de Geografia, Letras e Pedagogia. O presente trabalho parte de uma análise destas
narrativas, com ênfase nos seguintes aspectos: a) a formação do grupo em pesquisa; b) os temas e
interesses dos membros; c) a ocorrência de mudança de interesse temático pelos participantes; d)
instituições e pessoas que contribuíram para a formação deles em pesquisa; e e) atividades de
pesquisa que já desenvolveram. Selecionamos como fonte para nossas análises e reflexões apenas as
narrativas do grupo matutino, que por sua vez, está dividido em dois subgrupos: “Os Girassóis” e
“Vida Escolar”.
Esse projeto do NEEd tem como foco central compreender o percurso de formação de
sua equipe, buscando identificar o que foi de mais significativo para o crescimento do grupo e de
cada membro participante, a partir da análise das experiências que consideramos formadoras. Os
grupos de estudos/trabalho desenvolvidos na pesquisa visam à socialização das narrativas (escritas e
1
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orais), o redimensionamento das linhas de pesquisa do NEEd e também o aprofundamento teórico
sobre pesquisa, formação e abordagem biográfica, especialmente as discussões no campo da
memória e da história de vida em formação (BRANDÃO, 2008; JOSSO, 2004; MOREIRA, 1984;
PINEAU, 2006). Os encontros e ações da pesquisa procuraram possibilitar aos participantes do
projeto construir e reconstruir suas narrativas de vida, permitindo ao indivíduo o autoconhecimento,
em que o mesmo reflete sobre a influência das experiências vividas para o que se vai viver,
pautando-se sempre na socialização e interação entre os participantes, havendo momentos
constantes de conhecimento também de vida do outro através da troca de experiências, das histórias
de vida contadas, escritas e desenhadas por cada membro do grupo, a serem analisadas com base
nos estudos teóricos que tratam da autobiografia. A atividade “Diálogos autobiográficos” é dividida
em dois grupos de estudos, o grupo “matutino” e o “vespertino”. Também faz parte desta atividade
o grupo “Diálogos virtuais” que permite aos participantes, assim como aos demais, a troca de
narrativas entre membros de um grupo, e também permite a inclusão dos membros do NEEd
afastados para capacitação ou que pertencem a outras instituições de ensino superior.
Os objetivos propostos do plano de trabalho apresentado ao Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC): “Análise das experiências formadoras da equipe NEEd para
discutir estratégias e dificuldades enfrentadas no percurso escolar”, foram:
 Conhecer narrativas de vida e desenhos dos membros do grupo matutino participantes
dos “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação
(NEEd)”.
 Analisar as experiências dos membros e como se deu a sua formação através das
narrativas.

Vale salientar que estes objetivos foram propostos para os meses de março/julho de
2011, período que corresponde à oferta da bolsa PIBIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
O interesse em discutir e analisar as narrativas desses participantes do NEEd se deu a
partir de estudos que realizamos sobre memória autobiográfica, desde a nossa entrada nesse grupo
NEEd a partir de abril de 2010. Entendemos que as histórias narradas ou escritas permitem
compreender, recuperar e ressignificar trajetórias e projetos, que ao serem rememoradas/lembradas
e narradas em forma de autobiografias escritas poderão revelar uma identidade pessoal ou de um
grupo. Segundo Brandão (2008, p. 15), “Essa história que é nossa e dos grupos aos quais
pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia e fortalece nossa identidade, ilumina nosso caminho na
busca de sentidos para nosso ser-estar no mundo”.
Partindo do pressuposto acima, buscamos compreender como se deu a formação dos
participantes do NEEd em pesquisa com o objetivo de identificar fatos e aspectos nas histórias de
vidas narradas e compartilhadas que possam revelar uma identidade do grupo.
MATERIAL E MÉTODOS
Essa investigação de caráter qualitativo partiu de pesquisa bibliográfica sobre pesquisa,
formação e abordagem biográfica, centrando-se nas discussões no campo da memória e da história
de vida em formação, cujo apoio teórico podemos encontrar nos estudos de: Bardin (2009), Brandão
(2003), Brandão (2008), Flick (2009), Josso (2004), Moreira (1984) e Pineau (2006).
As narrativas que tomamos para análise e reflexão pertencem ao grupo matutino da
pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”.
Como dito anteriormente, este grupo se divide em dois subgrupos: “Os Girassóis”, com sete
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participantes presenciais, sendo um virtual; e “Vida Escolar”, também com sete participantes. Para
este trabalho, foram selecionadas para análise seis narrativas: duas do Grupo “Os Girassóis” e
quatro do Grupo “Vida Escolar”. Buscamos identificar nestas seis narrativas as histórias de vida e
formação de cada um, desde as experiências pessoais, as instituições formadoras, as pessoas ou
tradições teóricas que contribuíram para sua formação em pesquisa, e principalmente, as
experiências em pesquisa que os indivíduos têm e pretendem ter, revelando a importância desta para
a formação, em que se analisam as histórias vividas e vivenciadas, a luz das teorias que discutem
autobiografia, buscando dessa forma construir novos conhecimentos e utilizá-los frente às
oportunidades da sociedade.
Tendo em vista os princípios norteadores da Pesquisa, especialmente no que se refere à
análise das experiências formadoras, optamos pela leitura das narrativas escritas e investigação das
narrativas orais e dos desenhos feitos durante a dinâmica “Estrada da Formação”, presentes nos
registros videográficos no período de abril/2010 a abril/2011. Porém, para este trabalho, fazemos
uso apenas das narrativas de vida dos participantes do grupo matutino do NEEd, buscando
identificar as experiências dos membros e como se deu sua formação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Reflexão Sobre Memória Autobiográfica e as Narrativas de Vida
A memória autobiográfica é um processo de rememoração no qual recuperamos e
ressignificamos nossas lembranças, trajetória de vida, o que vivemos e até mesmo os nossos planos
futuros. Mas, não só do que realmente vivemos são constituídas as nossas lembranças, pois elas se
imbricam também as memórias das outras pessoas com as quais nos relacionamos e dos grupos
sociais que participamos. Essas memórias coletivas são também herdadas de nossa origem. Assim,
somos constituídos por nossas lembranças, nossa cultura e nossa história. Para Brandão (2008, p.
16),
[...] cada memória é única, tem a marca e é constitutiva de nossa identidade, fazendo parte,
simultaneamente, das comunidades restritas ou ampliadas das quais participamos; ligandonos também as memórias comuns, sócio-históricas. Ao trabalharmos com as histórias dos
sujeitos, como narrativas, ficam evidentes as lembranças individuais entrelaçadas às
memórias coletivas, também como parte histórica que as contextualiza.

Ao fazer uso da abordagem autobiográfica o indivíduo mergulha em suas lembranças,
resgata histórias que ficaram para trás, momentos alegres ou difíceis, experiências que trouxeram
algum aprendizado, possibilitando-lhe traçar seu perfil pessoal e profissional, construir sua
identidade e também contribuir para sua formação. Diante de tantas lembranças resgatadas na
rememoração, o que analisar em uma narrativa autobiográfica? Conforme Flick (2009, p. 308), “O
objetivo da análise de dados narrativos concentra-se mais em revelar esses processos construtivos
do que em reconstruir processos factuais”.
No processo de escritura da narrativa o sujeito entra em contato com processos factuais
e construtivos, recordam de datas, momentos e experiências que acarretaram algum tipo de
aprendizagem que foi significativa em sua trajetória de vida. Neste processo de rememoração, ele
mergulha em seu interior e também reflete sobre sua identidade. Assim, podemos afirmar que as
várias lembranças trazidas pelas narrativas autobiográficas possibilitam ao sujeito o conhecimento
de si mesmo, como aponta Brandão (2008, p. 77-8):
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Em todos esses projetos, a busca das raízes culturais identitárias, baseadas na vida vivida,
nas histórias das comunidades, em seus saberes-fazeres, trazidas pela memória nas práticas
narrativas autobiográficas, mostram-se como possibilidades de um conhecimento de si, do
grupo de pertencimento e de sua cultura.

Através da narrativa autobiográfica o indivíduo coloca-se em contato com fatos
ocorridos ao longo de sua vida e também conhecimentos adquiridos neste processo, ficando na
posição de narrador de sua própria história. Ele passa a dar significado a estes acontecimentos e
vislumbra as experiências vividas como formativas na vida pessoal como também na profissional.
Segundo Josso (2004, p. 47-8), “[…] para que uma experiência seja considerada formadora, é
necessário falarmos sobre o ângulo da aprendizagem; por outras palavras essa experiência simboliza
atitudes, comportamentos, pensamentos, saber-fazer, sentimentos que caracterizam uma
subjetividade e identidades.”
Reflexão das Narrativas: Relato das Experiências e Histórias de Vida e Formação
Nas narrativas que tomamos para análise, tentamos identificar: a formação do grupo em
pesquisa; seus temas e interesses; a ocorrência de mudança de interesse temático pelos
participantes; d) as instituições, pessoas e autores/as que contribuíram para a formação deles; e as
atividades de pesquisa que já desenvolveram ou participaram. Conforme os excertos das narrativas
transcritas abaixo, observamos que, das duas narrativas do Grupo “Os Girassóis”, um participante
diz ter tido o primeiro contato com pesquisa em um curso de pós-graduação e que depois de saber
da importância da formação continuada buscou fazer parte do NEEd. Na segunda narrativa, o
participante diz que seus primeiros contato com pesquisa foi em uma disciplina “Práticas
Pedagógicas Programadas” no início do Curso de Pedagogia e também a participação no NEEd.
Tulipa6 = “Minha primeira experiência em pesquisa se deu logo quando entrei na faculdade
em um trabalho proposto pela disciplina Práticas Pedagógicas Programadas I”
Hortência = “[...] posso enfatizar que meu primeiro aprendizado com essa ferramenta [...]
foi no meu curso de pós-graduação, tendo como um dos trabalhos de curso realizar uma
pesquisa qualitativa.”.

Quanto ao quesito “Instituições, pessoas e tradições teóricas que contribuíram para a sua
formação”, foram citadas principalmente: a família, a universidade e o curso de pós-graduação. Em
relação às atividades de pesquisa que já foram desenvolvidas “Hortência” diz ter desenvolvido sua
primeira atividade de pesquisa no curso de pós-graduação e “Tulipa” na disciplina “Práticas
Pedagógicas Programadas” do Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN. Já sobre seus interesses no
envolvimento com atividades de pesquisa, ambos compreendem a importância da formação nessa
área como importante para sua formação, envolvendo o plano pessoal, profissional, intelectual e
acadêmico.
Hortência = “o estudo no NEEd tem contribuído bastante na minha formação pessoal e
profissional, [visto que] somos eternos aprendizes”

Nas duas narrativas analisadas foi possível perceber a importância que ambos dão a
motivação de suas famílias, as experiências vividas e também fazer parte de um grupo de pesquisa.
Isso mostra que ao recuperar certas lembranças tristes ou alegres, isto lhes possibilita também
6

Os pseudônimos utilizados neste texto foram escolhidos pelos próprios participantes durante as dinâmicas da pesquisa “Diálogos
Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos em educação (NEEd)”.
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projetar planos futuros e redefinir projetos de vida/formação/trabalho, como destacam Brandão
(2008) e Josso (2004). Nas narrativas, evidenciou-se a vontade que os indivíduos têm de se
qualificar profissional e também pessoalmente. Segundo Brandão (2008, p. 15),
[...] a partir da memória autobiográfica nas histórias narradas, e muitas vezes escritas,
podemos, usando a linguagem, refletir, compreender, reorganizar e ressignificar essas
trajetórias e projetos de vida-trabalho, nossas e de outros, articulando as memórias
individuais e coletivas, dando-lhes um sentido-significado.

Em relação ao Grupo “Vida Escolar”, as quatro narrativas analisadas apontam que seus
contatos iniciais com a pesquisa se deu através da participação no NEEd. Quanto aos seus temas e
interesses, “Lápis” diz buscar uma formação profissional e também pessoal, assim também diz
“Discente”. “Caderno”, por sua vez, busca crescer academicamente.
Lápis = “Ainda tenho muito a conquistar, como fazer o curso de Geografia que tanto
almejo. Além disso, pretendo fazer especialização na área de Letras, que já venho trilhando
um caminho.”
Caderno = “[...] com a participação neste projeto com certeza terei muitas experiências e
crescerei academicamente”.

Em suas narrativas o grupo destaca instituições, pessoas e tradições teóricas que
contribuíram para sua formação, especialmente na área da pesquisa. “Livro-Esponja”, por exemplo,
destaca a tradição marxista como base principal de sua formação profissional e também seu
envolvimento com outras abordagens, como a cultura oriental, a autobiografia e o
autoconhecimento, e ainda destaca que estes aspectos estão permeados por conflitos, pois estes se
baseiam em abordagens filosóficas diferentes.
Livro-Esponja = “Tudo isso vem gerando em mim uma busca constante pela harmonização
eu-cosmo-natureza-sociedade”.

Dentre as instituições e experiências formadoras foi enfatizado pelos participantes do
Grupo “Vida Escolar” a entrada na UERN e por sua vez no grupo NEEd. “Caderno” diz também
que a professora de reforço na infância o influenciou muito por ter acreditado nele e hoje está na
Universidade.
Caderno = “A minha entrada no projeto NEEd se deu por incentivo das minhas colegas que
já estavam participando do mesmo”.
Lápis = “[...] minha entrada nas atividades do NEEd veio para complementar essa riqueza
de conhecimentos que a Universidade oferece”.

Percebemos que o grupo destaca o projeto “Diálogos Autobiográficos” como uma
grande influência para a formação em pesquisa e reconhecem a importância de participar de
atividades como esta, como aponta a fala de “Lápis” acima. Em relação às atividades de pesquisa
desenvolvidas, alguns citam que seu envolvimento com a pesquisa é recente, sendo a participação
no NEEd sua primeira experiência nessa área. Outros destacam a mudança de foco durante o
envolvimento com a pesquisa, como podemos perceber pelas seguintes falas:
Caderno = “Ainda não adquiri experiências neste projeto, pois ingressei faz pouco tempo,
mas com trabalhos realizados nas disciplinas Práticas Pedagógicas Programadas (PPPs),
Pesquisa Educacional e Profissão Docente adquiri novos conhecimentos”.
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Livro-Esponja = “[...] estudando a formação das educadoras rurais (infância/vivência rural),
cresço e posso germinar novas sementes para o fazer/saber acadêmico do NEEd”.
Discente = “Atualmente participo das atividades do NEEd, que me farão conhecer melhor a
vida acadêmica e ter um aprofundamento nas atividades de pesquisa”.

Estes recortes das narrativas nos permitem perceber o papel significativo que
instituições, pessoas e tradições teóricas exercem sobre eles, chegando a influenciar seu perfil
pessoal e até profissional. A memória autobiográfica traz a tona os grupos que o indivíduo convive
e também as instituições formadoras, em suas narrativas o grupo deixa aflorar suas experiências
pessoais e também formativas. Desta forma, sua identidade também aflora. Nos relatos escritos, as
experiências pessoais, as suas trajetórias individuais e coletivas revelam aprendizagens sobre sua
formação e desejos futuros; como identificamos na fala de alguns membros, quando dizem buscar
qualificação profissional e também pessoal. O ato de narrar sua história os colocou em campo
reflexivo quando estes evidenciam suas experiências acumuladas ao longo de sua trajetória e por
sua vez as transformações no que se refere a sua identidade. Conforme Brandão (2008, p. 38-39),
As identidades são consideradas, assim, em suas dinâmicas – construídas, múltiplas e
passíveis de ser atualizadas – sempre em processo de construção ou composição. Como
ligada a diferentes marcas de referências, internas e externas, e que fornecem um sentido à
construção de uma trajetória individual que é narrada como história.

Vimos que mergulhar em suas memórias deixa o sujeito e sua identidade passíveis de
transformações, pois ao trazer de volta nossas experiências lembramos o passado e ao mesmo
tempo também podemos (re) configura nossos projetos de vida/trabalho/formação.
CONCLUSÃO
Com a realização e sistematização da análise feita sobre as narrativas, foi possível
identificar o quanto os sujeitos que narraram sua história ressignificaram suas trajetórias e as
experiências acumuladas. Eles atribuíram a estes processos construtivos uma característica
formadora. Ao lembrar e narrar suas próprias histórias foi possível eleger experiências significativas
e também os possibilitou refletir sobre “a pesquisa na universidade” como um processo de formação
profissional e também pessoal.
Conforme encontrado nas narrativas analisadas, em algumas das falas citadas
anteriormente, os sujeitos analisados buscam uma formação profissional e pessoal e acreditam que
fazer pesquisa e, especialmente, participar do NEEd e do Projeto “Diálogos Autobiográficos” irá
contribuir em muito para esta formação. Eles reconhecem que o envolvimento com projetos como
este, escrevendo uma narrativa autobiográfica propiciará o desenvolvimento de sua autoformação.
Sabemos que bem mais que isto, também propiciará o conhecimento de si mesmo, já que ao narrar
os fatos vividos, eles entram em contato com sua história como narrador e autor. Segundo Josso
(2002, p. 34), “Falar das suas experiências formadoras é, pois, uma certa maneira de contar a si
mesma a sua própria historia[...]”.
Nas seis narrativas analisadas encontramos sujeitos mergulhando em suas histórias,
sejam em processos construtivos ou apenas factuais, rememorando suas trajetórias e atribuindo
significados as experiências que consideram formativas, sendo narradores de sua história,
lembrando-se de fatos passados, mas também fazendo planos futuros.
Como já dito neste trabalho, o objetivo do plano de trabalho “Análise das experiências
formadoras da equipe NEEd para discutir estratégias e dificuldades enfrentadas no percurso
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escolar” tinha como proposta trabalhar com as narrativas escritas, desenhos e narrativas orais por
meio dos vídeos. Para este trabalho, usamos apenas as narrativas escritas. Porém, no Plano de
Trabalho “Experiências formadoras, narrativas de vida e pesquisa”, PIBIC 2011-2012, pretendemos
dar continuidade a essa investigação.
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O ENSINO DA LEITURA NA ESCOLA PÚBLICA DE MOSSORÓ
Verônica Maria de Araújo Pontes1; Edinalva Virgínio Felipe de Oliveira2; Jesyka Macedo Guedes3
RESUMO: A busca de formação de leitores tem se constituído numa preocupação constante de professores e
pesquisadores que vêem a leitura como um dos caminhos para o desenvolvimento cognitivo do aluno, bem como a
formação de cidadãos críticos. No entanto, em avaliações realizadas como o PISA e o SAEB, os nossos alunos não têm
atingido a literacia em leitura,ficando aquém das expectativas gerais.Sendo assim, questionamos: Como se dá o trabalho
com a compreensão de leitura de textos realizado pelo professor em sala de aula?Como podemos formar leitores em
sala de aula?Nossa pesquisa tem como objetivos: verificar o ensino de língua portuguesa em sala de aula do 3º ano do
ciclo inicial; identificar a relação existente entre as perspectivas de leitura do aluno e o que é trabalhado pelo professor;
proporcionar mudanças na prática do professor a partir da leitura literária em sala de aula, em um projeto de
intervenção; despertar o interesse do aluno/leitor pelos textos literários; utilizar narrativas tendo em vista proporcionar o
gosto e o prazer de ler; refletir sobre a formação de leitores capazes de dar significado ao que lêem. Para isso,
investigamos uma sala de aula de 3º ano dos anos inicias da rede pública de ensino da Cidade de Mossoró, através da
abordagem qualitativa,utilizando entrevistas e observações,bem como uma proposta de intervenção em sala de aula.A
análise proposta contempla aspectos psicolinguísticos e sociais de compreensão da leitura, com base em experiências e
estudos já realizados por Smith, Oakhill, Marcuschi, Spinillo, Amarilha, Azevedo, Pontes e Zilberman.
PALAVRAS-CHAVE: Leitor; Leitura; Literatura.

INTRODUÇÃO
As nossas pesquisas durante os anos de 1994, 1996 estiveram direcionadas para as
bibliotecas escolares na rede pública de ensino, visando a sua contribuição para a formação do
aluno/leitor, ou seja, procuramos saber qual a relação da escola com a prática de leitura e por isso
percebemos uma falta de direcionamento do trabalho da biblioteca para a leitura literária.
Nos anos de 2002 a 2004 interessamo-nos também pelo trabalho do ensino de literatura
em sala de aula, o que nos fez dar continuidade direcionando a nossa pesquisa atual para os anos
iniciais, especificamente, o 3º ano. Dessa forma, é que desenvolvemos no ano de 2009-2010 esta
pesquisa, incluída no Grupo de Pesquisa em Alfabetização e Letramento do Departamento de
Educação da Faculdade de Educação- UERN. Partimos do levantamento das seguintes questões:
Como se dá o trabalho com a compreensão de leitura de textos realizado pelo professor em sala de
aula? O que fazer para a formação do leitor que dê sentido à leitura?
Para responder a estas questões, realizamos entrevistas e observações em sala de aula
com os sujeitos da pesquisa: um professor e 28 alunos do 3º ano de uma escola pública municipal
da Cidade de Mossoró-RN. Os dados possibilitaram-nos perceber inicialmente, que os alunos
encontram-se em nível inicial de leitura, operando com estratégias locais de leitura, e ainda
constatamos, através da coleta de dados, que 06(seis) alunos não sabem ainda decodificar os nossos
códigos lingüísticos, e a maioria não aprendeu a ler na perspectiva da leitura enquanto um processo
mais amplo de compreensão crítica e sua utilização social, os outros 22 alunos.
Assim, podemos dizer que os alunos apresentam muitas dificuldades de leitura, tanto no
que diz respeito à leitura fluente como em relação à própria compreensão do texto lido, e ainda do
uso social da leitura e da escrita. Na sala de aula, verificamos que a leitura ainda não se constitui
como fonte de prazer, o que de alguma forma retrata, segundo Pontes (2007), a leitura como sem
significado para o educando. A escola pesquisada se detém em leitura e transcrição de um texto no
livro didático, o que para Pontes (2007) é uma leitura mecânica, estática, quando na verdade deveria
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ser uma relação racional entre o indivíduo e o mundo que o cerca, e essa relação é ampla e cheia de
significados.
Quando pesquisamos sobre a relação existente entre as perspectivas de leitura do aluno
e o que é trabalhado pelo professor em sala de aula, constatamos que os sujeitos estão indo em
direção oposta, pois a leitura que desperta interesse no aluno não é a leitura que está sendo
trabalhada em sala de aula pelo professor. Essa constatação direciona a nossa reflexão sobre o papel
do professor de língua portuguesa no despertar do interesse pela leitura, no papel deste sujeito como
formador de leitores e ainda mais como de mediador entre o aluno e o conhecimento que o cerca,
responsabilidade do professor.
Também verificamos outro espaço voltado para a leitura e do nosso interesse também: o
espaço da biblioteca escolar. Nessa verificação percebemos que este espaço não está
adequadamente organizado para a formação do leitor, seu maior objetivo, bem como a sua estrutura
física e material bibliográfico não está adequado ao público dos anos iniciais do ensino
fundamental.
A partir destes dados, vimos a necessidade de um trabalho voltado para a formação do
professor no que diz respeito ao papel de mediador na formação do aluno/leitor passando por uma
fundamentação teórica em torno da leitura enquanto compreensão ampla do texto lido, e na busca
do prazer da leitura do texto literário, como afirma Bamberger (1999). Dessa forma, visualizamos
expandir nosso segundo momento do projeto voltado para as ações de intervenção com o professor
em toda a escola; palestras que acontecerão na escola a cada última sexta-feira do mês para todos os
professores; planejamento com os professores do 3º ano na perspectiva de um trabalho voltado para
a leitura literária; divulgação de obras literárias existentes na escola com a comunidade escolar:
alunos, professores e pais de alunos; momentos de leitura das obras literárias de autores brasileiros
com os alunos; contação de histórias de contos clássicos aos alunos e evento de apresentação das
histórias lidas pelos próprios alunos.
Entendemos que agindo assim, nossa pesquisa estará voltada para a constatação e
intervenção pedagógica como propomos, pois a nossa inserção no meio escolar faz-se necessária e
urgente, para que possamos estabelecer uma relação dinâmica entre a teoria e a prática e possamos
nos inserir no meio social e fazer uso deste meio contribuindo realmente para a sua melhoria e
ampliação educativa, ultrapassando os muros universitários.
Assim, nossa pesquisa tem como objetivo geral: refletir sobre o ensino da leitura na
escola pública e contribuir para a formação de leitores capazes de dar significado ao que lêem, no
contexto do 3º ano do ciclo inicial, em uma escola pública de Mossoró-RN, e como objetivos
específicos: Identificar a relação existente entre as perspectivas de leitura do aluno e o que é
trabalhado pelo professor de Língua Portuguesa do 3º ano do ciclo inicial; proporcionar mudanças
na prática do professor a partir da leitura literária de narrativa em sala de aula, em um projeto de
intervenção; despertar o interesse do aluno/leitor pelos textos literários, através da intervenção junto
ao professor e ao aluno em sala de aula; utilizar narrativas em sala de aula tendo em vista
proporcionar o gosto e o prazer de ler; refletir, junto aos professores, sobre a formação de leitores
capazes de dar significado ao que lêem no contexto dos anos iniciais; trabalhar com a leitura na sala
de aula numa perspectiva de compreensão e significado para o leitor.
MATERIAL E MÉTODOS
A abordagem utilizada por nós será a abordagem qualitativa que tem como recurso a
descrição, com base no enfoque histórico-estrutural que considera no mesmo patamar de
importância aspectos quantitativos e qualitativos da realidade social.
Nossa pesquisa terá dois momentos: um primeiro momento que compreende a coleta de
dados e elaboração do diagnóstico da série em estudo, e um segundo momento como um processo
de intervenção.
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Definimos a nossa coleta de dados inicial como observação diretiva intensiva e
escolhemos como técnicas a entrevista e a observação. A escolha pela entrevista se deu tendo em
vista a sua flexibilidade, o fornecimento de informações mais completas e o contexto direto com o
entrevistado se fazer necessário por ser esse o foco da pesquisa. Utilizaremos a entrevista,
inicialmente, com todos os sujeitos.
A observação foi escolhida como técnica de coleta de dados, visto a necessidade de
conhecer os procedimentos utilizados pelo professor para uma aula de literatura, como também a
comprovação do que será dito pelos sujeitos na entrevista.
Depois dessa coleta de dados inicial, realizaremos um diagnóstico seguido de um
processo de intervenção. Dessa forma, nossa pesquisa se constituirá em uma pesquisa-ação em que
tentaremos interceder na realidade atual, modificando-a e construindo uma tentativa de melhoria no
contexto atual. Entendemos a pesquisa como um trabalho construtivo em que o pesquisador pode
interagir com o sujeito pesquisado, sendo assim protagonista da própria situação estudada.
Assim, trabalhamos diretamente, durante 01 ano, com 01 professor de Língua
Portuguesa do 3º ano do ciclo inicial de uma escola pública da Cidade de Mossoró-RN, visto que é
a partir desse ano de ensino que o aluno já se apodera da leitura e inicia então na literatura em sala
de aula.
O nosso trabalho foi planejado, discutido e refletido junto com esse professor,
direcionando-o para atividades significativas com a literatura em sala de aula. Foram analisados os
alunos do ano escolhido, levando em conta suas produções textuais dirigidas e livres, sua interação
na hora da leitura e dos contos escolhidos, bem como a sua liberdade de escolha dos textos literários
e sua socialização, evidenciada nos discursos dos mesmos, e também nos discursos dos professores
e na sua prática de leitura em sala de aula.
Para a análise dos discursos dos sujeitos utilizamos a APD - Análise Proposicional do
Discurso, em que as proposições dos discursos dos investigados são discutidas e analisadas uma a
uma, numa perspectiva minuciosa das palavras ditas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A escola-campo de pesquisa observada dispõe atualmente de várias dependências: salas
de aulas, sala de direção, sala de apoio à equipe pedagógica, secretaria, sala de computação,
biblioteca com sala de vídeo integrada, cozinha, refeitório e uma grande área de recreação.
Além dessa estrutura a escola busca o oferecer um trabalho pedagógico que busque uma
aprendizagem significativa, estando organizada da seguinte maneira: Diretora, Vice-diretora,
secretaria geral, apoio pedagógico, apoio técnico, auxiliares de serviços gerais e professores. O
Apoio pedagógico é o serviço que orienta, acompanha e avalia a ação pedagógica desenvolvida
pelos professores garantindo o alcance dos objetivos e a qualidade do ensino e a aprendizagem no
processo pedagógico.
Este setor orienta o aluno no aspecto social, cognitivo, comportamental, cooperando
para o desenvolvimento integral, no entanto de acordo com a coordenadora pedagógica, é muito
difícil essa integração, visto que a escola está localizada em um bairro muito violento e a maioria
dos alunos vem de famílias desestruturadas, estando em risco social, o que foi comprovado durante
as observações. A maioria dos alunos são muito violentos, usam drogas e brigam entre si durante as
aulas, principalmente durante o intervalo. Percebemos que há empenho da equipe pedagógica no
que diz respeito à aprendizagem dos alunos, mas falta ainda um apoio da família de da comunidade
em geral. Muitos pais chegam dizendo que “não podem mais com seus filhos”, dificultando ainda
mais o trabalho de ensino e de aprendizagem significativa, e na sala de aula pesquisada constatamos
a existência de déficit de leitura e escrita.
De acordo com o projeto político pedagógico (PPP) da escola, é competência do apoio
pedagógico da escola:
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Criar condições para que os educadores possam empenhar bem sua ação
pedagógica, orientar e acompanhar elaboração dos instrumentos que compõe sua
ação pedagógica como: planejamento, visitas, aulas de campo, verificação da
aprendizagem, projetos e etc. Promover estudos de atualização para professores e
alunos, repassar as informações vindas de outros órgãos para professores e alunos;
avaliar o desempenho da classe, da disciplina e do aluno mediante a analise dos
rendimentos escolar; assessorar as aulas na realização de eventos, atividades
extras-classe;promover a integração de alunos, professores e funcionários e
pais.(RIO GRANDE DO NORTE, 2002, p.5-6)

Além das competências destinadas ao apoio pedagógico, o PPP prevê as seguintes metas que
deverão ser atingidas a cada início de ano letivo:

Capacitar os professores e demais funcionários para assegurar um ensino de
qualidade, onde o aluno é o alvo principal desse processo vocacional; realizar
palestras e outras atividades socioculturais para integrar escola x família x
comunidade, criar diversas atividade esportivas,envolvendo as modalidades
oferecidas pela escola. (RIO GRANDE DO NORTE,2002,p.12-13).

Percebe-se que o PPP está bem escrito contendo metas, bases e objetivos que buscam o
desenvolvimento das diversas habilidades dos alunos, no entanto, a escola em sua prática possui
diversas fragilidades, principalmente nas relações entre professores e alunos, na falta de interesse
dos alunos pelas aulas, o que impossibilita garantir o desenvolvimento dessas habilidades previstas
no projeto, não possibilitando um processo ensino-aprendizagem significativo para o aluno.
Todavia percebemos que a raiz dos problemas da referida instituição educativa, é
abordada no seu próprio PPP, quando cita a existência dos altos índices de reprovação dos alunos na
disciplina de língua portuguesa. Ocorre também a falta de muitos professores, sem falar que o
planejamento ocorre com pouca participação dos alunos e da comunidade. Tudo isso só mostra o
quando ainda a escola tem o que fazer para garantir uma escola pública de qualidade para os alunos
que ali estudam, sabemos que o discurso escrito não é o bastante, é preciso que as idéias sejam
colocadas em prática de forma eficaz,não tem como ocorrer a formação de leitores se a escola não
garantir que o aluno(a),tenha acesso aos saberes necessários para realizar uma leitura com
compreensão, até porque se nós professores não utilizamos a leitura como uma fonte de
prazer,conhecimento e significado,os nossos alunos não poderão fazer o mesmo.
Os Sujeitos da pesquisa
a ) Professora
No contato direto com a professora durante esse ano de pesquisa, foi possível conhecer
alguns elementos que traçam seu perfil pessoal e profissional. Para haver uma melhor compreensão
dessa professora, é importante mencionar que o educador assim como o educando ,é um ser social,
histórico e ativo, construtor de si mesmo e da sua história, através da ação. A professora da
pesquisa, já possui dezenove anos de docência, sendo dez anos trabalhando nessa instituição, no
entanto não possui nível superior, somente o Magistério, o que segundo ela não influencia no seu
trabalho: “pois muitas professoras formadas não fazem um terço do que ela faz na sala de aula,
porque a universidade não prepara discente para encarar os problemas de uma sala de aula, isso
pode se percebido através dos estagiários recebidos em sala de aula”.
Observamos que a metodologia da professora é tradicional, apesar dela procurar
interagir com os alunos (as), mas não conseguiu despertar o interesse na participação nas aulas.
A professora da pesquisa afirmou sempre buscar novos conhecimentos e novas
estratégias que contribuam para seu desenvolvimento profissional e sua atuação profissional, no
entanto, segundo ela, só a participação da escola não resolve, é necessário que haja uma ligação
com a família também, já que não adianta a inovação se os alunos não estão interessados a aprender,
mais ela afirma que não desiste de proporcionar um bom ensino e sempre procura ajuda em diversos
estudiosos, tais como: Emília Ferreiro, Paulo Freire, Piaget e tantos outros que desenvolveram
grandes teorias para ajudar a todos os educadores a desenvolver uma ação pedagógica que busque o
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desenvolvimento integral do aluno.
Segundo a professora, tomar conhecimento dessas teorias, mesmo não estando
frequentado ou tendo frequentado o curso superior, já a ajudou em diversos problemas na sua sala
de aula, durante esses anos de experiência.
A relação entre professora e alunos(as) é muito conflituosa, isso decorre, segundo a
professora, do mau comportamento dos(as) mesmos(as), apesar da preocupação em garantir uma
aula que privilegie um processo de ensino e aprendizagem significativo, que busca a interação e o
diálogo, termina por ensinar de forma tradicional, escrevendo do quadro para o livro e do livro para
o caderno, pois assim os alunos ficam quietos.
b) Os alunos
De maneira geral a escola campo de pesquisa atende alunos oriundos das comunidades
Costa e Silva, conjunto Vingt Rosado, parque universitário e comunidade passagem de pedras.
Essas comunidades traduzem os índices de analfabetismo registrados na cidade de Mossoró da
ordem de 19,18%, superando a média nacional de 13,63% (IBGE:2004).
Grande parte dos alunos de ensino médio é de desempregados,trabalhadores da
economia informal e assalariados,concentrados no turno vespertino e noturno. Essas comunidades
dispõem de poucas oportunidades de lazer e culturais,sofrendo com os problemas da violência e das
drogas.
Na sala de aula, da escola escolhida para a pesquisa, possuíam matriculados trinta e
quatro, mas só frequentavam vinte e oito alunos, com idades variando entre nove e onze anos.
Nenhum desses alunos era repetente, no entanto as maiorias possuíam dificuldades na leitura e
escrita.
Pela maioria virem de famílias desestruturadas e sem nenhum apoio familiar, a falta de
disciplina na sala de aula era bem visível, muitas vezes a professora não conseguia colocar seu
plano de aula em prática. Observamos que os alunos são meninos e meninas muito carentes não só
de bens materiais, mas de afeto e cuidados, precisando o mais urgente possível de um apoio para
poderem mudar a realidade em que estão inseridos, tendo a escola como a única alternativa para
ocorrer essa mudança.
Em relação à aprendizagem, a maioria possui grandes dificuldades em relação à leitura e
à escrita, mas houve grande melhora, pois no começo a maioria não conhecia nem as letras do
alfabeto e hoje só seis não sabem ler. A escola está trabalhando atualmente com o programa Mais
Educação, este é um programa do Governo Estadual, que visa dar um suporte pedagógico para os
alunos(as), e funciona da seguinte forma: os alunos que estão matriculados pela manhã assistem
aula normal e pela tarde aulas de pintura, capoeira, informática e dança, e vice-versa. A única
condição para poderem frequentar esse programa é a melhoria das notas e a frequência nas aulas
regulares, por isso os alunos já melhoraram muito a disciplina na sala de aula e isso pode ser
percebido durante as observações realizadas ao longo da realização da pesquisa.
Atualmente a escola está recebendo ajuda da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte –UERN,através do projeto de extensão PIBID e de projetos de pesquisas,trazendo benefícios
não só para os discentes dessa instituição,mas para toda comunidade escolar, já que os projetos
visualizam novos caminhos,estratégias e saberes que estão ajudando tanto os professores da escola
como os alunos.
No entanto, percebemos que a família precisa estar inserida na escola, participando,
exigindo tanto dos professores quanto dos alunos, e essa interação sabemos é necessária para que
ocorra uma aprendizagem mais eficaz e interativa.
Os resultados descritos só foram possíveis através das observações e a análise das
entrevistas, da professora e dos alunos (as),essa análise foi baseada na Análise Proposicional do
Discurso (APD),tomando para isto categorias e núcleos de referências contidos nos discursos dos
alunos e da professora. Segundo Pires (2008), este modelo oferece grande facilidade de aplicação,
no plano conceitual o analista não precisa dominar noções teóricas complexas e no plano prático
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trata-se de um modelo cuja tarefa mais elaborada é o preenchimento correto da matriz analítica.
Dessa forma, nos discursos dos sujeitos encontramos aspectos relacionados à
compreensão de leitura, gosto de ler, leituras realizadas, como realizam suas leituras, entre outros
que nos permitiram elaborar as matrizes de referências para uma análise da linguagem oral e escrita
dos envolvidos na pesquisa.
A primeira etapa do projeto, que foi a coleta de dados junto com ao professor e ao aluno
através de instrumentos de coleta de dados: O questionário e a entrevista, bem como através da
observação, permitiu-nos inicialmente a reflexão sobre a prática do professor de língua portuguesa,
estabelecendo um paralelo constante entre a teoria e a pratica, assim como analisamos os alunos em
seu processo de compreensão de língua portuguesa, verificamos os conteúdos trabalhados em sala
de aula nessa respectiva disciplina, percebermos como a professora compreende a leitura enquanto
um processo de compreensão e significado para o leitor, mas principalmente identificarmos ,na
pratica da professora,como se dá a formação do leitor.
Dessa forma os resultados direcionaram para uma prática não significativa da relação da
leitura e o prazer de ler, em que verificamos a existência de um trabalho com a leitura sem
perspectiva de interação com o texto, proporcionando um distanciamento entre leitor –texto. E
sendo o professor, como afirma Paulo Freire (1983), o mediador do conhecimento, é através de sua
prática educativa na sala de aula, que ajudará ou impedira a formação de alunos leitores.
Assim, percebemos que a prática educativa da professora da escola campo de pesquisa
não está permitindo que os alunos vejam a leitura como um prazer, mas como uma mera decifração
de signos lingüísticos, como afirmam Abreu e Masetto (1990) que a maneira como a escola,
principalmente, como os professores agem na sala de aula colabora ou atrapalha no ensino aprendizagem dos alunos(as) e quando se trata de promover o gosto pela leitura é de grande
importancia que os professores(ras) vejam a leitura como prazer e significado para que assim
possam levar para sua sala de aula e para seus alunos um verdadeiro incentivo, já que a concepção
do papel do profesor, reflete valores e poderes da sociedade, e sabemos que a leitura tem um papel
importante na formação de pessoas conscientes do seu papel como cidadão.
Todavia é importante que pensemos a prática e a teoria do ato ler de forma interligada,
já que o mesmo é um processo complexo, que exige decodificação, compreensão e interação entre o
leitor e o texto, porque dessa forma ocorre sem dúvida nenhuma o despertar pela realização de uma
leitura prazerosa, e não somente um processo mecânico para atender a fins pragmáticos, pelo fato
da leitura significar antes de tudo, uma experiência individual, que deve proporcionar a cada
individuo independente da idade que possuir, prazer e significado, em que o leitor não só possua
capacidade de decifrar sinais, mas capacidade de dar sentido a eles, ou seja, seja capaz de
compreendê-los.
Essa primeira etapa do projeto permitiu-nos ampliar o olhar sobre o desenvolvimento
literário dos alunos da escola pública de Mossoró, e avaliar se a leitura na sala de aula é trabalhada
de forma mecânica, consistindo apenas em um processo de decodificação de letras, ou se a leitura é
trabalhada na sala de aula como um processo de compreensão, prazer e significado.
A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler e a escrever, mas de
criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem conforme seus
próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as duvidas e exigências que a
realidade lhe apresenta. Assim criar as condições de leitura não implica apenas em
alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-se antes de dialogar com o, leitor
sobre sua leitura, isto é sobre o sentido que ele dá (...). (MARTINS, 2007, p.34)

Infelizmente, até agora, os resultados só confirmaram o que já foi fruto das avaliações
realizadas pelo PISA e pelo SAEB, em que se constatou que os nossos alunos não têm atingido a
literacia em leitura, ficando aquém das expectativas gerais. Contudo, sabemos que trabalhar com a
escola (professores e alunos), tendo em vista o incentivo a promoção de uma leitura prazerosa, é a
base para mudar a realidade de como é trabalhada as aulas de leitura nos anos iniciais, mas para que
isso aconteça é necessário que a escola, trabalhe a leitura em todos os espaços, porque vimos que as
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ferramentas estão lá, mas infelizmente não são utilizadas, já que conta uma biblioteca com um bom
acervo literário, e com alunos que sentem vontade de realizar uma leitura fora da sala de aula, isso
foi percebido através das entrevistas realizadas com eles/elas, e durante a fase de observação, no
entanto, o acesso à leitura tem se dado através apenas dos livros didáticos,
Sendo assim, concluímos que esse fator influencia no interesse dos alunos em realizar
uma leitura prazerosa, pois sabemos que o contato com obras literárias ajuda no desenvolvimento
cognitivo, social e afetivo, fatores estes, indispensáveis para uma aprendizagem significativa e que
para haver mudança dois pontos fundamentais precisam ser levados em conta: se os alunos estão
tendo acesso à leitura de obras literárias na escola e de que forma está havendo essa promoção, pois
não adianta o governo através de programas enviarem obras literárias para as escolas se estas não
sabem ou não utilizam estas obras para a formação do aluno/leitor.
Os resultados da nossa pesquisa mostraram que ainda há muito o que fazer para
melhorar os níveis de leitura dos nossos alunos, mas acreditamos que a escola é capaz de promover
mudanças, a partir da consciência dos que a integram tornando-se mediadores e responsáveis pelo
processo de formação leitora.
CONCLUSÃO:
A busca de alternativas concretas para a superação das falhas e dificuldades encontradas
pelo professor no que diz respeito à formação de alunos leitores tem sido cada vez mais uma
constante nos estudos de educadores que vislumbram a escola como proporcionadora de espaços de
conhecimento, como responsável pela formação de pessoas capazes de serem ativas e criadoras de
conhecimentos, ainda mais agora com resultados tão insatisfatórios das avaliações internacionais
feitas pelo PISA, em que o Brasil encontra-se nos últimos lugares nos anos de 2003,2006,2009.
Para isso, tornam-se necessários estudos e propostas de ações voltadas para uma prática
educativa na sala de aula, articulando teoria e prática, saberes e experiências dos professores, bem
como levando em conta os conhecimentos adquiridos pelos alunos no seu cotidiano, o que
identificamos como prática social, e nível de literacia em leitura. Verificar a prática do professor, o
saber dos alunos, refletir sobre tudo isso e propor um processo de intervenção constitui-se uma
inovação no campo da pesquisa e da produção científica em Educação.
Os resultados dessa pesquisa possibilitaram uma reflexão sobre a prática cotidiana, em
sala de aula, do professor de Língua Portuguesa no 3º ano do ciclo inicial, o que acarretará em uma
contribuição da Academia na indissociabilidade da teoria com a prática.
Além disso, essa pesquisa contribui também para a possibilidade de adoção de uma
metodologia que visa uma interação entre texto e leitor, pelos professores do Curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação.
Esses estudos serão verticalizados para as análises dos Grupos de Pesquisa do
Departamento de Educação, contribuindo assim para a concretização e fortalecimento da pesquisa
nessa instituição de ensino superior.
Durante a primeira etapa do projeto: O Ensino da Leitura na Escola Publica de
Mossoró/RN, percebemos que os alunos pesquisados possuíam grandes déficits em relação ao
desenvolvimento literário, apresentando dificuldades tanto na leitura como na escrita, e que a leitura
é trabalhada pela professora de forma mecânica,sem nenhuma interação entre o leitor e o texto,
fazendo com que os alunos não compreendessem a leitura como algo prazeroso e com significado,
e sim como uma obrigação.
Durante esse período também desenvolvemos atividades de estudos no Grupo de
Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Letramento, com o objetivo de buscarmos estratégias que
nos ajudassem na realização de uma proposta de intervenção que estivesse em consonância com a
escola campo de pesquisa e que dessem resultados satisfatórios no nível de literacia que
pretendemos que nosso aluno consiga.
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Propomos uma intervenção nas práticas da professora pesquisada que consiste em
atividades com professores e alunos em etapas paralelas, mas com um único objetivo: a utilização
de uma leitura com prazer e significado, em que através da mesma possa estabelecer uma relação
entre o aluno e o texto,e que os professores possam melhorar sua prática de ensino da leitura e
principalmente da formação leitora literária, o que acarretará em aulas dinâmicas e leituras
prazerosas,melhorando assim o nível de literacia dos respectivos alunos.
Ainda de acordo com o projeto de intervenção, estão previstas atividades para os
professores a cada quinze dias para a compreensão do processo de formação de leitores,
metodologias que possibilitem a atividade de leitura enquanto compreensão e significado e ainda
reflexões entre teoria e prática pautadas na leitura enquanto um ato de compreensão e de prazer.
Para os alunos prevemos, no seu dia a dia, práticas de contação de histórias, interação
texto-leitor, bem como o convívio diário com diversos textos, na tentativa de fazer com que o texto
escrito seja agradável e proporcione prazer a estes alunos (as) tornando-os então possíveis leitores.
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O ENSINO DE GRAMÁTICA EM CURSOS DE LETRAS DE IES BRASILEIRAS
Telma Patricia Nunes Chagas Almeida ¹; Rosângela Maria Bessa Vidal²
RESUMO: Este artigo discute os resultados finais advindos do desenvolvimento da Pesquisa “O Ensino de Gramática
em Cursos de Letras de IES Brasileiras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte em parceria com o CNPq –
PIBIC 2010/2011, tendo como questão central o ensino de gramática. De forma particular, a investigação tenciona
examinar as propostas pedagógicas de cursos presenciais de Licenciatura em Letras desenvolvidas na UERN
(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), na USP (Universidade de São Paulo), e na UFMA( Universidade
Federal do Maranhão), com base nos documentos oficiais que respaldam esse ensino, o material didático utilizado e,
ainda, a análise dos programas de disciplinas.
PALAVRAS – CHAVE: Ensino de Gramática, Funcionalismo, IES Brasileiras.

INTRODUÇÃO
A pesquisa O Ensino de Gramática em cursos de Letras de IES brasileiras focaliza o
estudo das metodologias de ensino de Língua Portuguesa, em particular as metodologias do ensino
de gramática colocadas como referências nas propostas teórico-metodológicas e nos programas de
disciplinas de algumas IES do Brasil, desenvolvidas especialmente pela UERN, USP e UFMA dos
cursos de graduação em Letras Língua Portuguesa. Os objetivos que dão sustentação à pesquisa
buscam investigar o ensino de gramática nos cursos de Letras, com base nos documentos oficiais
que respaldam esse ensino, o material didático utilizado e, ainda, a análise dos programas de
disciplinas. Dessa forma, a intenção é examinar as concepções de análise linguística/gramática que
subjazem aos programas de disciplinas e/ou às propostas de ensino de gramática. Investigar os
conteúdos gramaticais propostos e as atividades/metodologias sugeridas para aprendizagem dos
alunos e por último averiguar a análise linguística ensinada aos graduandos de letras e os conteúdos
e metodologias de ensino de gramática sugeridos/estudados, pelos documentos analisados, para que
sejam ensinados na educação básica.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto de 2010 a agosto de 2011. A coleta de
dados foi realizada via visitas in lócus (UFMA E UERN) e via consultas on line (USP, através do
sistemasusp@br). De caráter bibliográfico, a pesquisa aqui formulada assumiu o caráter descritivo e
interpretativo, cuja ênfase recai sobre o ensino de gramática e suas metodologias nos cursos de IES
brasileiras. Em sua operacionalização, foram adotados pesquisa documental e bibliográfica,
conforme universo de estudo; este constituído por informações advindas dos cursos de Licenciatura
em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e respectivas Literaturas (Letras/Português), nas
modalidades presenciais de IES brasileiras, particularmente a UERN, a USP e a UFMA que ofertam
esse curso em seus campi e/ou unidades acadêmicas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
----------------------¹ Discente do Curso de Letras com Habilitação em Língua Espanhola da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Membro
do Grupo de Pesquisa em Estudos Funcionalista (GPEF), Campus CAMEAM, UERN. E-mail: telmauern@gmail.com.
² Doutora em Estudos da Linguagem, docente do Departamento de Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Líder
e Orientadora acadêmica do Grupo de Pesquisa em Estudos Funcionalista (GPEF), Campus Avançado Maria Elisa de Albuquerque
Maia - CAMEAM, UERN. E-mail: rosangelauern@gmail.com.
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Partindo dos estudos teóricos realizados durante o desenvolvimento da pesquisa,
incialmente apresentaremos como resultado obtido uma breve discussão teórica acerca do ensino de
gramática, com enfâse nos estudos funcionalistas e, por conseguinte, na gramática cognitivofuncional. Em seguida, partiremos para as análises e resultados do material coletado nas instituições
de Ensino Superior UERN, UFMA e USP, corpus da pesquisa.
Quando falamos em gramática, várias concepções podem ser encontradas em manuais
de lingüística e de língua portuguesa (gramática Tradicional / normativa, gramática descritiva,
gramática cognitiva funcional, etc.), no entanto para este trabalho destacaremos somente a visão da
abordagem cognitivo- funcional.
A gramática cognitivo funcional considera “a língua como instrumento de uma prática
social, sendo as expressões linguísticas analisadas em circunstâncias efetivas de interação verbal”.
(PEZATTI, 2007 p. 179) que, adotando princípios distintos dos que caracterizam o formalismo,
apresenta em sua constituição aspectos que:
• Observam o uso da língua, considerando-o, fundamental para a compreensão da natureza da
linguagem;
• Observam não apenas o nível da frase, analisando sobretudo, o texto e o diálogo;
• Têm uma visão da dinâmica das línguas [...]
• Consideram que a linguagem reflete um conjunto completo de atividades comunicativas,
sociais e cognitivas, integradas com o resto da psicologia humana [...] (BECHARA, 2005,
p.62)

Conforme essa concepção, a situação comunicativa motiva a estrutura gramatical. Nessa
visão, o conhecimento do sistema lingüístico não é suficiente para entendermos certas situações
lingüísticas utilizadas em situações concretas de fala. Ao nos expressarmos numa língua não
trabalhamos apenas o modo de estruturar suas frases. É crucial saber combinar unidades sintáticas
em situações comunicativas eficientes e, para tanto, é necessário conhecer, não somente, as regras
semânticas, sintáticas, morfológica, fonológicas, mas também as pragmáticas.
A gramática funcional consiste em uma gramática do uso. Busca, essencialmente,
verificar como a comunicação é processada em uma determinada língua, e, para isso, não elege
como tarefa descrever a língua enquanto um sistema autônomo. Não desvincula, portanto, as peças
desse sistema das funções que elas preenchem, como sublinham Wilson; Martelotta e Cezário
(2006):
Os estudos gramaticais, segundo o pensamento funcionalista, não devem se limitar à análise de
frases ou períodos isolados, mas aos atos enunciativos dos diferentes tipos de discursos, pois
“quando falamos, criamos frases, que, juntas formam um texto coeso e coerente com a situação
em que é empregado. O processamento desse texto é o discurso” (WILSON; MARTELOTTA
E CEZÁRIO, 2006, p.234).

Há, pois, uma identificação entre o termo discurso e o uso real da língua, já que nossas
escolhas feitas na produção do discurso não se dão aleatoriamente, mas decorrem das condições de
produção desse discurso. Dessa forma, o ensino de gramática em suas disciplinas especificas em
IES Brasileiras, deve não apenas contemplar a gramática tradicional, mas deve também realizar um
trabalho reflexivo com a língua.
Consoante à visão funcionalista, a língua é um instrumento de comunicação, assim não
pode ser considerada como um objeto autônomo e, sim, como uma estrutura exposta a situações
comunicativas influenciadas por estruturas lingüísticas. Dessa forma, o funcionalismo busca
analisar a estrutura gramatical a partir de sua situação comunicativa, ou seja, leva em consideração
na análise toda a situação comunicativa em que se encontra: o propósito do evento da fala, seus
participantes e o contexto discursivo.
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Neves (1997, p.46), diz que “a língua (e a gramática) não pode ser descrita como um
sistema autônomo, já que a gramática não pode ser entendida sem parâmetros como cognição e
comunicação, processamento mental, interação social e cultura, mudança e variação, aquisição e
evolução”.
Furtado da cunha (2008), por sua vez, nos revela que no modelo de análise
funcionalista, “a língua desempenha funções que são externas ao sistema lingüístico em si; as
funções externas influenciam a organização interna do sistema lingüístico”, e a partir dessa base é
que são feitas outras propostas funcionalistas, como: o funcionalismo europeu e o funcionalismo
norte americano.
As primeiras análises na linha funcionalista são atribuídas aos membros da Escola de
Praga (o funcionalismo europeu), a quem se deve o uso dos termos função/ funcional. A língua é
entendida como um sistema funcional, em que se passa a valorizar o uso da língua enquanto voltado
para uma determinada finalidade, ou seja, a intenção do locutor ao fazer uso da língua passa a ser
fundamental para compreensão da sua natureza, bem como a determinação dos fundamentos
teóricos básicos da corrente e as análises que consideram parâmetros pragmáticos e discursivos. Os
funcionalistas da Escola de Praga enfatizaram a “multifuncionalidade da linguagem” e os estudos
da distinção entre análises fonética e fonológica dos sons, análise dos fonemas em traços distintivos
e as noções correlatas de binário e marcação da morfologia, diferenciando as categorias marcadas
das não-marcadas, levando em consideração os contrastes binários (interna/externa,
intelectual/emocional, prática/teórica, etc.).
A teoria funcionalista ganha força a partir de 1970, tendo como percussor Bolinger. No
entanto, é em torno dos anos 1975 que são iniciadas as análises lingüísticas propriamente ditas
como funcionalismo norte-americano. Os funcionalistas admitem que a gramática é constituída a
partir do discurso, concebida como um conjunto de regularidades que são convencionalizadas pelo
uso concreto nas diferentes situações discursivas. Du Bois (1993) afirma que “o discurso molda a
gramática e a gramática molda o discurso”. Surgem, a partir daí, na língua, novas
funções/valores/usos para as formas já existentes.
Assim, o funcionalismo se preocupa com o estudo da utilização da língua em situação
comunicativa, priorizando o componente pragmático, ao qual estariam ligados os componentes
sintáticos e semânticos, segundo afirmam Furtado da Cunha e Oliveira (2003):
Para o funcionalismo, todas as orações de um texto têm uma dupla função: semântica e
pragmática. O que se comunica em cada porção não é só o conteúdo semântico da língua, mas
também a natureza e o propósito do ato de fala visto como fenômeno cultural e cognitivo. O
conteúdo semântico proposicional de uma oração pode permanecer estável, ao passo que sua
função discursivo pragmática pode se modificar. (FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA, 2003,
p. 47).

Dessa forma, para os funcionalistas, a língua não pode ser considerada totalmente
independente de seus fatores externos, pois a gramática de uma língua é dinâmica e flexível e sob
esse contexto, a gramática é como propõe Du bois (1985), “um sistema adaptativo”, ou seja, em
parte autônomo por se tratar de um sistema e ao mesmo tempo suscetível a pressões externas,
tornando-a adaptativa.
O estudo da gramática na perspectiva cognitivo-funcional de uma dada língua
proporciona uma análise linguística e discursiva, calcada no uso efetivo da língua. Tal estudo
considera que o falante utiliza recursos lingüísticos de maneira adequada a cada situação
comunicativa, sem criar uma falsa noção de que a fala, a escrita e a leitura não se associam à
gramática.A seguir, apresentaremos as análises dos resultados do material coletado e mapeado nas
instituições, referente ao ensino de gramática, focalizando nos conteúdos e nas metodologias.
Selecionamos 39 programas gerais de disciplinas (PGDs) relacionados às disciplina Lingüística,
Tópicos de gramática, Semântica, Língua Portuguesa, Morfossintaxe e Diacronia do Português.
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Verificamos que há uma variação nas grades curriculares das instituições corpus da
pesquisa, ou seja, as disciplinas componentes na grade curricular do Curso de Letras Língua
Portuguesa ocorrem de forma especifica em cada instituição, conforme estão dispostas no quadro
que se segue:
Disciplinas

Instituições de Ensino Superior
UERN
USP

UFMA

Linguistica

02

03

07

Tópicos de Gramática

02

01

0

Semântica

02

03

0

Língua Portuguesa

01

07

05

Morfossintaxe

03

01

0

Diacronia do Português

01

01

0

Verificamos que as disciplinas curriculares variam. Na UFMA (IES1), a grade
curricular do curso de Letras em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas é composta por 07
disciplinas de Lingüística (Lingüística I, II, III, IV, V, VII e VII), que ocorrem durante os períodos,
bem como as disciplinas de Língua Portuguesa, composta por 05 disciplinas consecutivas (Língua
Portuguesa I, II, III, IV e VI). Há ausência de disciplinas na grade curricular como Tópicos de
Gramática, Semântica, Morfossintaxe e Diacronia e presença de outras disciplinas voltadas à prática
docente, tais como Aproximação com a Prática, Diagnóstico da Comunidade Escolar, Intervenção
na Realidade Escolar e Informática Aplicada à Educação. Vejamos abaixo ementas das disciplinas
de Lingüística e Português I da referida instituição:
EMENTA IES1:
EMENTA: Visão da Lingüística em seus objetivos, campos de atuação e vultos mais
expressivos. A Lingüística na cultura superior brasileira: principais representantes.
Lingüística e Semiótica.

EMENTA IES1:
EMENTA: Semântica: conceituação, objetivo e áreas afins. Léxico e semântica.
Sentido e referência. Significado: propriedades e relações semânticas.

Nessa amostra, temos a ementa da disciplina lingüística do Departamento de Letras,
correspondente ao centro de Ciências Humanas, com carga horária de 75h e três créditos. Seu
objetivo geral é compreender os pressupostos teóricos básicos indispensáveis à compreensão da
estrutura e do funcionamento da linguagem verbal, a partir de uma exposição dialogada, em que os
conteúdos relacionam o estudo da língua oral e escrita; língua e linguagem como objeto, objetivos e
áreas de atuação, a fins de introduzir nos estudos dos estudantes de letras a importância de
reconhecer a relação e interação entre língua e sociedade.
A amostra referente à IES1 expõe a ementa da disciplina Linguística IV, com uma carga
horária de 60h, cujo objetivo geral é apresentar os princípios da Semântica e sua relação com a
Lingüística. Em seu escopo, procura estabelecer relações entre a Lingüística e a Significação,
verificar o histórico dos estudos semânticos, e, por fim, identificar seus diferentes níveis. Em seu
conteúdo programático, constata-se a inserção da abordagem gramatical, uma vez que são estudados
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elementos semânticos (lexical, formal, sentido e referência), assim como os estudos na área da
semântica do enunciado, da enunciação e do discurso.
EMENTA IES1:
EMENTA: Língua e sociedade. Variação lingüística. Variação e
mudança. Competência comunicativa. Noções de Lingüística Aplicada
ao Ensino de Língua Materna.

Esse quadro apresenta a ementa da disciplina Linguística V, com uma carga horária de
60h, cujos objetivos apontam para uma reflexão sobre a relação entre língua e sociedade, de modo a
possibilitar o entendimento da língua como uma atividade social. Em seus fundamentos, examina os
fenômenos de variação e mudança lingüística de modo consistente e cientificamente embasado, assim
como, discute o conceito de competência comunicativa e suas implicações para o
ensino/aprendizagem de línguas, analisando a contribuição que a sociolingüística pode dar ao
ensino/aprendizagem de línguas, ao estudar a língua em uso.
Os Programas Gerais de Disciplinas referentes ao núcleo de Língua Portuguesa
denominadas I, II, III, IV e V não contemplam as respectivas ementas. Dessa forma, trabalhamos
com os conteúdos programáticos. A disciplina Português I, por exemplo, com uma carga horária de
75h, apresenta como objetivo geral demonstrar, pela apreensão do conteúdo programático, o
raciocínio crítico e analítico, bem como aplicar os conhecimentos da Língua Portuguesa na
compreensão da cultura veiculada a esse idioma. Verificamos, portanto, uma relação de proximidade
entre os conteúdos de Linguística e os da disciplina Português, ambas com o propósito de estudar
elementos fonológicos e sistema entonacional, embora a aplicação das atividades seja particular à sua
proposta de ensino, em que o aspecto gramatical ganha espaço nas disciplinas de Português e
Linguística. Percebemos, assim, que um novo olhar e novas perspectivas estão sendo formulados
para o ensino de línguas, definindo novos conceitos e novas trajetórias para que se possa favorecer a
língua em uso, seja falada e/ou escrita, assumindo uma dimensão discursivo-pragmática para o ensino
de gramática e, consequentemente, constituindo-se como conhecimento relevante na formação
acadêmica dos graduandos de Letras.
A seguir, apresentamos análises das disciplinas curriculares das Instituições UERN
(IES2) e USP (IES3), que se aproximam, conforme mapeamento. São comuns em ambas a presença
das disciplinas Semântica, Tópicos de gramática, Morfossintaxe e Diacronia, com uma leve variação
no que se refere aos créditos de aulas e trabalhos práticos. Nas disciplinas curriculares acerca dos
estudos semânticos, as Instituições de Ensino Superior UERN e USP¹, apresentam semelhanças no
que diz respeito a objetivos e ementas, como pode ser percebido nos fragmentos a seguir.
EMENTA IES 2:
EMENTA: Sentido e significado. Semântica estrutural. Semântica gerativa.
Análise componencial. Semântica formal ou lógica. Semântica argumentativa.
Introdução `teoria dos atos de fala. Introdução à Pragmática. Análise de textos.

EMENTA IES 3:
PROGRAMA RESUMIDO: A semântica e sua relação com a teoria lingüística
geral. Noções básicas de semântica. A semântica formal.

______________
¹As IES, UERN e USP fazem uso de nomenclaturas distintas: a UERN adota o termo EMENTA, enquanto a USP trabalha com a
denominação PROGRAMA RESUMIDO.
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A amostra EMENTA IES 2 apresenta a disciplina Semântica ministrada na
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), com uma carga horária de 60h, 04 crédito
cujo objetivo é reconhecer a importância da semântica como ciência aplicada ao ensino de língua
portuguesa. A exploração das possibilidades de conhecimento do léxico, como proposta, combina
relevantes sentidos para possíveis enunciados. Em seu conteúdo pragmático são trabalhados termos
básicos e noções fundamentais em semântica, as escolas semânticas e seus fenômenos, bem como, a
teoria dos Blocos Semânticos e a semântica cognitiva.
Em seguida, apresentamos o programa resumido (ementa) da disciplina Semântica/
Universidade de São Paulo (USP), com uma carga horária de 60h, 02 créditos e 01 crédito trabalho. Seu
objetivo é situar a semântica como parte de uma teoria lingüística geral e explicitar suas tarefas,
apresentando e discutindo o trabalho com as noções fundamentais da semântica formal. Para tanto são
trabalhados em seu programa a semântica e sua relação com a teoria lingüística geral. O conteúdo
programático aborda aspectos como a natureza do significado, Sentido e referencia, a perspectiva da
semântica formal, significados e condições-de-verdade, a noção de verdade e sua relação com o
significado; O significado de sentenças: a predicação; a negação os conectivos; a quantificação.
Relações de sentido entre sentenças; Contribuições das palavras para o significado sentenciais e por
último, sinonímia, acarretamento, contradição, pressuposição e ambigüidade. A exploração desses
conteúdos pode impulsionar o estudo dos aspectos gramaticais, enfatizando a relação entre a sintaxe e a
semântica, oferecendo uma base semântica à gramática.
No que se refere aos estudos morfossintáticos, as instituições contemplam disciplinas
distintas. Na USP, por exemplo, estudos de morfossintaxe referem-se à língua latina, através da
disciplina Língua Latina: Morfossintaxe, com uma carga horária de 120h, sendo 20h destinadas a
créditos práticos e 100h a estudos teóricos. O objetivo é apresentar ao aluno uma visão sistêmica da
morfologia nominal e verbal latina, bem como dos usos e particularidades sintáticas dos casos latinos
em proposições simples. Esse estudo morfossintático diverge em relação ao proposto da UERN, vez
que, é composto por três disciplinas curriculares consecutivas (Morfossintaxe I, II e III), fazendo uma
análise mórfica, estrutural e flexional, proporcionando ao aluno uma visão sincrônica do sistema
morfológico da Língua Portuguesa, tendo em vista o reconhecimento e a compreensão dos fundamentos
teórico-metodológicos dos nomes e dos verbos do português, percebendo os aspectos morfossintáticos
da língua materna de forma contextualizada, e aplicada ao ensino.
Outra constatação importante refere-se às divergências curriculares nos estudos sintáticos e
diacrônicos nas instituições de ensino; uma vez que, na USP, não encontramos para mapear disciplinas
voltadas à diacronia do português, enquanto que na UERN foram feito mapeamentos curriculares
voltados ao estudo diacrônico, cuja disciplina tem como ementa estudar a história externa da língua
portuguesa, o português no Brasil, suas mudanças fonológicas e morfo-sintático-semânticas, tal como,
sua morfologia, sintaxe e semântica histórica. Embora não constamos existência de estudos diacrônicos
na USP, mapeamos duas disciplinas curriculares consecutivas voltadas ao estudo sintático, intituladas
como “Sintaxe do Português I e II”, cada disciplina é composta por uma carga horária de 60hs, sendo
que, a primeira contém 20h de práticas como componentes curriculares, seus objetivos são conduzir o
aluno a refletir sobre um conjunto de fenômenos sintáticos, tanto no português atual como do português
histórico, analisando-os e descrevendo-os, com base em instrumentos teóricos e empíricos, apresentando
os aspectos fundamentais da sintaxe da língua portuguesa.
A seguir, apresentamos as ementas e programa resumido da disciplina curricular Tópicos de
Gramáticas das Instituições de ensino superior UERN e USP.
EMENTA IES 2:
EMENTA: Análise crítica de fatos lingüísticos nos níveis fonológico, morfológico,
sintático, semântico e estilístico tendo em vista a sua aplicabilidade no ensino
fundamental e médio, a partir do enfoque da gramática tradicional
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EMENTA IES 3:
PROGRAMA RESUMIDO: Estudo de aspectos sintáticos da língua, com ênfase
nos dois componentes da estrutura frasal: sintagmas nominal e verbal. Compreensão
das diferenças entre gramáticas descritivas, prescritivas e pedagógicas. Discussão
entre gramática e discurso.

A ementa da disciplina curricular “Tópicos de Gramática do Português” (UERN), com
uma carga horária de 90h, cujo objetivo, é oferecer aportes teóricos e metodológicos sobre os fatos
lingüísticos nos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e estilístico possibilitando a
construção dos primeiros passos nas atividades de pesquisa em língua portuguesa. Dessa forma,
procura propiciar ao aluno subsídios para o seu desenvolvimento produtivo em uma prática de
ensino, observando a visão teórica de ensino de gramática no contexto da investigação lingüística.
Para essa disciplina são reservados 30h para o cumprimento de uma atividade prática a ser realizada
conforme planejamento curricular, por meio de duas propostas de ensino. A primeira propõe a
elaboração de relatório a partir de estudo de caso, em que o aluno deverá pesquisar os elementos
que compõem um dos ramos da gramática (fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística) e a
partir dessa pesquisa visitar uma sala de aula de ensino fundamental ou médio, coletando dados via
questionários, entrevistas, diário de pesquisa e/ou outros, a fins de identificar o conteúdo
trabalhado, seus objetivos, aspectos e atividades metodológicas empregadas pelo professor
colaborador, para que ao final o aluno de graduação possa construir o seu relatório e apresentá-lo
como requisito avaliativo da disciplina.
A segunda proposta trata de uma elaboração de artigo científico teórico que venha a
tratar da tradição gramatical e ensino de língua portuguesa. O aluno deverá pesquisar sobre a
tradição gramatical e sua abordagem em um livro didático do ensino médio, buscando aportes
teóricos na leitura de Neves (2002-2004) e Britto (1997, para comparar o que diz a teoria e o que
está posto implícito e explícito no livro didático analisado como corpus da pesquisa. É importante
ressaltar que na matriz curricular de Letras da referida instituição é ofertado como disciplina
optativa “Tópicos de Gramática II”.
A seguir, apresentamos o programa resumido (ementa) da disciplina curricular “Tópicos
de Gramática”, da USP, com uma carga horária de 30h, sendo que 10h corresponde a créditos
práticos e 20h a estudos teóricos. O objetivo da disciplina é compreender aspectos sintáticos,
diferenças entre gramáticas descritivas e prescritivas, bem como suas relações entre o discurso. Ao
mapearmos a disciplina, não encontramos nenhuma atividade referente às práticas como
componentes curriculares.
Assim, constatamos ao final de nossa análise diferenças e semelhanças na abordagem
dos aspectos gramaticais adotados nas instituições de ensino corpus de nossa pesquisa. Os dados
expressam a dinâmica de efetivação dos conteúdos gramaticais em suas respectivas grades
curriculares. Um fator relevante a ser mencionado é que, embora estas ocorram de maneiras
distintas, o aporte teórico se repete nas instituições pesquisadas. Contudo, aspectos metodológicos
adotados divergem em muitos pontos quanto à formação do graduando em Letras, uma vez que,
cada instituição oferta disciplinas e créditos práticos diferentes. A UFMA e a UERN se assemelham
na iniciação de seus graduandos na prática docente, ao propor junto às disciplinas a realização de
trabalhos práticos, com significativa carga horária, construindo uma ponte entre os saberes teóricos
e a prática docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o que foi apresentado, constatado e analisado ao longo desse resumo
expandido, pode-se concluir que o ensino de gramática ocorre de maneira peculiar em cada
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instituição de ensino superior. Contatamos que, o ensino de gramática não deve está limitado a um
método e/ou gramática específica. Esse deve se prender ao estudo de novas visões gramaticais, que
possibilitem articular estratégias para um frutuoso estudo gramatical, em consonância com os
estudos do texto e funcionamento discursivo, vez que a gramática estimula o desenvolvimento
cognitivo do aluno ao oferecer critérios para adequação da linguagem e estimular o exercício do
pensamento crítico.
A pesquisa nos possibilitou resultados significativos ao que se refere à valorização e
capacitação dos profissionais envolvidos, que embora, localizem-se em estados e regiões distantes,
há um encontro de ideais e metodologias, sendo o maior beneficiário os acadêmicos que podem ter
acesso a um ensino de gramática sem preconceitos e barreiras, servindo de base para trabalhos
futuros.
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O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTALEGRE-RN: METAS E OBJETIVOS
PARA A ESCOLA RURAL
Jéssica Luana Fernandes1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Gilcilene Lélia Souza do
Nascimento3.
RESUMO: O objetivo deste trabalho é refletir sobre as políticas educacionais para a educação rural em Portalegre-RN.
Para esta análise tomamos como referência o Plano Municipal de Educação (PME) deste município, que tivemos acesso
durante as atividades da Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar:
experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”. Esta pesquisa tem como
atividade extensionista o Projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as”,
cujos municípios foco da ação nas suas primeiras etapas foram: Doutor Severiano e Portalegre. Procuramos, aqui,
identificar as metas, prioridades e objetivos propostos para a educação rural do município propostos no PME. O apoio
teórico para fazer a análise do PME veio dos estudos desenvolvidos por Arroyo, Caldart e Molina (2004) e Leite (1999).
Na análise buscou-se também identificar como vem sendo tratada a educação rural no Brasil, não perdendo de vista
nosso objetivo principal: identificar as metas e objetivos para a escolaridade rural do município de Portalegre-RN. No
fim evidenciando que a escolaridade rural de Portalegre-RN, como também a escolaridade rural do Brasil inteiro, não
pode mais seguir os padrões urbanos, pois são realidades diferentes, cada uma com suas particularidades.
PALAVRAS-CHAVES: Escola Rural; Identidade; Política Educacional.

INTRODUÇÃO
A Pesquisa “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste
Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e
sexualidade” tem como atividade extensionista o Projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da
formação dos/as educadores/as serranos/as”, que focaliza os seguintes municípios do Alto-Oeste do
Rio Grande do Norte (RN): Doutor Severiano, Luís Gomes, São Miguel e Portalegre. A pesquisa
tem como objetivo discutir a trajetória da formação de educadores/as desses municípios,
evidenciando suas percepções sobre o pertencimento ao campo e as relações de gênero em seus
cotidianos familiar e escolar, esta investigação parte das narrativas escritas autobiográficas dos/as
educadores/as, como também utiliza outras informações verbais, tais como: narrativa oral,
questionários e dados audiovisuais. Porém, as ações do Projeto de Extensão foram realizadas apenas
nos municípios de Doutor Severiano e Portalegre, e como havia proposto no Plano de Trabalho
“Políticas educacionais e a educação no meio rural serrano”, vinculado ao Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), para o período 2010-2011, trabalhar com os municípios de Luís Gomes e Portalegre,
apenas foi possível trabalhar com os dados de Portalegre.
O presente trabalho é resultado de uma reflexão sobre o Plano Municipal de Educação
(PME) de Portalegre-RN, visando analisar os aspectos que diz respeito a diretrizes, metas e
objetivos para a educação rural deste município. Partimos de uma análise de como está sendo
pensada a escola rural no Brasil, buscando identificar se há políticas públicas voltadas para a
educação no meio rural, embora Leite (2009, p. 14) já tenha nos alertado que “A educação rural no
Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegada a panos inferiores.”
1
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Os objetivos propostos neste trabalho estão em consonância com o Plano de Trabalho
“Políticas educacionais e a educação no meio rural serrano”, que tem por objetivos específicos:
Conhecer planos, programas e/ou projetos voltados para a educação, principalmente no
que diz respeito à educação do campo;
Analisar como está sendo pensada a educação nesses municípios.
(FERNANDES, 2010, p. 1).

MATERIAL E MÉTODOS
seguinte:

Como metodologia para alcançar os objetivos específicos do Plano foi proposto o
Visitas nas secretarias
Diálogo com as equipes administrativas e pedagógicas
Entrevistas/questionários aos mesmos
Análise dos questionários
Leitura de planos e/ou projetos (FERNANDES, 2010, p. 1-2).

Para o presente texto, priorizamos a pesquisa bibliográfica enfocando obras sobre
política educacional para o meio rural e a educação do campo, e a pesquisa documental, por meio
do PME de Portalegre. Buscou-se identificar no PME as metas e objetivos propostos para as escolas
rurais neste município.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Educação Rural no Brasil
Pensar a educação/escola rural é pensar no homem e na mulher rural com todas suas
particularidades, no seu contexto, sua ligação com as transformações ocorridas no meio rural.
Partindo desta afirmativa, devemos pensar a escolaridade rural de forma diferenciada da
escolaridade urbana, com base em seu próprio contexto e seu processo sócio-histórico. Podemos
dizer que hoje há uma preocupação maior com a vinculação dos conteúdos da escola rural com o
contexto campesino. “[...] a escola rural, hoje, volta-se para uma perspectiva de integração e
fundamentação de seus princípios pedagógicos ligados ao campo e à vida campesina”. (LEITE,
1999, p. 112). Mais nem sempre foi assim, sabemos que a educação em geral já foi tida muitas
vezes pelo Estado como mera sustentação do poder e do lucro.
Com a escola rural aconteceu o mesmo, a mão-de-obra existente no campo foi interesse
do capitalismo, em consequência houve a implantação de modelos urbano-liberais na sociedade
campesina e também “[...] alterações no processo educacional rural, urbanizando-o em função da
nova ordenação econômica.” (LEITE, 1999, p. 14). A escola rural foi perdendo espaço para os
valores urbanos e ficando a serviço do sistema capitalista. Para Leite (1999, p. 111) “Em função da
urbanização dos valores e dos comportamentos, a prática escolar rural foi abandonada, buscando
nas escolas urbanas seu novo referencial didático-pedagógico, fazendo refletir, desse modo, os
objetivos massificadores liberais do consumo e da aceleração produtiva”.
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394, de 1996, possibilita uma maior abertura a
discussão das especificidades da escola rural em relação à escola urbana. Assim, a escola rural
deverá ter um planejamento mais articulado com a vida rural. “Porém não estão explicitamente
colocados, na nova LDB, os princípios e as bases de uma política educacional para as populações
campesinas”. (LEITE, 1999, p. 54). Agora a escolaridade rural na se limita ao modelo urbano e sim
se ligando à preservação dos valores culturais do meio rural e a práxis rural. E dessa maneira, o

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

585

currículo de uma escola rural deve trabalhar a valorização do habitat ecológico dos rurícolas,
contemplar o vínculo entre educação e cultura, valorizar a cultura dos grupos campesinos, como
afirmam Fernandes, Cerioli e Caldart (2004):
Nossos currículos precisam trabalhar melhor o vínculo entre educação e cultura, no sentido
de fazer da escola um espaço de desenvolvimento cultural, não somente dos estudantes,
mas das comunidades. Valorizar a cultura dos grupos sociais que vivem no campo;
conhecer outras expressões culturais; produzir uma nova cultura, vinculada aos desafios do
tempo histórico em que vivem educadores e educandos e às opções sociais em que estão
desenvolvidos; (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2004, p. 57, grifos no original).

Em relação à valorização da realidade rural, as Diretrizes Operacionais para a Educação
Básica nas Escolas do Campo vem dizer que:
Art. 5° As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o
direito à igualdade e cumprimento imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26
e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus
aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. (BRASIL,
2004, p. 203).

Por mais que hoje a LDB e as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo reconheçam que a escolaridade rural deve ter uma especificidade em relação à
escola urbana, vale salientar que a escola rural enfrenta várias problemáticas, dentre as quais
podemos citar; currículo inadequado e formulado com vistas à realidade urbana; salas
multisseriadas; instalações precárias; desvalorização da cultura rural e infiltração da cultura urbana;
formação essencialmente urbana do/a professor/a; baixo índice salarial do/a professor/a; na maioria
das vezes, o/a aluno/a é trabalhador/a rural; longas distâncias entre os locais de moradia, trabalho e
escola, sem condições adequadas de deslocamento, entre outros problemas. Segundo, Leite (1999,
p. 56), em relação à política educacional rural “[...] são raros os municípios que se dispõem a um
trabalho mais aprofundado e eficiente, devido à ausência de recursos financeiros, humanos e
materiais.”
Metas e Objetivos para a Educação Rural em Portalegre-RN
O município de Portalegre-RN está situado na região serrana do Alto-Oeste do RN, e
possui diversas comunidades rurais, nas quais vivem, trabalham e estudam mais de 50% de sua
população. Através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desportos4[Nota de rodapé] o
governo municipal resolveu elaborar em 2003 o PME em consonância com o Plano Nacional de
Educação (PNE). De acordo com esse documento municipal, o governo federal tinha estabelecido
quatro objetivos gerais para serem atingidos em dez anos pela a educação brasileira no PNE. São
eles:
Elevação global do nível de escolaridade da população;
Melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis;
Redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso à permanência, com
sucesso na educação básica;
Democratização da questão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais.
(PORTALEGRE, 2003, p. 32)

4

Atualmente a cultura tem uma secretária própria, levando a mudança na terminologia desta pasta para “Secretaria Municipal de
Educação e Desportos”.
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Em consonância com esses objetivos, o PME de Portalegre-RN define diretrizes,
objetivos e metas para serem atingidos também nos próximos dez anos pela educação no município,
quais sejam:
A gestão e funcionamento da educação do município;
Cada nível e modalidade de ensino;
A formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação.
(PORTALEGRE, 2003, p. 33)

Para tanto vamos analisar aqui as metas e objetivos do PME no que diz respeito à
educação/escola do meio rural em Portalegre-RN. O PME foi dividido em: Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos/as (EJA), Educação Especial, Magistério na
Educação do Município e Financiamento da Gestão. No que diz respeito à Educação Infantil o PME
reconhece que a escola rural e a urbana passam pelo mesmo problema, sob aspectos mobiliários,
equipamentos e materiais pedagógicos: “As instituições escolares das zonas rurais e urbanas não
dispõem de mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos necessários para a realização das
atividades educativas.” (PORTALEGRE, 2003, p. 36).
Em relação ao Ensino Fundamental, três itens se referem diretamente à educação rural:
7- Acompanhar e organizar as escolas da zona rural bem como a formação de nucleação, de
professores (as) considerando a especificidade do alunado e as exigências do meio.
(PORTALEGRE, 2003, p. 47)
16- Prover de transporte escolar a zona rural, com colaboração financeira da União, Estado
e Município, garantindo a escolarização dos alunos e ao acesso à escola. (PORTALEGRE,
2003, p. 50)
24- Flexibilizar a organização escolar para a zona rural, adequando-a a formação
profissional dos professores, a especificidade do alunado e as exigências do meio.
(PORTALEGRE, 2003, p. 51)

Os recortes tirados do PME vêm mostrar uma preocupação com a escolaridade rural do
município. As dificuldades enfrentadas na escola rural deste município são as mesmas dificuldades
que já citamos neste trabalho em relação à outra localidade do Brasil, como falta de equipamentos
materiais pedagógicos, formação leiga de professores e falta de transportes. As preocupações são as
mesmas, em adequar o ensino rural com as exigências do meio. Leite (1999, p. 112) diz que, “A
escolaridade rural exige um tratamento diferenciado, com base em um contexto próprio, em um
processo sócio-histórico genuíno, paralelo, porém, não semelhante ao processo urbano.”
Esta preocupação em preservar os valores e a cultura local do ensino no meio rural está
reforçada no tópico “Financiamento da gestão”, no seu item “9- Organizar as escolas de modo a
preservar os seus valores e suas culturas no ensino básico.” (PORTALEGRE, 2003, p. 79).
Se educar é transmitir conhecimentos, valores de geração em geração, a escola rural
deverá reforçar a transmissão dos conhecimentos e valores da sociedade campesina, para que os/as
rurícolas possam desenvolver a relação de pertencimento com o meio rural, que foi tão
desvalorizado em detrimento da cultura e valores urbanos.
CONCLUSÃO
Ao longo deste trabalho vimos que a educação rural no Brasil sempre foi deixada de
lado, perdendo espaço para a cultura urbana, sofrendo forte processo de urbanização, estando por
muito tempo a serviço do capital e dos capitalistas. Porém, nos dias de hoje se reconhece que os
princípios pedagógicos da escola rural deverão estar ligados intimamente com o campo e a vida no
meio rural.
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Mas, vale salientar que a educação/escola rural ainda passa por muitas problemáticas,
como já citamos neste trabalho. Reconhecemos que existe diferença entre rural e urbano, o que não
pode haver é desigualdade. O que se quer das escolas rurais, é que estas possam oferecer a
sociedade campesina, professores e materiais pedagógicos apropriados à realidade do meio rural.
Constatamos a preocupação com a qualidade da escola rural, visando adequá-la à
realidade das comunidades rurais no PME de Portalegre-RN. Contudo, não podemos afirmar que as
ações da política educacional local tenham priorizado a execução do que está posto neste
documento, ou mesmo desconhecemos uma articulação mais profunda de seus gestores municipais
na construção de um novo projeto de desenvolvimento para o campo, sem que o meio rural seja
pensado como um apêndice do urbano e que valorize os saberes, valores, cultura do campo, mesmo
que o/a educando/a da escola rural não seja um/a trabalhador/a do campo, mas é importante que
este/a assuma a identidade rurícola e também valorize seu pertencimento ao meio rural.
Uma escola do campo precisa de um currículo que contemple necessariamente a relação
com o trabalho na terra. Trata-se de desenvolver o amor à terra e ao processo de cultivá-la,
como parte da identidade do campo, independentemente das opções de formação
profissional, que podem ter ou não, como ênfase, o trabalho agrícola; (FERNANDES;
CERIOLI; CALDART, 2004, p. 57, grifos no original).

Como apontado anteriormente, os municípios foco da pesquisa “Diálogo entre cotidiano
familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do
campo sobre relações de gênero e sexualidade”, são: Doutor Severiano, Luís Gomes, São Miguel e
Portalegre, e como suas ações foram focalizadas apenas nos municípios de Doutor Severiano e
Portalegre, não pudemos desenvolver a pesquisa no município de Luís Gomes, como proposto no
Plano de Trabalho de 2010-2011, porém esperamos desenvolver essas ações junto ao novo Plano de
Trabalho PIBIC/voluntária – 2011/2012 “Educação do Campo e Políticas Públicas para as Escolas
Rurais Micaelenses”, onde proponho desenvolver essas ações no município de São Miguel. A opção
de trabalhar apenas com um município se deu pelo motivo de não ter conseguido trabalhar com dois
municípios ao mesmo tempo, como foi proposto no plano anterior.
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O PROJETO PEDAGÓGICO DA UERN: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO
PEDAGOGO NA ÁREA DA INFÂNCIA
Alexsandra Maia Nolasco1. Giovana Carla Cardoso Amorim2
Resumo: Algumas modificações foram realizadas no Projeto Político Pedagógico da Faculdade de
Educação da Uern para atender às novas demandas que ocorrem na sociedade. A modificação ocorrida na
última versão (2007) resultou, na atuação do pedagogo na educação infantil, ensino fundamental, gestão
de processos educativos e espaços não-escolares. A presente pesquisa busca analisar se o currículo atual
mantém as competências e habilidades formativas necessárias à um pedagogo para atuação na área da
infância. Assim, para elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória nos
seguintes documentos: Projeto Pedagógico da UERN e nos Referenciais Curriculares Nacionais para
Educação Infantil (RCNEI) e análise bibliográfica baseada em: SAVIANI (2003) e LIMA (1998), como
também, a análise dos ementários dos PGCC’s e de questionário semi-estruturado aplicado com 55%
alunos do 8° período, objetivando perceber a visão dos alunos que vivenciaram toda a nova grade
curricular. Através dos resultados da pesquisa, foi possível observar que algumas disciplinas da área da
infância tornaram-se mais abrangentes em relação aos conteúdos para contemplar a formação para
atuação polivalente. Os dados do questionário demonstram que as disciplinas da área da infância não
estão respondendo totalmente à necessidade de conhecimentos e habilidades necessárias a essa área,
necessitando a proposição de disciplinas complementares. A pesquisa também aponta para a necessidade
de uma reorganização curricular em termos de alternância de disciplinas nos semestres letivos, a fim de
instrumentalizar teoricamente os alunos antes do estágio supervisionado referente a área em estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Infantil; Formação Profissional.

INTRODUÇÃO
Algumas modificações foram realizadas no Projeto Pedagógico da
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (versão
2007) para atender às novas demandas que ocorrem na sociedade, solicitando do
pedagogo qualificação não apenas à sala de aula, mas na perspectiva da gestão de
processos educativos mais abrangentes que contemplam a formação do pedagogo na
Educação Infantil e anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como na gestão dos
processos educativos em espaços não-escolares. A modificação ocorrida na última
versão (2007) resultou, em uma nova necessidade formativa do profissional da
educação expressada na grade curricular do Curso de Pedagogia.
O objetivo desta pesquisa e analisar se a formação, de acordo com a grade
curricular atual (versão 2007), mantém as competências e habilidades formativas
necessárias a um pedagogo para atuação na área da Educação Infantil.
MATERIAL E MÉTODOS:
A pesquisa foi iniciada em setembro de 2009. No processo de elaboração,
nos utilizamos de uma pesquisa bibliográfica exploratória nos seguintes documentos:
Projeto da UERN no que se refere às bases regulamentares e a proposição para a
formação do pedagogo; nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil
(RCNEI), no que se refere aos saberes necessários ao educador infantil; bem como com
1
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análise bibliográfica em autores como: SAVIANI (2003), LIMA (2007) e OLIVEIRA
(2002).
Procedemos à análise curricular específica nas disciplinas voltadas à área da
infância, pois para Oliveira (2007, p.29-30):
Políticas de valorização da educação infantil são unânimes em
reconhecer que à medida que cada educador troque experiências
educacionais e discuta teorias orientadoras, maior será o sentido de
certas práticas junto às crianças, daí a importância da reflexão
acadêmica.

Assim, comparando os currículos nas versões (2003; 2007) buscamos
compreender quais alterações qualitativas foram realizadas, como também, aplicamos
um questionário semi-estruturado com 55% com alunos do 8º período de 2011 (turnos
matutino e noturno), objetivando compreender o que estes pensam acerca da
organização curricular das disciplinas voltadas à infância, da quantidade de disciplinas
voltadas para essa área e o que sugerem para a melhoria do curso no que concerne as
bases da Educação Infantil.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Os resultados parciais da pesquisa demonstram vários pontos relevantes
para a análise da formação do pedagogo no que se refere aos estudos em Educação
Infantil. Houve uma abrangência dos ementários das disciplinas buscando considerar a
ampla formação. No entanto, através do mapeamento das disciplinas voltadas a área
supracitada, foi possível perceber que poucas destas são vistas antes do estágio na
Educação Infantil realizado no 5º período do curso de Pedagogia.
TABELA I:
GRADE DE DISCIPLINAS
ESPECÍFICAS
REFERENTES À
EDUCAÇÃO INFANTIL
ATÉ O 5° PERÍODO

Psicologia da Educação I e II (2° e 3° período)
Teorias Linguísticas e Alfabetização (3° período)
Alfabetização e Letramento (4° período)
Concepções e Práticas de Educação Infantil (4° período)
Estágio Supervisionado (5° período)

A partir da observação dos dados obtidos no questionário, percebe-se que os
graduandos do curso de Pedagogia da UERN sentem a falta de mais disciplinas voltadas
à área da Educação Infantil, para que possam subsidiá-los em suas práticas educativas
(discussão da questão: 2). Visualiza-se, também a necessidade de reorganização
curricular, tendo em vista que as disciplinas relacionadas a essa área são vistas, em sua
maioria, após o estágio na Educação Infantil (discussão da questão: 3). Outro ponto de
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grande relevância é a ausência de citação das disciplinas formativas básicas da área
(visualizada na questão: 1)
ANEXO I:
TABELA II:
LEVANTAMENTO DOS DADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DE
QUESTIONÁRIO
8° PERÍODO MATUTINO
1. Quais disciplinas você considera importantes para a docência na educação
infantil?
45%
Corpo, Movimento e
Ludicidade- 7°período

30%
Profissão Docente – 3°
período

25%
Antropologia e Educação – 1°
período

Concepções e práticas de
Educação Infantil – 4º período

Teorias Lingüísticas e
Alfabetização – 4° período

Sociologia da Educação –
2°período

2. Você acha que essas disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação Infantil?
Nas respostas encontradas, percebeu-se que 50% dos alunos acreditam que as
disciplinas são insuficientes para uma boa atuação na área da infância. 40%
responderam que não; dentre elas está (M. F. N. V.) que comenta:“elas embasam o
trabalho docente, mas não são suficientes para a educação infantil”. Apenas 10% dos
alunos responderam que são suficientes (E. C. G. T.) afirma: “Sim, pois uma
complementa a outra”.
3. O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas somente
após o estágio na Educação Infantil?
70% discordam totalmente de disciplinas da área da infância serem vistas
somente depois do estágio da Educação Infantil “não acho muito legal, porque são elas
que nos darão suporte para chegarmos à escola” (L.S.M). Os outros 30% também não
concordam, porém vêem como algo que ocorre no currículo, porque não há outra
escolha.
4. O que você acrescentaria no curso de pedagogia que contribuísse para atuação na área
da infância?
30% responderam que gostariam que houvesse uma escola laboratório, onde
fosse possível aplicar teorias e pesquisas educacionais. Os 70% dividem-se em aumento
das disciplinas, aumento de carga horária, realização de aulas práticas e oficinas
pedagógicas.
8° PERÍODO NOTURNO
1. Quais disciplinas você considera importantes para a docência na educação
infantil?
40%

35%

25%

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

Didática – 4°
PERÍODO
Teorias Lingüísticas e
Alfabetização – 4°

Corpo, Movimento e Ludicidade- 7°
PERÍODO
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PERÍODO
Alfabetização e
Letramento- 4°
PERÍODO

2. Você acha que essas disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação Infantil?
90% dos alunos respondem que não; dentre eles está (A. P. R. M) que afirma: “é
preciso abrir outras disciplinas que favoreçam a educação infantil”. 20% dos alunos
acreditam que as disciplinas são suficientes para atuação na educação infantil.
3. O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas somente
após o estágio na Educação Infantil?
95% dos alunos expressam insatisfação, como (S.B.S.S): “horrível, pois
fazemos um estágio sem subsídios necessários” e complementa (A. P. R. M) ao afirmar:
“acho que é mal elaborado, pois antes da prática devemos ter a teoria”. Apenas 5%
acreditam que as outras disciplinas complementam a formação para a sala de aula na
área da infância.
4. O que você acrescentaria no curso de pedagogia que contribuísse para atuação na área
da infância?
Dentre as sugestões encontramos: aumento no número de disciplinas para essa área. O
restante dividiu-se em aula em laboratório e atividades em campo.
CONCLUSÃO:
Nos resultados parciais da pesquisa é possível perceber que algumas
disciplinas da área de atuação em Educação Infantil tornaram-se mais abrangentes nas
propostas de organização do conteúdo visando contemplar a formação mais ampla. No
entanto, visualiza-se a necessidade de alteração da organização das disciplinas nos
períodos de base (1º, 2º, 3º e 4º) para atendimento a uma atuação mais consistente no
Estágio Supervisionado I – prática em Educação Infantil - que acontece no 5º período
do curso de pedagogia na grade curricular da UERN.
O progresso e importância da pesquisa são relevantes para a UERN, pois
ajudam os gestores a compreender quão importante é a formação profissional do
pedagogo para a área da infância. Formar profissionais capacitados e preparados para o
mercado de trabalho requer uma análise profunda da maneira na qual vem sendo
realizada essa formação, pois é a partir desta, que os atuais discentes atuarão e poderão,
ou não, fazer a diferença na educação. A base reside na formação acadêmica.
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OS LUGARES SACROS POTIGUARES: CONSIDERAÇÕES GEOGRÁFICAS
Luiz Eduardo do Nascimento Neto1; Francisco Jefferson Alves Morais2;Jéssica Laís Soares Nunes3
RESUMO
Detivemos como objetivo analisar a dinâmica sócioespacial destes lugares observando os aspectos relacionados ao viés
cultural, além de identificar como estas manifestações são representadas no espaço geográfico potiguar. Foram
elencados os lugares que se destacam dentre as principais manifestações de religiosidade, descrevendo os principais
pontos destes registros e espacializando no cenário potiguar com foco as suas áreas de influência. Os lugares edificados
pela religiosidade transportam suas histórias além de seus domínios territoriais alargando a escala espacial da
religiosidade popular. Salientamos a importância da pesquisa nos espaços sacros mediante a conjuntura simbólica que
eles representam. A analise dos espaços sacros limitou-se ao contexto de nível estadual, delineando os espaços a serem
estudados e trabalhados no mapeamento territorial. Foram utilizados registros e realizado análises e contextualização
dos lugares, a fim de avaliar a dinâmica e influência das simbologias e dos elementos que referenciam estes lugares,
bem como, a importância dos aspectos culturais e de religiosidade onde estas manifestações se fazem presentes. Para tal
empreitada, foram realizadas pesquisas de campo e de gabinete, coleta de dados, análise de referencial teórico, além de
consultas na web. Os dados foram sistematizados para viabilizar a análise e o mapeamento, o que proporcionou a
identificação das singularidades e particularidades dos espaços sacros encontrados no RN, elaborando ainda, pontos
comparativos nestes espaços. Faz-se necessário, contudo, aprofundar as questões que envolvem a dinâmica sócioespacial dos lugares sacros, a partir de novas pesquisas, haja vista a diversidade de fontes que surgiram na análise social
dos espaços e fenômenos religiosos investigados.
PALAVRAS-CHAVE: Espaço; Geografia; Potiguar; Religiosidade; Sacro.

INTRODUÇÃO
As expressões que norteiam a dinâmica da Geografia Cultural e seus significados,
fornecem revelações espaciais que encontram-se inseridas no cotidiano, as quais por vezes, passam
despercebidas. Em particular, a religiosidade está intimamente ligada à construção do nosso
território, conseguentemente, pode-se inferir que tal elemento está presente nos diversos lugares,
imprimindo assim, suas marcas e influências simbólicas. A religiosidade transforma espaços em
lugares sacros e elabora identidades sócioespacias mescladas de simbologias, condição que fornece
pontes de reflexão para o entendimento de posturas culturais que nos são inerentes. De modo
particular, elaboramos este trabalho que visa analisar a ação e reflexo socioespacial destes lugares
no âmbito do cenário potiguar.
Escolhemos como objeto de pesquisa, os espaços sacros do Rio Grande do Norte,
espaços estes espalhados pelas regiões da porção potiguar. Montes, santuários, capelas, túmulos,
montanhas, enfim, lugares sacros de religiosidade que compõe uma teia de relações no território,
abrangendo uma escala geográfica capaz de suscitar o olhar analítico para a sua configuração sócioespacial.
Nessa perspectiva, salientamos a importância da pesquisa nos espaços sacros, mediante
a conjuntura simbólica que os mesmo representam nos lugares a eles inerentes. Considera-se ainda,
como fontes para o entendimento da cultura local, costumes e tradições que perpassam os espaços
sacros e que se fazem presentes em sua religiosidade. Assim, foi elencada como justificativa basilar
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para a escolha e desenvolvimento do presente trabalho, a falta de atenção científica aos espaços
sacros, sobretudo no viés geográfico onde evidencia-se poucos registros de análise sobre a temática.
Espalhados pela porção potiguar, os lugares sacros foram criados e (re) criados sob a
influência cultural de cada região tomando por base seu contexto de inserção. Na realidade dos
espaços sacros propagam-se o número de fiéis em vários níveis e sua construção de sujeito social
remete ao construto histórico de como estes foram cooptados e utilizados sob as práticas da
religiosidade popular.
Diante do exposto, faz-se necessário mapear os espaços sacros de maior destaque nas
regiões do espaço potiguar, a fim de identificar o perfil das porções sacras, além de abordar o
elemento da religiosidade e sua configuração sócio-espacial local.
MATERIAL E MÉTODOS
No primeiro momento escolhemos a percepção como método de análise. A partir desse
pressuposto, foram elaboradas as diretrizes de pesquisa para concretização do trabalho com o
propósito de focalizar os espaços sacros dentro de uma ótica a ser trabalhada no viés da Geografia
Cultural.
Após a escolha do método da percepção associada à Geografia, recai como sustentáculo
da pesquisa o propósito de evidenciar que “diferentes concepções de lugares podem ser usadas para
reforçar a futura imagem desses lugares, e para reiterar a importância das percepções individuais e
institucionais” (GOODEY; GOOD,1986, p.11), embora não seja consenso de alguns autores
geográficos, acreditamos ser esse o melhor método no momento para a efetivação da presente
proposta de pesquisas e os demais procedimentos metodológicos utilizados no trabalho.
Como ponto de partida foi elaborado um cronograma para realização do trabalho, com
destaque aos períodos de maior concentração e/ou uso destes espaços sacros.
Sabemos que os espaços sacros são comumente visitados anualmente, contudo, em
datas específicas, estes espaços passam a ser vistos como verdadeiros cenários de romarias que
concentram um maior número de pessoas, as quais usufruem do seu significado enquanto pontos de
religiosidade, considerando-os como âmbito para pagar promessas e firmar os votos de devoção. O
deslocamento temporário de pessoas à região em festividade representa novas perspectivas de
investimentos, aplicados não apenas nos termos da religiosidade, mas que também refletem em
outros setores tais como o turismo, comércio local e programas de férias.
Assim, a conotação simbólica dos lugares sacros potiguares experimenta outras
dimensões do propósito original destes espaços. Santos (2002) nos alerta para distinguirmos os
aspectos da romaria, pois tal manifestação religiosa ocupa e usufrui dos lugares sacros com
objetivos diferentes, ainda que a vertente religiosa seja a primeira escolha.
Como passo seguinte, foram sistematizadas análises em gabinete dos materiais
disponíveis. Consecutivamente, foi realizado um levantamento bibliográfico através de pesquisas
em artigos científicos, dissertação de mestrado, artigos em jornais, revistas, livros e páginas da
Web, possibilitando a construção do estado da arte voltado para essa temática Dessa forma,
ocorreram leituras de textos teóricos, discussões com os demais membros da equipe, com o intuito
de buscar outras fontes de pesquisa em face à escassez de materiais. Além disso, buscas virtuais e
contatos com grupos ou instituições foram pleiteadas, na tentativa de obter documentos oficiais que
versassem sobre as variáveis da pesquisa.
Como instrumento de análise foi elaborado a cartografia sócio-espacial da região em
foco, contemplando os registros dos lugares sacros encontrados nas regiões da porção potiguar,
trabalho que culminou com a construção de um mapa temático, a contento das informações
encontradas nos lugares.
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A construção gráfica do mapa formatou a disposição geográfica dos lugares sacros em
pontos locacionais, registrando a evidência dos âmbitos religiosos do Estado, onde observou-se as
particularidades inerentes de cada lugar sacro.
A partir dos pontos de discussão captados nas visitas in loco foi possível reforçar as
constatações preliminares do objeto pesquisado. No viés metodológico, ainda realizamos entrevistas
e registros fotográficos. Ressalta-se que as entrevistas foram aplicadas observando às
particularidades de cada espaço sacro potiguar, sendo estas direcionadas as pessoas que
administram o uso dos espaços, bem como de seus freqüentadores. Por fim, a tabulação do material
pesquisado permeia o fechamento das discussões pretendidas.
As atividades finais recaíram numa descrição dos lugares sacros de maior consonância
no espaço potiguar, focalizando as expressões simbólicas e culturais, além de enfatizar as
particularidades dos mesmos, observando, sobretudo, o calendário de eventos religiosos do cenário
potiguar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No da definição dos espaços sacros potiguares entendemos que historicamente a cultura
age como um objeto nas modificações paisagísticas em dos indivíduos que os habitam assim, a
religião nascem também no seio das construções das cidades. O QUE É ISSO?!?! Nesse sentido,
pode-se inferir que, “para interpretar a origem das cidades é preciso tratar igualmente da técnica, da
política e da religião, sobretudo do aspecto religioso da transformação” (ROSENDAHL, 1999,
p.17).
As transformações no cenário urbano desses ambientes ocorrem muitas vezes em
conformidade com as feições religiosas de seu povo, portanto é possível evidenciar uma série de
características ligadas à devoção religiosa singular a cada cidade na arquitetura, linguagem, ritos,
costumes, dentre outros
A religiosidade constrói uma espécie de “identidade” para cada lugar, bem como
influencia sua organização econômica, política e socioespacial. Sob essa óptica, a cultura é
percebida como resultado da interação sociedade e natureza. Claval (2001, p. 13) corrobora ao
discutir que “a cultura que interessa aos geógrafos, é, pois, primeiramente construída pelo conjunto
dos artefatos, do know-know e dos conhecimentos, através dos quais, os homens mediatizam suas
relações com o meio natural”.
O fenômeno da religiosidade em si, dota objetos materiais e imateriais da paisagem de
significâncias simbólicas, e sua sacralidade propicia aos mesmos, um valor que é exaltado e
valorizado pela credulidade de seus fiéis religiosos segundo nos aponta Gil Filho (1999).
A transformação dos espaços sagrados, considerados marcos identitários para cada
região no espaço potiguar, é alargada no decorrer do tempo. De posse dos valores culturais, estes
vão sendo (re) construídos mediante a conjuntura que os condiciona e segue em conjunto com a
manifestação de um poder simbólico ligados a religião.
Esta religiosidade aparece como uma instituição ideológica, complexa e estruturada por
símbolos e códigos que exprimem uma postura política e institucional, além de configurar-se como
um fato de organização social e como expressão sociológica espacial /territorial
concomitantemente.
Os espaços sagrados são definidores e característicos de cada região, aglutina seus
costumes e práticas. A definição de espaço sagrado também está ligada à conjuntura do espaço
profano, onde ambos se intercalam e se interdependem. Assim, compreendemos estes como:
[...] espaço real por excelência, quer seja ele materializado em certos objetos ou
manifestados nos símbolos hierocósmicos [...] O espaço sagrado e o espaço
profano estão sempre vinculados a um espaço social. A ordenação do espaço
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requer sua distribuição entre sagrado e profano: é o sagrado que delimita e
possibilita o profano (ROSENDAHL, 2002, p. 32).

Demarcar espaços sagrados e profanos na construção é delimitar áreas de interferência e
abrangência de ambos, possibilitando articulações e proximidades. As materializações existentes
definem suas funcionalidades, elementos que podem estar conectados sem interferência. É a interrelação destes elementos que contribui para a modelagem e transformação do espaço/território.
Ressalta-se que o desenvolvimento das atividades nos espaços sagrados ocorre em
detrimento das relações sociais que a comunidade apresenta em sua hierarquia cultural. Deste
modo, concluímos que as “atividades religiosas imprimem no espaço transformações que estão
fortemente relacionadas com os aspectos culturais da comunidade, [...] pode ser percebido de
acordo com os valores simbólicos ali representados” (ROSENDAHL, 1999a, p. 236).
Com o propósito de firmar as colocações supracitadas, elaboramos um mapa cartográfico
referencial dos registros dos lugares sacros encontrados no espaço da porção potiguar, a fim de
evidenciar sua expressividade. Assim, para a concretização deste instrumento, fez-se necessário
levar em conta a dinâmica regional de influência e interferência dos mesmos onde estes ocorrem,
bem como as simbologias que estes apresentam no espaço da religiosidade potiguar.
Observa-se, contudo, que estes espaços não estão soltos, eles têm símbolos que os
referenciam e os projetam no imaginário social. Conforme o entendimento de BOURDIEU (1989)
sobre os costumes, estes serão considerados como sistemas simbólicos estruturados em torno de
uma manifestação da integração social e como a uma função política, esses sistemas de códigos são
permeados por significâncias sociais e funções coletivas. Ainda segundo o autor, o poder simbólico
seria a abstração dada aos signos e as estruturas que os sustentam.
Na formatação destes espaços sacros, buscamos entender as simbologias que os
circundam e os elementos que os caracterizam. No tocante a este aspecto, selecionamos os
principais pontos de definição dos espaços e buscamos conglomerar em definições prévias,
observando sua abrangência e interlocução com os demais espaços sacros da região em estudo.
Observamos que os espaços apresentam conjunturas simbólicas ligadas à esfera do
religioso, porém os construtos históricos os diferenciam, daí a multiplicidade de lugares sacros
espalhados pela porção potiguar sob vários vieses.
Notadamente, estes espaços se multiplicam ainda mais, se observados sob outros pontos
de análise, porém neste momento, buscamos nestes espaços sacros a dinâmica sócio-espacial em
seu contexto de inserção. Assim, o viés da religiosidade se faz presente e mescla-se a complexidade
cultural de cada região.
Detectamos registros dos montes, santuários, igrejas e capelas, todas intercaladas na
historiografia local, objetos vistos como referencias destes espaços. A simbologia destes se fazem
presentes e tornam-se conhecidas no âmbito regional e por vezes no intercâmbio interregional. (Ver
figura 01)
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Figura 01: Mapa de localização dos espaços sacros e sua abrangência no RN.
Fonte: Mapa elaborado no LAGEO/CAMEAM, dados trabalhados pelo autor.

De acordo com ícones do mapa, pode-se detectar a ocorrência dos lugares sacros
espalhados nas mais diversas regiões do estado. Observa-se que a parte sul detém o maior número
de ocorrências. Na Região do Seridó potiguar foram registrados três destes lugares, dos quais são
dois centros de romaria: O monte do galo, cuja denominação religiosa pertence a N. S. das Vitórias
e o Santuário de N. S. das Graças em Florânia, amplamente conhecidos na região. O outro registro
refere-se à Igreja Matriz de Sant’Ana Caicó, local de convergência religiosa desta porção potiguar.
Na porção do Oeste registram-se três pontos sacros, a saber, o Santuário do Lima em
Patu, seguido da Capela das Covinhas em Rodolfo Fernandes, consecutivamente, tem-se o projeto
do centro de romaria em Marcelino Vieira, ainda em processo de construção, a qual encontra-se a
Igreja Matriz de Santa Luzia em Mossoró e o túmulo de Jararaca, famoso bandido do bando de
lampião morto em Mossoró, episódio épico que permeia o imaginário religioso deste espaço.
Ainda na porção agreste, demarca-se o Santuário do Alto de Santa Rita de Cássia
recentemente inaugurado, e na porção leste, o santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu em São
Gonçalo do Amarante, seguido ainda da capela do Cunhaú em Canguaretama, designado para os
mesmos anteriormente citados. Estes foram os espaços mapeados segundo o critério de maior
expressividade a nível regional, onde os mesmos estão registrados.
Entendemos que as análises mais aprofundadas destes espaços sacros produzam um
maior entendimento das questões que os circundam. Expressões culturais que necessitam de olhares
para além do viés religioso. Estes espaços são reflexos das práticas sociais, e necessitam do enfoca
de olhares críticos, bem como de novas investigações, a fim de aprofundar as questões políticas,
econômicas, ambientais, e demais constituintes que os circundam, os quais em primeira análise
tornam-se impossíveis de realizar mediante a conjuntura de elementos que surgem.
Destarte, torna-se de fundamental importância a elaboração de propostas de
investimentos em diversas escalas, não somente a física, mas também de valorização do patrimônio
cultural e social presentes nestes lugares, bem como a manutenção dos espaços, preservação e
valorização dos constituintes culturais, simbólicos e religiosos.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

599

CONCLUSÕES
A dinâmica presente nos lugares sacros está representada através de seus símbolos e
expressões calcadas no bojo da religiosidade atrelada a outros elementos da cadeia social e cultural.
Espera-se que análises posteriores possam elaborar estudos aprofundamos na cadeia cultural e
social destes espaços sacros potiguares.
De posse destes elementos, pode ser elaborado material didático-informativo acerca dos
conteúdos estruturados em pesquisa a serem divulgados e aplicados nas disciplinas geo-culturais,
que trabalham a questões locais, em face à escassez de análises e produtos dessa natureza.
Ao colocarmos idéias primariamente expostas é apenas um esboço das opções que se
florescem destes espaços. A construção, uso e manutenção destes lugares dependem de um leque de
elementos que fogem as práticas cotidianas e religiosas. O universo onírico, simbólico, cultural,
social e identitário é mesclado nestes espaços onde registramos as ocorrências sacras. Eles falam e
fazem parte dos lugares, do cotidiano, do tecido social que o circunda.
Sua importância cultural reverte-se também em investimentos que extrapolam o viés
religioso e caminha associado a este para outras práticas sociais, tais como se configurou o alto de
Santa Rita na cidade de Santa Cruz, ou ainda como se projeta o complexo religioso de Marcelino
Vieira. Saímos de um patamar de religiosidade tão somente, e comungamos de elementos voltados
às práticas turísticas que se utiliza dos referenciais locais e da justificação de criação de espaços
desta natureza observando o mercado econômico.
Nesse sentido, observa-se novas empreitadas ao se mencionar estes espaços sacros na
porção potiguar. Diante de todas as vertentes já apresentadas, estamos apenas pincelando parte do
universo destes espaços onde apresentam uma configuração que nos foge as primeiras análises e
ainda assim, tentamos tecer alguns pontos neste trabalho que ora apresentamos. Espera-se ainda,
despertar o aprofundamento destes referenciais em se tratando de cultura e religiosidade, na
tentativa de pulverizarmos e alargarmos os conhecimentos que ora detemos sobre os espaços sacros
potiguares e suas dinâmicas socioespaciais.
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PLANEJAMENTO DE ENSINO E CANTO POPULAR: POSSIBILIDADES DIDÁTICOPEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA
Maria Cleoneide de Souza Santos1; Francicleide Cesário de Oliveira Fontes 2

RESUMO: Esta pesquisa é fruto do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-Aprendizagem
(GEPPE) do Departamento de Educação do Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia-UERN. O
objetivo deste trabalho foi investigar o planejamento de ações vinculadas à pesquisa, extensão e ensino, envolvendo o
canto popular como conteúdo e atividade didático-pedagógica, bem como proporcionar ao ensino e a extensão, através
da pesquisa, estímulos à criatividade discente, construindo subsídios didático-científicos que provoquem reflexões sobre
o trabalho pedagógico com a música popular em sala de aula. A metodologia utilizada para realização deste trabalho
configurou-se na investigação do planejamento de ensino envolvendo o canto popular como atividade principal,
mediante observação da prática docente em sala de aula, com a produção de reflexões teórico-práticas, através de
encontros realizados semanalmente com a equipe executora e bimestralmente com as professoras da escola campo de
estudo, contou também com a proposta da realização de Oficinas na Escola João Escolástico. Para tanto utilizamos
como coleta dos dados para investigação, a observação da prática docente em sala de aula, a análise dos planos de aulas
das respectivas professoras, ambos envolvendo o canto popular como ferramenta didático-pedagógica e dos
questionários aplicados as professoras pesquisadas. Mediante as análises e estudos realizados constatamos que as
docentes observadas têm dificuldade de realizar a sistematização do planejamento envolvendo a música como uma
possibilidade didático-pedagógica em sala de aula, bem como de executá-lo.
PALAVRAS-CHAVE: Canto Popular; Planejamento; Prática Docente.

INTRODUÇÃO
Atualmente as escolas e os professores enfrentam inúmeros problemas em sala de aula
que dificultam a execução da prática docente, dentre os problemas enfrentados pelos professores, a
indisciplina foi tido como o que mais incomodavam. Devido a isso procuramos na continuidade
deste projeto compreender o porquê da indisciplina discente, de modo que a música trabalhada nas
escolas era vista como aspecto que ajudava os professores a trabalharem essa indisciplina.
(COSTA, 2010)
Então o referido projeto, que foi idealizado e coordenado pela professora Ms. Maria
da Conceição Costa, desenvolvido através do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do
Processo Ensino-Aprendizagem/GEPPE, do Departamento de Educação/DE, do Campus Avançado
Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia/CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte/UERN, desenvolveu-se mediante um trabalho de cunho didático-pedagógico, com o
propósito de atender as necessidades enfrentadas pelas escolas campo de estudo dos
alunos/estagiários do curso de Pedagogia.
Assim, o planejamento de ensino foi o nosso objeto de estudo, tendo sido analisado
do ponto de vista cultural, e o canto popular foi refletido como categoria de análise nas salas de
aulas.
No decorrer do projeto, procuramos também investigar o planejamento de ações
vinculadas á pesquisa, extensão e ao ensino, envolvendo o canto popular como conteúdo e
atividade didático-pedagógica. Bem como produzir reflexões teórico-práticas, junto aos professores
1
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e demais profissionais da educação que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sobre o
trabalho com o canto popular em sala de aula como expressão regional e ferramenta didáticopedagógica.
Desse modo, objetivamos com a pesquisa “Planejamento de ensino e canto popular:
possibilidades didático-pedagógicas em sala de aula”, desenvolver um trabalho de caráter didáticopedagógico que atenda as necessidades postas pela realidade das escolas campo de pesquisa dos
alunos/estagiários do curso de Pedagogia, tendo o planejamento de ensino e o canto popular como
objeto de estudo. Sendo assim nosso trabalho visa apresentar de forma detalhada os resultados da
referida pesquisa desenvolvida no período de Abril de 2010 a Julho de 2011.
MATERIAL E MÉTODOS
Á princípio, esse projeto foi construído para ser efetivado de Abril de 2010 a Abril de 2011,
tendo em vista as necessidades surgidas no desenvolvimento do mesmo e a imprescindibilidade de
um trabalho mais direto na Escola Estadual João Escolástico, o referido projeto se estendeu até
Julho de 2011.
O projeto supracitado, foi realizado no Campus Avançado Profª Maria Elisa de Albuquerque
Maia, onde foram efetivados os encontros para planejamento e execução das ações desenvolvidas
no referido projeto, bem como, a Escola Estadual João Escolástico, parceira nesse projeto.
Esta pesquisa é direcionada a professores do Departamento de Educação, discentes,
profissionais da Educação Básica, especificamente dos anos iniciais do Ensino Fundamental da
Escola Estadual João Escolástico, onde, em virtude do Edital FAPERN, este projeto concorreu
como proposta de pesquisa e extensão ao financiamento de duas bolsas para professores (as) em
exercício da referida escola contemplada.
Como fase inicial deste projeto, optamos primeiro por fazer um diagnóstico geral
envolvendo o canto popular como atividade principal em sala de aula, para tanto, fizemos uso de
observações de três blocos de aulas de cada uma das professoras envolvidas no presente projeto, as
quais foram realizadas nos dias 14 (quatorze) e 21 (vinte e um) do mês de Maio e 09 (nove) de
Julho do ano de 2010 (dois mil e dez), o equivalente a seis aulas, duas de cada professora. As aulas
e atividades planejadas pelas duas professoras eram referentes a um projeto desenvolvido pela
própria escola campo de estudo, mediante orientação da equipe pedagógica escolar.
As observações foram realizadas pelas professoras e alunos membros do projeto e
registrados através de gravações de áudio e diários de campo, onde foram refletidos coletivamente
pelo grupo executor do projeto. As aulas foram analisadas conforme questões que nortearam a
análise. Foram coletados também os planos de aulas das respectivas aulas observadas, que foram
analisadas pela equipe integrante do projeto nos encontros semanais, conforme critérios
estabelecidos. Assim como, os questionários que foram aplicados as duas professoras.
Com os resultados obtidos durante esta fase inicial de diagnóstico, pudemos detectar que os
resultados apontam para a necessidade de um trabalho mais sistematizado com o canto popular, que
as músicas sejam trabalhadas de forma que sejam explorados os conteúdos atitudinais e valores que
são retratados nas letras das músicas, e não somente enfocar questões gramaticais. Durante as
observações foi perceptível que o canto popular pode ajudar os alunos a (re) pensarem seu
comportamento discente em sala de aula e fora do espaço escolar.
No período de observações deste projeto constatamos as principais deficiências existentes no
contexto escolar pesquisado, tendo a indisciplina discente como possível de ser moldada
pedagogicamente, desde que haja uma mediação docente que reflita essa temática em sala de aula,
com o canto popular que pode auxiliar esse trabalho pedagógico. Nas reflexões e discussões
cotidianas entre os membros do projeto, atentou-se para questões como: formação de professores,
haja vista que esta deve ser contínua, que discuta questões didático-pedagógicos, orientando a
prática docente em sala de aula; a importância do planejamento de ensino, uma vez que este se
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constitui como “a previsão das ações e procedimentos que o professor vai realizar junto a seus
alunos, e a organização das atividades discentes e das experiências de aprendizagem, visando
atingir os objetivos educacionais estabelecidos”. (HAIDT, 2002, p.98). Com isso percebemos que
as docentes pesquisadas têm dificuldade de realizar a sistematização do planejamento envolvendo a
música como atividade didático-pedagógica em sala de aula, bem como de executá-lo. O trabalho
com a gramática também foi tido como frágil e necessitando de auxílio nas maneiras de trabalhar a
gramática em sala de aula, principalmente nos anos iniciais.
Diante desta fragilidade constatada, decidimos operacionalizar estas temáticas através de
Oficinas no Semestre 2011.1, são elas: Planejamento de Ensino (21 de Junho de 2011); Formação
de Professor (28 de Julho de 2011) e o Trabalho com a Gramática nos Anos Iniciais (29 de Julho de
2011).
Assim, o trabalho a partir dessas temáticas constitui-se a segunda fase do nosso projeto, fase
mais voltada à extensão, já que a pesquisa até então realizada, apontava necessidades de um
trabalho mais intenso voltado para as professoras da escola campo de estudo, decidimos então
desenvolver essas temáticas em Oficinas, que foram desenvolvidos na própria escola, pelos
membros do projeto (alunos e professores) nas datas acima citadas.
No desenrolar deste projeto, procuramos dar ênfase aos assuntos relacionados ao canto
popular como ferramenta didático-pedagógica em sala de aula, de modo que, participamos
ativamente dos encontros semanais, discutindo e refletindo com os demais membros as atividades
desenvolvidas no decorrer do projeto, assim como a participação nos eventos acadêmicos,
divulgando o trabalho até então produzido pelo grupo, sob forma de artigos, mesas-redondas, GT’S,
minicursos e oficinas como: VII CMELP (Colóquio Nacional de Metodologia do Ensino de Língua
Portuguesa e Literatura), a XV Semana Universitária do CAMEAM/2010, bem como o
planejamento e execução da oficina sobre Planejamento de Ensino e canto popular, ministrado na
Escola Estadual João Escolástico.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dentre os resultados esperados com essa pesquisa, podemos destacar alguns como, por
exemplo: o envolvimento dos professores e alunos envolvidos no projeto, contribuindo para a
evolução das discussões acerca do planejamento de ensino, entre esses professores, alguns
pertencentes ao Núcleo de Estudo em Educação/NEED, um dos grupos de pesquisa do
Departamento de Educação e os outros ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do
Processo Ensino-Aprendizagem/ GEPPE (grupo ao qual o projeto faz parte), e as duas bolsistas
voluntárias FAPERN pertencentes à Escola Estadual João Escolástico; contamos também com a
participação de um número significante de alunos do curso de Pedagogia, principalmente do 3º e 7º
períodos, como também alunos pertencentes ao Coral “A Vida em Canto” (projeto do GEPPE), de
maneira que conseguimos associar os trabalhos do Coral com os objetivos do projeto.
Na operacionalização das oficinas, constatamos diversas maneiras em que pode ser inserida
a arte musical como ferramenta didático-pedagógica em sala de aula, e como possibilidade de
amenizar e controlar a indisciplina discente no trabalho cotidiano.
A pesquisa nos possibilitou também discutir e transmitir conhecimentos acerca do
Planejamento de Ensino, Indisciplina, Formação de Professor, e o Trabalho com a Gramática nos
Anos Iniciais, nos mais diversos níveis de ensino, principalmente na atuação do GEPPE, o qual
desenvolve projetos juntamente com o Departamento de Educação.
Desse modo, percebemos no decorrer das Oficinas, momentos em que persistem as
fragilidades envolvendo o trabalho com o Canto Popular em sala de aula, assim como as
contribuições que o trabalho com o Canto Popular possibilita no processo de ensino-aprendizagem
de qualidade nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
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No decorrer da pesquisa obtivemos outros pontos significativos, como a produção de artigos
científicos, os quais foram apresentados em eventos científicos como o FIPED (Fórum
Internacional de Pedagogia), para a realização dos quais fizemos uso de observações das aulas de
duas professoras de Ensino Fundamental, bem como analisamos os planos de aula e os
questionários das respectivas professoras, todos envolvendo o canto popular. Na XV Semana
Universitária ministramos um minicurso com o tema: “Canto Popular: Múltiplas alternativas de
construção de valores em espaços escolares e não escolares”, assim como o GT: “Canto Popular
como ferramenta didático-pedagógica que auxilia o ensino-aprendizagem em espaços escolares e
não escolares”, e Oficinas sobre Planejamento de ensino e canto popular, Formação de professores
e canto popular: desafios da práxis e Indisciplina, que aconteceram na Escola Estadual João
Escolástico, com a participação de professores e alunos.
Enfim, esta pesquisa nos proporcionou detectar como alguns professores trabalham o canto
popular em sala de aula, as dificuldades dos alunos na aprendizagem, assim como os principais
problemas que os professores enfrentam no seu dia a dia escolar, como a indisciplina foco de estudo
na continuidade deste projeto. E como o planejamento é indispensável em qualquer atividade
humana, principalmente na tarefa de ensinar. A pesquisa possibilitou também a todos os membros,
professores e discentes como o canto popular deve ser trabalhado em sala de aula como expressão
regional e ferramenta didático-pedagógica. O referido projeto conquistou e engajou muitos alunos e
professores do Departamento de Educação, que contribuíram para o uso e incentivo da música
como valorização da nossa cultura e ferramenta didático-pedagógica.
CONCLUSÃO
Propiciar projetos de pesquisa em uma Universidade é muito importante para o trabalho
e desenvolvimento dos alunos e professores, foi perceptível este progresso no decorrer do Projeto
de Pesquisa: Planejamento de Ensino e Canto Popular: possibilidades didático-pedagógicas em sala
de aula, pois como vimos possibilitou diversas maneiras de propor o canto popular nas atividades
com os alunos e que as professoras em questão refletissem sobre sua própria prática.
E para nós alunos graduando do curso de pedagogia, foram muito significante, vez que
nos possibilitou maneiras de como trabalhar o canto popular em sala de aula, não somente como
distração e recreação, mas como uma ferramenta didático-pedagógica, que auxilia no processo de
ensino-aprendizagem. Proporcionou também conhecer o trabalho no âmbito acadêmico, nos
projetos de pesquisa e extensão, bem como participar assiduamente dos mesmos, através da
produção de artigos científicos, relatórios, minicursos, oficinas, mesas-redondas, GT’S e na
contribuição e aprendizado enquanto bolsista PIBIC, todos esses aprendizados vão contribuir
consideravelmente para a nossa formação acadêmico-profissional.
De maneira geral, as discussões em torno desse projeto possibilitaram o envolvimento
de professores, alunos, participantes de outro projeto intitulado “Coral a vida em canto”,
pertencente ao GEPPE, como também o envolvimento de professores do Ensino Fundamental da
rede estadual de ensino do município de Pau dos Ferros.
Para trabalhos futuros objetivamos a elaboração de um livro contendo músicas
folclóricas para crianças, o que se consolida como a fase final desse projeto atrelado ao Projeto de
Pesquisa: A vida em verso e prosa, por parte do Programa BNB Cultural, Edição 2011. (COSTA,
2010).
O planejamento das diversas atividades que tinham o canto popular como função
principal a serem desenvolvidas em sala de aula, e discussões acerca do planejamento de ensino
nos mais diversos níveis de ensino, especificamente na atuação do GEPPE, que desenvolve
projetos juntamente com o Departamento de Educação, nos favoreceu a construção de
conhecimentos que certamente serão de muita utilidade para a nossa formação acadêmicoprofissional.
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Disso tudo, concluímos que o projeto mencionado foi importantíssimo para o
desempenhar de atividades que envolvam o canto popular como ferramenta didático-pedagógica
em sala de aula, permitindo aos que dele participaram, usufruíram inúmeros conhecimentos e
valores que poderão ser utilizados para sempre em sua prática docente. Reconhecemos também a
necessidade que existe de serem reforçadas as contribuições advindas desse projeto no trabalho dos
professores, como meio para auxiliar a atividade docente.
Diante disso, fica claro que é de fundamental importância da participação, enquanto
aluno graduando, nos projetos de pesquisa, haja vista que os mesmos contribuem para a ampliação
da nossa formação acadêmica e de futuros docentes.
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PLANEJAMENTO E METODOLOGIA DO ENSINO: ENCONTROS E (DES)
ENCONTROS.
Andreza Emicarla Pereira Cavalcante 1; Francicleide Cesário de Oliveira Fontes 2

RESUMO: A discussão aqui apresentada é um recorte da pesquisa: Planejamento e metodologias de ensino: Análise

do uso de materiais didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar (UERN/CNPQ). Que vem nos
propor com objetivo: Investigar os entraves e as possibilidades do planejamento de ensino em relação à seleção,
elaboração e adequação na utilização de materiais didático-pedagógicos nos ensinos de Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências, e Artes em sala de aula, vislumbrando encaminhamentos teórico-práticos que contribuam
para o fazer pedagógico docente nas referidas áreas de conhecimento. Quanto aos procedimentos metodológicos, temos
como recorte teórico, autores como: Fernandes (1989), Fusari (2001), Perrenoud (2002), Piletti, (2001) entre outros, que
abordam os recursos didáticos como fundamentais para viabilizar um conhecimento mais significativo ao sujeito
escolar. Para constituição do corpus da pesquisa inicialmente dividimos os pesquisadores por área de conhecimento, e
iniciamos a coleta dos dados, em seis escolas públicas estaduais do ensino fundamental da cidade de Pau dos
Ferros/RN, após esta coleta cada subgrupo analisou os dados, apresentou os resultados no grupo de pesquisa e
sistematizou em forma de artigos científicos, com vistas a difundir os resultados em publicações em anais de eventos
acadêmicos. Os resultados aqui apresentados, nos revela a dificuldade, que instituições de ensino pesquisadas, tem em
relação ao planejamento do ensino, e a elaboração e adequação dos recursos didáticos no contexto escolar.O que
evidencia a relevância da continuidade desta pesquisa, a fim de viabilizar momentos de reflexão da prática, e de
aprimoramento da sua ação pedagógica

PALAVRAS - CHAVE: Ensino; Metodologia; Planejamento.
INTRODUÇÃO
O planejamento das atividades docentes é de fato o cerne de todo o processo educativo,
tento em vista que, este vai exigir do professor traçar todo um panorama do espaço no qual o
mesmo está inserido, para assim elencar objetivos a sua prática, e por fim buscar recursos e métodos
para a concretização da ação pedagógica, sendo assim caracterizado como um norte ao processo de
ensino-aprendizagem, outro aspecto relevante no ato de planejar se apresenta a partir do (re)
planejamento de ação, que se trata de refletir sua prática educacional, com vistas a redimensionálas, a fim de contribuir para uma formação mais integrada do educando.
Visto isso, observamos que o planejamento é o momento propício para o docente
diagnosticar as dificuldades de aprendizagem do aluno como também as falhas na metodologia
aplicada, se fazendo necessário desenvolver novas estratégias que possam vir ao encontro da
necessidade do aluno. Contudo, percebe-se que o ato de planejar o ensino é essencial para a
efetivação da ação educativa eficiente no espaço escolar.
Percebendo a importância de se investigar questões voltadas para o planejamento de
ensino e uso de materiais didático-pedagógicos em sala de aula, questões estas que já se tornaram
emergentes em resultados de outras pesquisas desenvolvidas no grupo GEPPE: Grupo de Estudos e
Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem (DE/CAMEAM/ UERN). Aqui
mencionamos os estudos desenvolvidos na pesquisa “O planejamento de ensino nas escolas do
Ensino Fundamental: dos fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas
pedagógicas dos professores” (SAMPAIO e colaboradores, 2005 - 2007), onde se constatou que
muitos professores confundiam os itens metodologia e recursos didáticos.
Partindo disso, motivamos a continuar estes estudos na pesquisa: Planejamento e
metodologias de ensino: Análise do uso de materiais didático-pedagógicos em escolas da região do
1
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alto oeste potiguar. Propomos como problemática: quais as dificuldades encontradas pelos
professores de Ensino de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes no
planejamento de sua prática pedagógica, mediante o uso (ou não) de recursos didáticos de ensino?
Objetivamos neste trabalho discutir os resultados parciais da pesquisa acima citada, a
fim de refletir quais os caminhos são apresentados a partir destes resultados, que embora parciais,
revelam a pertinência da temática, e a contribuição da pesquisa na realidade educacional das
instituições de ensino envolvidas na mesma.
MATERIAL E MÉTODOS
Neste momento apresentaremos os materiais e métodos utilizados na coleta dos dados
da primeira etapa da pesquisa: Planejamento e metodologias de ensino: Análise do uso de materiais
didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar. (UERN/CNPq, 2010-2011).
Temos como recorte teórico, autores como: Fernandes (1989), Fusari (2001), Perrenoud
(2002), Piletti, (2001) entre outros, que discutem os recursos didáticos como fundamentais para
viabilizar um conhecimento mais significativo ao sujeito escolar. Embasados neste recorte
dialogamos com os dados coletados na referida pesquisa, no período que corresponde a abril de
2010 a abril de 2011, através de uma abordagem qualitativa de ensino.
Quanto ao encaminhamento do trabalho, decidimos por dividir o grupo de
pesquisadores, em subgrupos por área de conhecimento, assim cada subgrupo ficou responsável
pela analise de um Projeto Político Pedagógico /PPP, como também de analisar os planos de aula de
sua área, em seguida de aplicar os questionários em uma escola.
De início nos subsidiamos nos Projetos Político Pedagógico de (06) seis escolas da rede
pública estadual de ensino da cidade de Pau dos ferros/RN, sendo estas: E. E.Ubiratan Galvão; E. E.
Patronato A. Fernandes; E. E. João Escolástico; E. E. Antonio Dias Fernandes; E. E. José Guedes do
Rêgo; e E. E. Francisco Nunes, a escolha destas se deu por serem escolas dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Além dos PPP’s solicitamos planos de aula de todas as áreas de conhecimento que
integram os anos iniciais do Ensino Fundamental.
Observe na figura 1 abaixo a quantidade de planos coletados por área de conhecimento:

FIGURA 1 - Áreas de conhecimento e quantidades de planos de aulas de cada área

Partindo da concepção que o plano de ensino é a sequência basica para à mediação do
processo ensino aprendizagem, possibilitando assim uma dinâmica mais integrada com o educando,
como defende PILETTI, 2001 ao expor:
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É a seqüência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia letivo. (...) É a
sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em
que o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem.
(PILETTI, 2001, p.73)

Embasados nesta perspectiva de reconhecer o plano de ensino como fundamental para
a o desenvolvimento de uma atividade pedagogica, iniciamos a coleta dos planos de aula no campo
de pesquisa, quanto a analise desse material, partimos de critérios estabelecidos pelo grupo de
forma coletiva, para tanto priorizamos elementos extruturantes do plano de ensino como: os
conteúdos, objetivos, metodologia, avaliação, recursos didáticos e referências bibliográficas, após a
analise cada subgurpo discutiu e apresentou coletivamente a sistematização dos planos.
Para dar continuidade a compossição do corpus da pesquisa, voltamos as instituições
de ensino coladoradoras para aplicar outro instumento, dessa vez optamos por questionarios que
foram produzidos também de forma coletiva, neste buscou-se imprimir, nas questões abertas,as
inquietações provocadas na analise dos planos de aula, ao todo foram aplicados 33 ( trinta e três )
questinários tendo como publico, professores e supervisores escolares. Logo após a coleta foram
apresentados no grupo de pesquisa.
Como forma de sistematização, cada subgrupo construiu artigos científicos com vistas a
difundir os resultados da pesquisa em publicação em eventos acadêmicos, revistas e/ou periódicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante a constituição do banco de dados, apresentamos aqui um recorte destes
resultados a fim de propiciar uma reflexão acerca das dificuldades encontradas pelos sujeitos
pesquisados, no que se refere à seleção, elaboração e adequação dos recursos didático-pedagógicos
em contexto escolar, atendendo assim com o objetivo do plano de trabalho PIBIC. Visto isso,
percebemos a necessidade de dialogar com os resultados obtidos por meio da aplicação do
questionário nas (06) seis escolas do alto oeste potiguar, acima citadas.
De início diagnosticamos que os profissionais em educação apresentam, na sua maioria,
dificuldades em planejar suas ações pedagógicas, aqui ressaltando o uso dos materiais didáticopedagógicos em sala de aula, constatamos a falta de adequação destes materiais, e o pouco cuidado
na escolha e na elaboração dos mesmos. Em situações mais complexas nos deparamos com a quase
total inexistência destes no ambiente escolar o que dificulta o processo de ensino aprendizagem
Nesse sentido, partimos da compreensão que para se ter êxito no ensino é preciso
canalizar necessidades, desejos, vontade de quebrar paradigmas às tarefas do querer, do fazer, do
acontecer e do planejar, por isso, muitas são as dificuldades encontradas no planejamento de ensino
quanto à seleção, à elaboração e à adequação dos recursos didático-pedagógicos da escola,
conforme revelam os professores através dos dados apresentados no quadro abaixo:
QUADRO 01: Ilustrando os questionários aplicados.

QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PLANEJAMENTO DE
ENSINO QUANTO A SELEÇÃO, ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS
RECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGOGICOS DA ESCOLA?
A falta de materiais didático-pedagógicos para trabalhar
Professora A
determinados conteúdos. Ausência de um computador para
os professores para fazer pesquisa.
Professora B
Professora C

(Não respondeu)
Sim
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Professora D
Professora E

(Não respondeu)
As dificuldades que encontro mais é para trabalhar os
conteúdos referentes à: Historia, Geografia, e Cultura do
RN, tendo em vista que as fontes de pesquisa nestas áreas
são tanto precárias.

Professora F

Sinto dificuldade de fazer a seleção dos conteúdos referentes
os objetivos propostos, tento fazer aqueles que são mais
importantes e significativos para aprendizagem do aluno.
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FONTE: produção da autora com base nas entrevistas realizadas.

Como podemos observar entre as respostas obtidas, duas não se aplicam, as professoras
B e C, optaram por não falar das dificuldades por elas enfrentadas. Partindo disso constata-se que
estas educadoras não se sentem à vontade para falar das problemáticas intrínsecas à sua prática
docente, possivelmente por não estarem habituados a refletir as mesmas em sua práxis.
Para os questionamentos feitos pelas professoras A e E, acredita-se que, neste caso,
deve-se fazer uso da formação reflexiva, capaz de relacionar os aportes teóricos com a prática
educacional, viabilizando assim um ensino com mais qualidade, tendo em vista que a partir de uma
auto-avaliação e possível (re) planejar ato educativo.
Quanto às dificuldades em relação ao planejamento, no que diz respeito à seleção,
elaboração e adequação dos recursos didático-pedagógicos, é algo que pode ser superado, pois só se
aprende, fazendo. É preciso ter contato com material, trazê-lo para junto de si e com ele dialogar.
Todos são capazes de repensar e melhorar a sua prática, entretanto, falta incentivo, vontade própria
e coragem para romper os paradigmas interiorizados em cada um.
Faz-se necessário aqui ressaltar a resposta da professora F, que revela em sua assertiva,
as problemáticas que assolam a maioria das escolas brasileiras que por muitas vezes oferecem
poucos recursos didáticos ao docente, limitando assim o processo ensino-aprendizagem. Diante
disso, cabe ao profissional em educação, a partir destas dificuldades, recriar estratégias que visem
uma melhoria no ensino.
Alguns membros da referida pesquisa já apresentaram resultados parciais em mesas
redondas em eventos como O III Fórum Internacional de Pedagogia/III FIPED. Além disso,
também foi possível a participação dos membros em outros eventos como: IV CMELP; I CNEL VII
SEELP.
CONCLUSÃO
Embora as conclusões aqui apresentadas, sejam ainda parciais, tendo em vista a
continuidade da pesquisa, se faz relevante fazer algumas referências ao trabalho desenvolvido nesta
primeira etapa da pesquisa: Planejamento e metodologias de ensino: Análise do uso de materiais
didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar. (UERN/CNPq, 2010-2011).
No decorrer das atividades de coleta de dados, pudemos diagnosticar inicialmente nas
instituições de ensino, dificuldades no que tange a elaboração e atualização dos Projetos Políticos
Pedagógicos o que consequentemente, interfere na ação do professor em sala de aula, tendo em
vista que o mesmo permanece sem um norte para estabelecer os conteúdos, objetivos, e
metodologias de ensino, a problemática se entende, portanto aos planos de aula elaborados por estes
profissionais, sendo assim constatou-se nos planos de ensino que nos mesmos, não se aplicavam
todas as partes estruturantes do mesmo, o que dificultou ao grupo de pesquisa de compreender e
assim analisar-los.
Por fim, apontamos algumas conclusões acerca do questionário aplicado, onde podemos
perceber que o planejamento das aulas, geralmente, são realizados para cumprir uma meta de carga
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horária, não considerando o tempo de sala, as necessidades reais do aluno e também após a sua
execução não há uma reflexão acerca do alcance ou não dos objetivos propostos no plano de aula.
Por outro lado, não há o hábito de planejar diariamente, o que dificulta, possivelmente,
a retomada de alguns pontos que, para os alunos não ficaram bem claro e para o professor precisa
ser repensados como ponto de partida à aprendizagem, pois uma avaliação bem feita em torno do
que se estudou, porque se estudou e como se estudou é de fundamental importância para que o
professor sinta-se seguro para (re) planejar seus conteúdos, buscando novas metodologias para
aplicá-los, visando alcançar os objetivos propostos e uma aprendizagem de qualidade.
Contudo, percebe-se a relevância da continuidade das atividades desta pesquisa, em sua
segunda etapa, para que junto a esses colaboradores possamos cumprir com os objetivos ainda não
alcançados (i) Contribuir para a prática pedagógica no tocante a seleção, elaboração e adequação
na utilização de materiais didático-pedagógicos no desenvolvimento das atividades de ensinoaprendizagem. (ii) Possibilitar momentos de aproximação entre as discussões acadêmicas e a
realidade vivenciada pelas escolas no que se refere à relação à seleção, elaboração e adequação
na utilização em sala de aula de materiais didático-pedagógicos nos ensinos de Língua
Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e artes 3.
A fim de contribuir com o meio, possibilitando a esses educadores o (re) pensar a cerca
da seleção, elaboração e adequação dos recursos em sala de aula, viabilizando também momentos
de reflexão da prática, e de aprimoramento da sua ação pedagógica
REFERENCIAS
FERNANDES, F. O desafio educacional. São Paulo: Cortez. Autores Associados, 1989 (educação
Contemporânea)
FUSARI, J. C. O planejamento do trabalho pedagógico: algumas indagações e tentativas de
respostas. Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov. BR, acesso em 25/04/2011
PILETTI, C. Didática geral. 23ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2001.
PERRENOUD, P. A Postura Reflexiva: Questão de Saber ou de Habitus? In: PERRENOUD, P. A
Prática Reflexiva no Ofício de Professor: Profissionalização e Razão Pedagógica. Porto Alegre:
Artmed, 2002.

3

Objetivos retirados do plano de atividades PIBIC.
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PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS: ENTRAVES E POSSIBILIDADES EM ESCOLAS
DA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR
Jercimara Jersica Moura Lopes 1 Francicleide Cesário de Oliveira Fontes 2
RESUMO: O trabalho que segue objetiva apresentar aspectos da pesquisa “Planejamento e metodologias de ensino:
análise do uso de materiais didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar” financiada pelo
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e desenvolvida no Departamento de Educação,
através do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE). Ela assume
caráter de continuidade, procedendo mais especificamente da pesquisa integrada “O planejamento de ensino nas
escolas do Ensino Fundamental: dos fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas pedagógicas
dos professores” (SAMPAIO e colaboradores, 2005 - 2007). Apresenta-se como técnica de levantamento de dados a
análise dos planejamentos de ensino e Projetos Políticos Pedagógicos coletados nas seis escolas da rede pública estadual
de ensino da cidade de Pau dos Ferros/RN. Assim, busca-se responder a seguinte questão: quais os entraves e
possibilidades do planejamento de ensino em relação à seleção, elaboração e adequação na utilização de materiais
didático-pedagógicos? Os estudos foram embasados nas discussões de Zabala (1998) acerca das práticas pedagógicas,
Vasconcellos (2002) elucidando as discussões sobre planejamento, Pimenta (1999) nas abordagens sobre os saberes
pedagógicos, dentre outros. Para a análise dos dados da pesquisa, considerou-se as seguintes variáveis: condições de
aplicabilidade, criatividade, nível de compreensão, adequação aos objetivos e conteúdos propostos e a realidade sócioeconômica das escolas. A pesquisa buscou refletir acerca da relação teoria-prática no contexto das escolas pesquisadas
com o intuito de subsidiar proposições teórico-práticas que vislumbrem a melhoria do ensinar e aprender nas áreas
específicas.
Palavras-chave: Aprendizagem; Metodologia; Planejamento de ensino;

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa
“Planejamento e metodologias de ensino: análise do uso de materiais didático-pedagógicos em
escolas da região do alto oeste potiguar” financiada pelo Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica – PIBIC/CNPq e desenvolvida no Departamento de Educação, através do
Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE). A
mesma procede da pesquisa “O planejamento de ensino nas escolas do Ensino Fundamental: dos
fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas pedagógicas dos professores”
(SAMPAIO e colaboradores, 2005 - 2007).
Partindo das análises dos Planos de Ensino da pesquisa que antecede, percebe-se a
dificuldade dos professores em diferenciar os recursos didáticos e a metodologia do trabalho, o que
nos remete ao ato de planejar, como estão acontecendo esses planejamentos e como é percebido
pelo professor. E a partir disso, levantam-se questões como: “O que leva um professor a escolher
um determinado recurso e não esclarecer o objetivo de utilização do mesmo na aula?” “Qual a
percepção do planejar desse professor?” “Como se efetiva a prática pedagógica pautada nesse
plano?”, dentre outras.
Diante disso, faz-se necessário refletir acerca da formação profissional, das dificuldades
encontradas para a realização do planejamento, e das práticas realizadas nas escolas públicas do
ensino fundamental, de uma maneira geral. O que mostra a relevância desse estudo, sendo
fundamental para a compreensão do ato de planejar como um todo, da importância da escolha dos
recursos e de estar em consonância com os objetivos da aula pleiteada, assim como possibilita
transferir um olhar diferenciado para as discussões realizadas em turmas de formação de
1
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professores, tendo em vista que o planejamento é parte fundamental do processo de ensino. Assim,
concorda-se com Zabala (1998) ao inferir que os recursos didáticos “proporcionam ao educador
referências e critérios para tomar decisões, no planejamento e na intervenção, no ensino e na
avaliação”.
A pesquisa apresenta como objetivo geral investigar os entraves e as possibilidades do
planejamento de ensino em relação à seleção, elaboração e adequação na utilização de materiais
didático-pedagógicos nos ensinos de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências
e Artes em sala de aula, vislumbrando encaminhamentos teórico-práticos que contribuam para o
fazer pedagógico docente nas referidas áreas de conhecimento.
E ainda, de acordo com o plano de trabalho de bolsista, apresenta-se como objetivos
específicos: a) Analisar as dificuldades encontradas no planejamento das ações didáticopedagógicas em sala de aula, através dos planos de aulas e dos Projetos político-pedagógicos, à luz
dos referenciais teóricos estudados; b) Refletir sobre o planejamento de ensino proposto e o
desenvolvimento da prática dos professores envolvidos nesse trabalho investigativo, contribuindo
para a prática pedagógica no tocante a seleção, elaboração e adequação na utilização de materiais
didático-pedagógicos no desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem; c) Discutir
coletivamente sobre as dificuldades encontradas pelos professores no que se refere à seleção,
elaboração e adequação na utilização em sala de aula de materiais didático-pedagógicos nos ensinos
de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes.
A pesquisa busca responder a seguinte questão: quais os entraves e possibilidades do
planejamento de ensino em relação à seleção, elaboração e adequação na utilização de materiais
didático-pedagógicos? Para tanto, investigou-se a utilização dos recursos didático-pedagógicos nas
áreas de conhecimento supracitadas.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto “Planejamento e metodologias de ensino: análise do uso de materiais
didático-pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar” foi pensado inicialmente para
ser desenvolvido no período de abril de 2010 a abril de 2011, porém tendo em vista a amplitude da
pesquisa, houve a necessidade de ampliar o tempo dedicado a realização desta para uma melhor
análise, sistematização de dados e operacionalização das discussões teóricas sobre o planejamento
de ensino junto aos professores das seis escolas selecionadas.
A escolha pelos espaços da pesquisa se deu na pesquisa anteriormente mencionada, que
coletou os Planejamentos de Ensino e Projetos Político-Pedagógicos. Trata-se de seis escolas
públicas dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Alto oeste potiguar, mais precisamente na
cidade de Pau dos Ferros/ RN.
Partindo desses dados já coletados, inicialmente, realizou-se uma análise para posterior
elaboração de um esquema de análise enfocando variáveis como: critérios de seleção, elaboração e
adequação dos materiais didático-pedagógicos em consonância com os objetivos e conteúdos
propostos em cada área do conhecimento. Assim, para a realização das análises, a equipe foi
dividida em subgrupos conforme as áreas de conhecimento dos planejamentos de ensino (planos de
aula, planos bimestrais e planos anuais) e as análises acerca destes iriam sendo apresentados
parcialmente a cada encontro semanal da pesquisa. A equipe da pesquisa percebendo que os planos
deixaram lacunas sentiu a necessidade de elaborar um questionário para complementar as
informações sobre o planejamento e as metodologias de ensino. O mesmo foi aplicado entre
professores e coordenadores/supervisores de cada escola pesquisada.
Os resultados apresentados e analisados dos planos de ensino, Projetos PolíticoPedagógicos e dos questionários subsidiaram estudos reflexivos que possibilitaram a construção de
artigos científicos relacionado a cada uma das áreas de ensino, a saber Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes.
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Ainda, propõe-se realizar observações em sala, posterior aos seminários, objetivando
diagnosticar a efetivação da relação Planejamento de ensino e prática pedagógica desenvolvida.
Com base na observação e embasamento dos teóricos específicos de cada área de
conhecimento, serão elaborados dez planos de aula, dois referentes a cada área, para serem
desenvolvidos pelos professores junto às escolas envolvidas.
Finalizando a pesquisa com a produção e publicação dos resultados encontrados através
de trabalhos científicos a fim de ampliar as discussões acerca do Planejamento e uso dos recursos
didáticos em meios acadêmicos nos cursos de formação de professores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo como base o plano de trabalho de bolsista, foram levantadas análises a fim de
discutir as dificuldades encontradas pelos professores em planejar suas ações pedagógicas e
posteriormente efetivarem. Analisou-se também a escolha dos recursos didáticos e do objetivo dos
mesmos em uma determinada ação. Trata-se então, de uma reflexão acerca de metodologias,
recursos e práticas.
Segundo D’ávilla (2008) a metodologia de ensino, consiste em instrumentos de
mediação para ajudar o aluno a pensar com os instrumentos conceituais e os processos de
investigação da ciência que se ensina. Nesse sentido, percebemos que a metodologia não se limita
apenas a um instrumento facilitador da prática do educador, ela está mais relacionada ao processo
de aprendizagem do aluno, tendo em vista que vem facilitar a compreensão do conteúdo que está
sendo estudado.
Dessa forma, partindo do objetivo em questão, o planejamento deve considerar quais
instrumentos irão favorecer essa aprendizagem, e se essa ação está em consonância com o objetivo.
Na análise dos dados coletados percebemos um equívoco na diferenciação entre
recursos didáticos e metodologia do trabalho, apresentando em alguns planos de ação os recursos
como a metodologia utilizada, e em outras a ausência dos mesmos.
Sendo assim, fica clara a ausência de critérios na seleção desses recursos e como seriam
de fato utilizados nas práticas dos professores, como também, que objetivos se pretendia alcançar
não apenas no conteúdo ministrado, como também na prática em si.
Assim, concorda-se, ainda com D’ávilla (2008) ao dizer que a função dos métodos de
ensino é a de ser um caminho utilizado pelo professor e pelos alunos para atingir objetivos de
ensino, para a transmissão e interiorização de conteúdos referentes a esses objetivos.
Partindo-se do pressuposto de que a relação entre prática/metodologia/recursos é
fundamental compreendemos que uma depende da outra a fim de alcançar o objetivo comum, que é
o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Diante dessa visão, percebemos o planejamento
como ato indispensável para a realização de uma aula que vise a aprendizagem do aluno. É a partir
do planejamento, que decidimos que métodos são mais eficazes, quais recursos facilitam a
compreensão do aluno e como seguir esse plano na prática, a fim de se alcançar o objetivo
estipulado.
Segundo Gebran (2004) a metodologia deve motivar e orientar o educando a não só
assimilar o saber escolar, como também a relacioná-lo com suas necessidades sociais. Ou seja, essa
metodologia se amplia não se limitando apenas aos saberes conceituais, mas subsidiando uma
transposição desse conceito para o contexto social em que este aluno se insere, o que contribui
como fator motivador para esse aluno.
E é nesse contexto, de discussão de metodologias que se pode refletir acerca da prática.
Como seguir o plano de ensino, se ele se equivoca em questões básicas como a diferença entre
metodologia e recursos? Como se observa nos dados da pesquisa. É uma questão de formação do
saber docente, o que nos remete aos cursos de formação de professores. O que se discute nesses
cursos, é o que se vê nas práticas das escolas, a importância do planejar, e de seguir esse plano,
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tendo sempre a consciência de que se trata de algo flexível, mas que não é por isso, que seja tratado
como um requisito burocrático da escola para posterior engavetamento.
D’ávilla (2008) elucida que a prática docente, é, portanto, um lócus de formação e
produção de saberes. Isto é, que a prática possibilita essa aprendizagem do professor enquanto
sujeito formador. É na prática que se encontra critérios para selecionar os recursos que serão
utilizados de maneira positiva para o avanço de determinada turma, e é na prática que se aprendem
as metodologias indicadas para cada situação.
Então, deve-se aproveitar esse espaço, essa prática, para buscar a práxis, pois é
mediante a práxis que o planejamento será um instrumento facilitador para que o professor alcance
os seus objetivos. Vasconcellos (2002) nos diz que:
Planejar é uma atividade que faz parte do ser humano (...). É antecipar mentalmente uma ação a
ser realizada e agir de acordo com o previsto (...). Planejar ajuda a concretizar o que se almeja
(relação teoria-prática); aquele algo que planejamos é possível acontecer; podemos, em certa
medida, interferir na realidade... (VASCONCELLOS, 2002, P. 16-35)

Os membros desta pesquisa tiveram a oportunidade de participar de eventos como: IV
CMELP; I CNEL VII SEELP. Além de mesas redondas, apresentando os resultados parciais da
mesma no III Fórum Internacional de Pedagogia – III FIPED.
CONCLUSÃO
Diante de tudo que foi exposto percebemos a relevância da pesquisa. É cada vez mais
necessário gerar discussões nos espaços acadêmicos acerca do desenvolvimento das práticas e da
utilização desses recursos didáticos, a fim de ampliar as possibilidades de compreensão dos
processos pedagógicos que antecedem e são fundamentais para a realização da prática.
Ainda, de acordo com o plano de trabalho de bolsista concluímos que existe uma
dificuldade por parte dos professores e escolas pesquisadas em compreender o que sejam as
metodologias e recursos, além de como seguir esses planos na prática e utilização dos recursos
selecionados enfocando alcançar os objetivos desejados. Conclui-se também que é de fundamental
importância a discussão coletiva acerca da produção dos planos de aula, como também do Projeto
Político-Pedagógico da escola, principalmente, tendo em vista que, existe um horário nas escolas
definido para essa atividade.
Por tratar-se ainda de uma conclusão parcial, dada a continuidade da pesquisa, foi
possível destacar o planejamento como uma atividade que vem completar a carga horária desses
profissionais, o que resulta em uma atividade desinteressada por parte dos mesmos, sem relevar os
objetivos, o tempo disponível para desenvolver essa atividade e qual metodologia agiria como
facilitadora nesse determinado caso, o que vem dificultar o processo de aprendizagem do aluno.
Ter o planejamento como uma atividade diária, facilita na execução desse plano, pois
reflete-se acerca da aula ministrada e avalia-se a própria ação, afim de compreender que aspectos
necessitam de modificações, o que dá ao planejamento o caráter de fundamental para alcançar os
objetivos desejados.
E mediante o que foi citado, compreende-se também a importância de dar continuidade
as etapas, que ainda não foram realizadas, da pesquisa enfocando a troca de conhecimento entre
pesquisadores, coordenadores/supervisores e professores das escolas, além de contribuir para a
compreensão dos mesmos acerca dos temas discutidos e a construção e efetivação de planos de
ensino junto ás escolas a fim de contribuir para as práticas desenvolvidas.
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PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS DE ENSINO: ANÁLISE DO USO DE MATERIAIS
DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS EM ESCOLAS DA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR
Maria Erislândia de Aquino Gama1 Francicleide Cesário de Oliveira Fontes 2

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo fazer uma investigação acerca dos entraves e possibilidades em relação
à seleção, elaboração e adequação de materiais didático-pedagógicos nos ensinos de Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências e Artes em sala de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental, vislumbrando
encaminhamentos teórico-práticos que contribuam para o fazer pedagógico docente nas referidas áreas de
conhecimento. Durante a pesquisa foram realizadas coletas e analise de dados nos planejamentos de ensino de seis
escolas públicas da rede estadual de ensino da cidade de Pau dos Ferros, as quais foram encaminhadas questionários
envolvendo questões referentes ao ato de planejar, a serem respondidos por professores, coordenadores/ supervisores
das referidas escolas. Posteriormente deu-se a sistematização dos resultados dos questionários a luz dos referenciais
teóricos em cada área de conhecimento e apresentação dos dados em forma de artigo. Os resultados mostram uma
deficiência quanto ao ato de planejar, uma vez que dos sessenta e sete planos analisados, percebeu-se que estes não
apresentam de forma clara todos os requisitos propostos para a elaboração de um plano aula.

PALAVRAS- CHAVE: Ensino. Planejamento. Materiais didático-pedagógicos.
INTRODUÇÃO:
A escola assume um papel de grande significado na vida de crianças, jovens e adultos,
podendo contribuir na construção da identidade e valorização do ser no meio social. Dessa forma, o
docente é o responsável por emergir por meio de sua prática, atitudes que contribuam na
perseverança e no ideal de seus alunos.
Nesse sentido o planejamento de ensino das aulas constitui momento de busca e
percepção das diferentes situações que envolvem o fazer pedagógico, sendo este um momento de
grande importância, tendo em vista que é neste momento que o professor traça seus objetivos e as
melhores estratégias para alcançar resultados satisfatórios com uma determinada turma de alunos.
Diga-se de passagem, que o planejamento é um momento de reflexão da prática pedagógica, em que
o professor tem a oportunidade de traçar de forma antecipada os rumos que serão percorridos
durante a aula a fim de melhor assistencializar e desenvolver as habilidades de seus alunos. Pois,
O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre ação:
processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e
recursos (humanos) disponíveis, visando à concretização de objetivos em prazos
determinados e etapas definidas. (PADILHA, 2001, P.30)

Dessa forma, atentamos para a compreensão que o planejamento de ensino tem caráter
de grande significado no cotidiano escolar e na prática pedagógica, sendo ele indispensável na
consolidação de uma educação eficaz em que o aluno seja estimulado a participar de forma ativa,
adquirindo os conhecimentos necessários e desenvolvendo uma aprendizagem significativa.
Partindo desse entendimento, o projeto de pesquisa “Planejamento e Metodologia de
Ensino: Análise do uso de materiais pedagógicos em escolas da região do alto oeste potiguar”, surge
em contrapartida à pesquisa integrada “O planejamento de ensino nas escolas do Ensino
Fundamental: dos fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas pedagógicas
dos professores”, tendo como intuito fazer um estudo e detectar os entraves e possibilidades do
planejamento de ensino em seis escolas estaduais selecionadas do município de Pau dos Ferros, ou
seja, buscou-se averiguar como os professores dos anos iniciais têm conduzido suas ações em sala
de aula, partindo assim da construção do plano de aula, sendo essas escolas ainda escolhidas por
1
2
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constituírem-se enquanto campo de estágio do curso de pedagogia do CAMEAM/UERN, buscando
assim identificar nos planejamentos de ensino questões de seleção e adequação dos materiais
didático-pedagógicos a serem utilizadas, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências e Artes.
Adentramos nessa abordagem com o objetivo de refletir acerca do planejamento de
ensino bem como discutir a relação teórica-prática dos professores no que tange as questões de
seleção, elaboração e adequação dos materiais didático pedagógicos para o transcorrer das
atividades referentes ao ensino- aprendizagem nas diferentes áreas de conhecimentos.
MATERIAL E MÉTODOS
Esse estudo foi desenvolvido no período de abril de 2010 a abril de 2011. Tomamos
como universo dessa pesquisa seis escolas da rede estadual de ensino do município de Pau dos
Ferros–RN, por serem escolas campo de estágio do curso de pedagogia do CAMEAM/UERN. Os
dados coletados foram observados por meio dos planejamentos de ensino e nos projetos político
pedagógicos das referidas escolas, sendo esses analisados a fim de identificar se os mesmos faziam
referência a todas as etapas que devem constituir um determinado plano. Para uma melhor
visualização da prática do professor quanto ao ato de planejar, utilizou-se a implementação de um
questionário sendo esse elaborado e posteriormente aplicado junto aos professores,
coordenadores/supervisores das escolas em questão.
A análise desse material a luz dos referenciais teóricos possibilitou-nos uma maior
reflexão crítica quanto ao ato de planejar, uma vez que a sistematização dos dados obtidos através
dos planos de ensino denunciou a necessidade de compreender a relevância do registro do plano de
aula para efetivação do fazer pedagógico.
Assim, para efetivação dos ideais dessa pesquisa iniciou as atividades com estudos para
fundamentação teórica, em seguida seleção das escolas que seriam contempladas nesse projeto,
posteriormente realizou-se encontro com diretores das referidas instituições a fim de apresentar e
torná-los conhecedores das propostas vinculadas a esse trabalho.
Cumpridos os passos iniciais realizou-se a coleta dos Projetos Políticos
pedagógicos/PPP’s dessas escolas e os planos de aula dos professores, totalizando sessenta e seis
planos de aula, sendo esses das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História geografia,
Ciências e Artes, os quais foram analisados e sistematizados pela equipe pesquisadora, que se
subdividiram em subgrupos de acordo com as áreas de conhecimentos, formando assim, seis
grupos, cada um responsável por uma área de conhecimento, que a cada encontro semanal, os
subgrupos apresentavam as análises realizadas até o momento.
Convém destacar que esse momento possibilitou-nos um olhar investigativo sobre a
forma de elaborar e traçar os rumos de uma aula em um plano, analisando assim a utilização de
subsídios para trabalhar determinados conteúdos e a partir deles envolver os discentes em situações
que possibilitasse o entendimento desses conteúdos.
Para aprofundar os estudos e identificar questões relevantes com relação ao
planejamento de ensino no que tange ao hábito, entendimento e utilização de recursos pedagógicos
por parte dos professores, elaborou-se questionário sendo este aplicado junto aos professores das
escolas envolvidas, os quais foram analisados e perceptíveis de questões relevantes para a
consolidação dos resultados ao final do projeto. Assim, os dados foram tabulados e expostos por
cada subgrupo fazendo referência a realidade diagnosticada na pesquisa.
As referidas análises e estudos de referenciais teóricos possibilitaram a construção de
artigos científicos relativos ao planejamento de ensino de cada área de conhecimento analisados,
que serão posteriormente apresentados em eventos científicos.
Para tanto a pesquisa tem caráter qualitativo ao passo que nos possibilitou interpretar e
compreender determinados significados no contexto da elaboração do plano de ensino, descrevendo
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assim a problemática referente aos entraves e possibilidades do planejamento de ensino. Este
trabalho deu suporte para a elaboração de artigos, sendo esses apresentados em eventos acadêmicos,
permitindo-nos assim, expandir e divulgar as conclusões diagnosticadas na pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fim de estabelecer um diálogo acerca das percepções diagnosticadas por essa pesquisa
quanto às dificuldades dos docentes, no que diz respeito à seleção, elaboração e adequação dos
recursos didático-pedagógicos no contexto escolar, apresentamos aqui questões relevantes ao
entendimento necessário ao fazer pedagógico, pois as ações que conduzem as aulas devem ter
caráter significativo à aprendizagem dos discentes, sendo essas perceptíveis pelo professor.
A partir da análise dos planos de ensino e de questionários que foram aplicados em 06
escolas públicas da rede estadual de ensino da cidade de Pau dos Ferros, foi possível situar alguns
pontos que se apresentam de forma bastante comum na prática pedagógica dos professores no
tocante ao planejamento das aulas.
Inicialmente foi possível detectar fragilidades por parte do professor quanto ao hábito de
planejamento, tendo em vista que nos planos observados, em sua maioria, não apresentam os
devidos elementos de um plano de ensino. Com relação aos materiais didático-pedagógicos, estes
“[...] tem como objetivos ou finalidades principais ajudar os professores em sua tarefa educativa e
‘facilitar’ a aprendizagem dos alunos [...] os mesmos podem ser explorados ao máximo, visto que
apresentam ‘múltiplas finalidades’” (SANTOS, 2005, p. 66-67). Diante do exposto, esses materiais
exercem grande importância na condução dos conteúdos escolares para a facilitação da
aprendizagem dos alunos. Percebemos então no teor dessa pesquisa que não lhes são atribuídos
significância na maioria dos planos de aula, haja vista, não serem mencionados ou detalhados nos
referidos planos.
Através da analise dos questionários pudemos perceber que grande parte dos sujeitos
pesquisados compreende o que são os recursos didático-pedagógicos, porém em alguns dos planos
de aula observados se vê claramente o descuido quanto à adequação desses com relação ao
conteúdo, já em outros casos não é possível visualizar o detalhamento desse material, o que nos faz
acreditar que o principal recurso utilizado seja o livro didático, sendo esse recurso considerado
como importante nas aulas das escolas públicas, no entanto convém destacar que este não deve ser a
única possibilidade de auxílio da aprendizagem do aluno.
Diante disso, algumas dificuldades se apresentam ao professor no ato do planejamento
quanto à seleção, à elaboração e à adequação dos recursos didático-pedagógicos da escola, tendo em
vista que as mesmas não dispõem de alguns materiais necessários para facilitar a aprendizagem dos
alunos. Na maioria dos questionários verificou-se que a falta de recursos para dinamizar suas aulas
e assim propiciar uma aprendizagem significativa é uma das maiores dificuldades encaradas pelos
professores.
Tomamos como referencia para ilustrar o exposto acima, 4 (quatro) das respostas emitidas
no questionário proposto, a seguinte indagação: QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS
NO PLANEJAMENTO DE ENSINO QUANTO A SELEÇÃO, ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO
DOS RECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGOGICOS DA ESCOLA?
Professora 1 - Falta de materiais didáticos.
Professor 2 – A escassez dos recursos didáticos.
Professor 3 – Falta de espaço.
Professor 4- não respondeu
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Observando as respostas dos professores, podemos perceber que um deles se omitiu a
responder a questão proposta, o que nos faz acreditar que os profissionais da educação não se
sentem a vontade para falar sobre as dificuldades encontradas no teor de sua prática no que tange a
seleção, elaboração e adequação dos recursos didáticos em sala de aula.
Ante a essa problemática, cabe ao professor criar as possibilidades que favoreçam o
entrosamento dos alunos nas aulas, motivando-os pela busca do conhecimento e assimilação dos
conteúdos trabalhados, tornando possível uma dinâmica que valorize os conhecimentos já
formulados pelos alunos dando assim suporte para novas descobertas.
CONCLUSÃO
A partir da análise feita até o momento por essa pesquisa: Planejamento e
metodologias de ensino: Análise do uso de materiais didático-pedagógicos em escolas da região do
alto oeste potiguar (UERN/CNPq, 2010-2011), algumas considerações importantes puderam ser
verificadas no decorrer dessa 1ª etapa. Traçaremos aqui algumas das nossas constatações.
Compreendendo a ação pedagógica como mediadora da aprendizagem dos alunos, é de
fundamental importância que os docentes assumam um papel investigativo e reflexivo de sua
prática, bem como dos resultados alcançados em sala de aula para o desenrolar das habilidades que
se pretende alcançar com determinados alunos. Para isso o professor dispõe de alguns nortes que
podem orientá-lo para a execução do fazer pedagógico, tendo assim como suporte o Projeto Político
Pedagógico da escola, os PCN, e os próprios planos de ensino, devendo estes apresentar
necessariamente os rumos que serão seguidos no decorrer das aulas para a efetivação do ensinoaprendizagem.
Diante disso, pudemos verificar durante a coleta dos dados, quando se realizou visitas as
escolas, que as mesmas apresentam certo descuido quanto ao PPP, uma vez que estes não estão em
dia com a sua atualização ou ainda não são utilizados pela equipe para dar ênfase aos trabalhos que
necessitam ser realizada no contexto escolar, a maioria deles encontram-se engavetados, sem uso
efetivo pela equipe escolar.
É interessante destacar ainda que em meio a essas abordagens, percebeu-se também que
alguns professores, alvo dessa pesquisa, não assumem o hábito do registro diário das aulas, visto
isso quando detectado planos que faziam referência apenas as atividades que seriam aplicadas
durante uma aula, sem estabelecerem requisitos importantes que devem conter na estrutura de um
plano como conteúdos, objetivos, metodologia, avaliação, recursos e bibliografia, ou apresentando
de forma superficial de modo que não condiziam com os verdadeiros sentidos de um plano de aula.
Esse fato denuncia que os planos de ensino têm assumido para muitos professores
apenas como atividade burocrática da escola, deixando assim de se efetivar a sua verdadeira função
que é o de orientar e organizar o trabalho docente em sala de aula, de acordo com Libâneo (1992,
p.221), “o planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um
momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à intervenção”. Sendo assim é necessário
refletir, avaliar e (re) planejar as ações que não supriram os devidos resultados, para que assim
possa ser possível alcançar uma aprendizagem satisfatória.
Contudo, as constatações aqui apresentadas nos permitem acrescentar a relevância desse
estudo de pesquisa, uma vez que nos traz uma reflexão acerca da elaboração do plano de ensino nas
escolas públicas do alto oeste potiguar, nas quais se pode visualizar a necessidade de rever a
elaboração do plano de ensino bem como a utilização de materiais didáticos para subsidiar uma
prática condizente com o ideal de uma educação de qualidade.
Diante disso, percebe-se a relevância da continuidade desse trabalho a fim de contribuir
com os sujeitos da pesquisa e assim desenvolvermos atividades nas quais possamos cumprir alguns
objetivos ainda não alcançados, mantendo assim um diálogo entre universidade e campo de
pesquisa, favorecendo a reflexão dos educadores quanto à seleção, elaboração e adequação dos
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recursos didático-pedagógicos em sala de aula, possibilitando a ação das atividades de forma
planejada e articulada coerentemente com as capacidades dos alunos.
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POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FORMAÇÃO E PRÁTICA: A RELAÇÃO
ENTRE O MODELO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS
DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN

Mifra Angélica Chaves da Costa;1 Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro2

RESUMO: Este artigo objetiva considerar a Política de Educação Inlcusiva, para alunos com Deficiências e com
Necessidades Educacionais Especiais, sua relação com as metodologias de ensino utilizadas por professores em escolas
públicas da cidade de Mossoró-RN, a partir da observação e narrativas de alunos do Estágio Supervisionado do Curso
de Pedagogia. A metodologia da História Oral, possibilitadora de instrumentos para a análise da observação e
narrativas, permitiu suscitar informações sobre as metodologias experenciadas pelos professores. Desse modo, esse
artigo pretende apresentar a experiência do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) 2010/ 2011. A pesquisa é estruturada
de forma qualitativa e de campo. Ela é ainda bibliográfica, a qual tem como principais autores: Mantoan (2006), Sassaki
(1997), Ramos (2005). Este trabalho permitiu, junto aos educadores, uma reflexão sobre sua prática de ensino, bem
como a percepção da necessidade de adotar posturas e estratégias metodológicas inclusivas no processo de ensino e de
aprendizagem. A pertinência dessas dimensões, se aloja no entendimento dos benefícios, para todos, em se tratando da
luta pela cidadania.
Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Metodologia; Necesssidades Educacionais Especiais.

INTRODUÇÃO
A discussão sobre inclusão é frequente em vários ambientes sociais, porém necessite
constantemente de reforço teórico e prático, a fim de que a sociedade mantenha um espaço de
discussão e de prática. Principalmente na escola, lugar esse que estava acostumado a receber alunos
“normais”, o debate precisa ser aquecido e instigado por todos aqueles que levantam a luta pela
inclusão. Nas últimas décadas explode a necessidade de salas inclusivas e de respeito à diversidade
dos educandos. No entanto, lançamos questões: será que não necessitamos de uma compreensão
sobre do que é inclusão? Será que inclusão é apenas o aluno com necessidade especial se matricular
na escola regular? Inclusão é apenas o aluno com deficiência ter direito a uma auxiliar na sua sala
de aula?
Há uma aproximação entre alunos e professores nessa condição? Viabilizamos a troca
de saberes entre os diferentes alunos no processo de ensino e de aprendizagem que poderia ser
problematizado e valorizado na sala de aula? Infelizmente, em alguns lugares a escola permanece a
mesma, fechada, sem mudanças na sua maneira de ver o educando, como há anos atrás tratando
todos de forma homogênea, construindo ainda preconceitos e segregações de forma oculta.
O desejo de ler, pesquisar e descobrir novas informações sobre a inclusão partiu de
questionamentos como os aqui veiculados que nos permitiu uma reflexão profunda e a certeza da
1
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relevância de ações em torno dessa temática. Há muitos anos se discute sobre o tema, mas a cada
dia é possível exercitarmos outras questões, principalmente sobre a formação de professores e as
estratégias metodológicas para a educação de alunos com necessidades especiais.
Nessa perspectiva pensamos e escrevemos um projeto de iniciação científica
PIBIC/UERN com o título de “Política de educação inclusiva, formação e prática: a relação
entre o modelo de educação inclusiva e as práticas educativas desenvolvidas nas escolas
públicas da cidade de Mossoró-RN”. O projeto se comprometeu em estudar a relação entre a
Política de Educação Inclusiva, para alunos com Deficiências e com Necessidades Educacionais
Especiais, em sua relação com a formação e prática de professores, quanto às metodologias de
ensino, a partir da experiência de observação e prática no Estágio Supervisionado.
Este artigo propõe apresentar a trajetória que a pesquisa perpassou, adicionando a esses
momentos, os desafios, medos, encontros, diálogos, dificuldades e aprendizados. Pretende despertar
nas pessoas envolvidas com os processos educativos práticas inclusivas na sala de aula, e fora dela,
para que todos os alunos possam se sentir pertencentes ao espaço de aprendizagem e não apenas
integrados. Certamente toda a escola, pais e educandos, ganharão com essa nova maneira de ver,
pensar e agir com o outro próximo.
Este trabalho se organiza da seguinte forma: No primeiro momento apresentaremos
“Material e métodos”, este ponto irá apresentar todo o trajeto que a pesquisa trilhou, detalhando os
procedimentos, métodos utilizados para a pesquisa ser conduzida; para o segundo momento serão
mostrados os “Resultados e discussão” apontando os resultados esperados quando a pesquisa foi
elaborada e os resultados obtidos durante o percurso o trabalho. Serão destacados os momentos de
dificuldade e de aprendizado; quanto aos últimos dois tópicos teremos a conclusão geral, para o
momento, e as referências bibliográficas que foram utilizadas para embasar o trabalho.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa buscou procedimentos e métodos para sua execução, sendo fundamental
saber o tipo da pesquisa, a população, amostra e os teóricos que embasaram o trabalho.
Este projeto de iniciação científica objetivou fortalecer e levantar discussões em torno
das metodologias utilizadas pelas professoras de ensino fundamental para alunos com deficiência.
Visitamos as escolas, discutimos o projeto, observamos as práticas pedagógicas, fizemos
discussões, observamos momentos e ações inclusivas e apresentamos o resultado do projeto em
vários momentos nas escolas públicas de ensino regular e na Faculdade de Educação da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Realizamos leituras dos principais autores que
discutem a inclusão, destacando entre eles: Diniz e Vasconcelos (2004); Mantoan (2006); Sassaki
(2005); Ramos (2005) e ainda as várias edições da Revista de Inclusão do Ministério de Educação e
Cultura.
Esta pesquisa além de ser bibliográfica foi também qualitativa objetivando discutir
sobre as estratégias metodológicas usadas na sala de aula para ensinar também alunos com
necessidades especiais, e não caberia nessa pesquisa transformar os encontros, visitas, diálogos
estabelecidos com os sujeitos da pesquisa em dados estatísticos.
O trabalho foi de campo. Incluiu quatro escolas como lócus de pesquisa. Lemos e
estudamos o projeto juntamente com as professoras e diretoras. Após o aceite para iniciarmos a
pesquisa estabelecemos um cronograma para a execução. Diálogos informais, entrevistas,
questionários, anotações, registro fotográfico, com as diretoras e professoras, acompanharam toda a
sequência da pesquisa.
A escolha das instituições educativas foi a seguinte: de vinte escolas que se tinha para o
Estágio Supervisionado do curso de Pedagogia/UERN, até o momento da pesquisa, foram
escolhidas como amostra quatro escolas. A escolha foi de forma aleatória, sendo que duas são
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Unidades de Educação Infantil e duas são escolas de Ensino Fundamental, uma Municipal e outra
Estadual respectivamente.
Durante as visitas foram usados como instrumentos de observação, entrevistas,
narrativas, com as professoras das escolas, bem como com as alunas que cursavam o Estágio
Supervisionado no curso de Pedagogia da UERN. Os dez alunos, sujeitos da pesquisa, foram
escolhidos de forma aleatória; a entrevista aberta, questionário aberto, anotações, registro
fotográfico dos encontros nas escolas, roda de conversas com as alunas, as quais relatavam sua
experiência em ensinar alunos com deficiência, e principalmente narram o percurso das
metodologias usadas nas aulas.
Para alimentar as discussões durante os diálogos tecidos durante o contato com as
professoras e as graduandas voluntárias do projeto foram utilizadas referências da História oral e da
memória, já que trabalhamos durante as suas narrativas de experiência de vida no chão da sala de
aula com alunos com deficiência e/ou necessidades especiais.
Os diálogos e os assuntos estabelecidos durante os encontros perpassaram pelo que se
entende por inclusão, deficiência e por necessidade educativa especial. Ainda foi discutido como foi
o primeiro dia de aula com os alunos com necessidade especial e como foi tratado o tema com os
demais alunos da turma, a relação família e escola, as metodologias que a docente utilizava para
ensinar alunos com deficiência.
Por fim, esses instrumentos da pesquisa auxiliaram no início, na continuidade e na
finalização do projeto, embora durante a pesquisa momentos de desafios, muitas escolas estavam no
período de diversos projetos em execução, as professoras estavam atarefadas e, muitas vezes, os
dias e horários das entrevistas e questionamentos tiveram que ser redimensionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa seguiu um caminho com compromisso e responsabilidade, atendendo várias
fases, a fim de atingir os objetivos e resultados esperados para sua concretização.
Inicialmente foram feitas leituras do projeto e do plano de atividades, a fim de
continuamente nos apropriarmos dos objetivos pontuados pela pesquisa.
Num segundo momento foi realizada uma leitura sobre a Comissão de Ética em
Pesquisa- CEP e principalmente da resolução 196/96, na perspectiva de conhecer as resoluções que
amparam as pesquisas, e pensar assim, em pesquisas posteriores para serem enviadas ao Comitê.
Foi feita uma releitura de leis, leitura de novos artigos e livros em torno do objeto de
estudo e discussões desses com a orientadora em encontros semanais na sala de Grupo de Estudos e
Pesquisas em Psicologia e Educação Inclusiva. Enfocamos e discutimos as Políticas Públicas para
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva contidas na Constituição de 1988 e na
LDB (1996). Estudamos autores com experiência teórica e prática quanto à prática docente e ações
inclusivas. Destaca-se dessa forma: as Revistas Inclusão: Revista da Educação Especial (2005),
Diniz e Vasconcelhos (2004), Carvalho (2004); Silva (2001); Carvalho (2007); Paulon (2007);
Freitas, Rodrigues e Krebs (2005); Mantoan (2006); Martins (2010); Sassaki (2005).
Para a discussão dessas leituras em estudo com a orientadora foi realizado inicialmente
o registro e a apresentação em slides, a fim de preparar material para possíveis apresentações e
artigos científicos, além de estar sempre alimentando as novas informações e estudos que vão
surgindo sobre a inclusão.
Após o término do estágio supervisionado de regência, pelos (as) alunos (as) do curso
de Pedagogia, foram realizados encontros coletivos com as alunas voluntárias da pesquisa. As
alunas elaboraram um escrito com o seu relato narrando a sua experiência docente ao terem
ensinado alunos com deficiência, destacando seus medos, anseios, desafios, aprendizados nessa
vivência.
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Foi realizada uma roda de conversa final com as universitárias e foi feita uma discussão
geral sobre inclusão com palavras-chave escritas em papel, momento este quando foi apresentado
também um documentário revelando a experiência de professores que possuem alunos com
deficiência em todo o país, e por fim, um slide mostrando uma mensagem sobre a luta pela inclusão.
Palestras foram realizadas nas escolas de Mossoró, onde a pesquisa foi realizada, com o
objetivo de contribuir com a escola, sendo apresentado inicialmente o projeto PIBIC na sua
estrutura: título, objetivos, metodologias, resultados esperados e referências bibliográficas; num
segundo momento as professoras foram convidadas a discutir sobre inclusão, a partir de
questionamentos voltados para a preocupação do que entendemos sobre inclusão. O que é
diversidade para nós? Qual estratégia metodológica usou para ensinar os alunos com necessidade
especiais numa perspectiva inclusiva? Esse momento foi enriquecedor, porque houve grande
participação dos professores, incluindo nessa discussão suas experiências diárias, formadas por
dificuldades e descobertas e, por fim, foi apresentado algumas sugestões didáticas que Rosana
Ramos (2005) aponta para os educadores trabalharem em sala de aula com seus alunos rumo a
práticas inclusivas.
Os estudos realizados foram de grande aprendizado tanto para as pesquisadoras como
também para as professoras e graduandas, pois as discussões, o envolvimento foi muito satisfatório,
embora que, por motivo de sobrecarga de atividades, algumas professoras e graduandas não
puderam cumprir os prazos de entrega de questionários ou de encontros para realizar mais uma roda
de conversa.
A pesquisa mostrou que as escolas iniciaram seu trabalho numa perspectiva inclusiva,
embora nos diálogos, tenha ficado claro que as professoras e a escola necessitam conhecer mais
sobre a inclusão, as deficiências existentes. Ficou evidente a necessidade da formação continuada
dos professores, pois com firmeza as professoras apontaram o desejo de fazer diferente, de
conhecimento e de criatividade.
Outra questão percebida foi o pouco número de matrícula de alunos com deficiência,
porque na maioria das instituições educativa que foram visitadas tinha apenas de dois a três alunos
com necessidade especial. Pensamos: onde estão os alunos com deficiência e necessidade especial
se não estão frequentando as escolas regulares? E porque não estão lá se a escola é para todos?
A criatividade, a interação da escola com a criança com deficiência na maioria das
escolas indica buscas, planejamento das suas aulas partindo de coisas, materiais, assuntos que os
alunos gostavam, fazendo assim, uma aula em que todos participavam.
A pesquisa foi marcada por vários momentos que construíram a riqueza dos diálogos,
sensações, discussões, desafios, e principalmente aprendizados, pois a experiência de cada
professora tem muito a falar e ensinar a cada um de nós.
CONCLUSÃO
O percurso traçado pelo projeto de pesquisa foi bastante compassado, com dedicação e
buscando sempre respeitar o espaço do sujeito que estava sendo entrevistado, tentando estabelecer
um elo entre pesquisadoras e sujeitos da pesquisa.
A pesquisa com os encontros, narrativas, diálogos das professoras das quatro
instituições escolares e das alunas da graduação em Pedagogia ficou fortificada, pois a troca de
experiências permitiu novos olhares para a inclusão, descobertas, outras histórias de vida, enfim
uma reconstrução coletiva dos saberes.
Com as discussões cada vez mais frequentes sobre inclusão surgiu à necessidade das
escolas, e de todos que as compõe, mudar sua maneira de agir começando a perceber as
necessidades, possibilidades do educando com algum tipo de deficiência, para que a inclusão
realmente aconteça. Desse modo, Mantoan (1997) afirma que “(...) as escolas inclusivas propõem
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um modo de se constituir o sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e
que é estruturado em virtude dessas necessidades”.
A pesquisa buscou propor debates sobre a inclusão na escola, a fim de suscitar,
continuamente, outros olhares, possiblidades, busca, luta por direitos garantidos e que o respeito à
diversidade seja alargado para outros espaços culturais.
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Prática Educacional e Formação de Valores Humanos por Meio do Ensino da
Literatura
Francione Costa da Silva¹; Luzia Ferreira Pereira Enéas²
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi de realizar uma pesquisa em duas escolas municipais, para
perceber as práticas dos educadores quanto aos aspectos de desenvolvimento integral dos alunos, tendo
como instrumento a literatura. Durante o período da pesquisa foram realizadas observações e
questionários para as educadoras, procurando compreender quais concepções de ensino e valores
humanos que eram desenvolvidas através da literatura e das ações educativas. Foi compreendido que as
educadoras usam mais as poesias e cordéis na tentativa de construir valores em toda dimensão pedagógica
e humana dos alunos, quando proporciona que haja leitura, discussões e produções de cordéis, poesias. Os
resultados mostram que, embora os educadores saibam da discussão sobre a necessidade de colocar em
prática no seu ensino a literatura ainda há uma resistência as práticas tradicionais. Esses hábitos estão
sendo diluídos aos poucos pela busca de conhecimento dos educadores por perceberem que necessitam de
dá respostas aos seus anseios pedagógicos. O estudo das práticas educacionais com a literatura mostram
que pode desenvolver o indivíduo de forma integral por proporcionar a esses seres vivenciar uma relação
do conteúdo com o seu imaginário, ocasionando ação e reflexão do seu meio, sendo esse o fator de
mudança de atitude humana.
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Ensino; Literatura; Práticas; Saberes.

1. Aluna do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e
membro do Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo – UERN.
2. Professora mestre em Ciencias Sociais lotada na Faculdade de Educação da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte - UERN e membro do Grupo de Pesquisa do Pensamento
Complexo – UERN.
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INTRODUÇÃO
Este artigo será apresentado mediante a vivência durante o período da pesquisa.
O mesmo será composto por um resumo que dará a idéia geral, a introdução explicando
cada tópico do trabalho, o desenvolvimento tratará as características das práticas
docentes com a literatura, que será o relato de como as educadoras observadas atuam
tentando compreender que concepções possuem de ensino/aprendizagem, e também as
descrições feitas pelas educadoras que colaboraram com o questionário aplicado, se
estão baseados no desenvolvimento integral dos indivíduos. Como diz (MORIN,1993)“
O ser humano, ao mesmo tempo natural e supranatural, deve ser pesquisado na natureza
viva e física, mas emerge e distingui-se dela pela cultura, pensamento e consciência”. E
finalizando com as considerações finais e referências bibliográficas.
A pesquisa foi realizada nas escolas Municipais em Mossoró Francisco de Assis
Batista e Paulo Cavalcante, ambas construídas com expectativas educacionais para
atingir as necessidades de suas localidades. Essa escolha se deu a partir do
envolvimento em dois grupos de pesquisa (Grupo de pesquisa em formação e
profissionalização do professor e Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo) e
principalmente por estas escolas estarem localizadas em um espaço com auto índice
de problemas de relacionamentos pessoais, afetivos e de aprendizagem, ocasionado
pela violência, prostituição e outros fatores, que afetam o desenvolvimento da criança
essencialmente no seu imaginário.
Apresentamos aqui os resultados do trabalho a partir da vivencia durante o
período de observação nas escolas campo da pesquisa, para discutir e confrontar as
práticas educacionais realizadas nas escolas, como por exemplo, as relações
estabelecidas entre professores e alunos, sua metodologia de ensino, e atividades
oferecidas, enfim o dia a dia da escola. Como também o que os educadores entendem
sobre ensino/aprendizagem e o uso da literatura como construtor de valores humanos e
éticos.
DESENVOLVIMENTO
O projeto de pesquisa foi desenvolvido no período de julho de 2010 a julho
2011. Durante esse período foram realizados encontros semanais para discussões de
textos que dessem suporte teórico ao desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa foi
realizada entre abril e julho de 2011 em duas escolas municipais em Mossoró RN, no
ensino fundamental nos anos 1°, 2°, 3°, 4° e 5°. Por fazer parte do grupo de Pesquisas
em Formação e Profissionalização do Professor e do Grupo de Pesquisa do Pensamento
Complexo da UERN, buscamos compreender como os educadores trabalham na sua
prática educacional a formação de valores humanos por meio do ensino da literatura.
Por estar em áreas de risco sociais que envolvem drogas e outros fatores, esse trabalho
reata os laços entre universidade e sociedade para realizar uma possível tarefa de
dialogar as áreas distintas do conhecimento, ou seja, universidade, educadores e
educados. Como diz: (ALMEIDA APUD PEREIRA, P19, 2006).
No nosso entender, as duas histórias – a “oficial” ou a acadêmica, e a vivida
ou contada pelos próprios atores – são fragmentos de uma só. Elas se
complementam,se contrastam,modelam-se mutuamente. São faces de uma
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moeda, fração de um mesmo inteiro, pedaços de uma trajetória que jamais
será “captada” ou aprisionada pelo nobre conceito acadêmico de “totalidade”.

Portanto, as histórias presenciadas nos encontros tanto na escola Paulo
Cavalcante como na Francisco de Assis Batista foram complementares ao mundo
universitário e a sociedade. Os encontros aconteceram no período da tarde sendo
visitada cada uma das escolas duas vezes por mês, foram realizados diálogos com os
educadores envolvidos e alunos em rodas de conversa sobre o que a literatura faz ou
pode fazer nas suas vidas. O objetivo aqui era ouvi-los.
(...) a literatura faz os homens mais sensíveis e estimula a imaginação. E
homens com sensibilidade e imaginação são difíceis de explorar, de se
reprimir. Essa é a grande função da literatura: criar gente inconformada com
a realidade. (VENTURELLI 1991, P73)

E nesses diálogos sobre o que a literatura pode fazer na vida dos indivíduos,
aconteceu uma fala de uma das alunas bem interessante, quando relatou que só gostava
de lê história em quadrinhos por ser escrita de forma bem engraçada.
Professora! eu prefiro lê revista em quadrinhos, pois é escrita de forma fácil
engraçada e ainda mais, com gravuras; não gosto de lê leituras longas e
chatas que agente lê e não entende nada; além dos professores quererem que
agente responda todo exercício. (ALUNA SOL).

Após vários encontros observando como os educadores trabalhavam o ensino
com a literatura foi realizado um questionário seme-estruturado com os educadores para
perceber que concepções tinham sobre o ensino com a literatura, e que valores humanos
esse ensino poderia desenvolver nos seus educados, e para confrontar se as respostas
estavam de acordo com as práticas das mesmas. Vejam agora alguns relatos dos
educadores:
Relatos da educadora A, formada em pedagogia, sobre o que acredita que a
literatura pode fazer nos seus alunos.
gosto muito de ser professora dos anos iniciais principalmente do 3° ano,
apesar de ganhar pouco, já estou pensando quando eu me aposentar do
município, pois já sou aposentada do Estado, acho que não vou conseguir
ficar sem meus filhos, é assim, que chamo a minha turma. Ainda acredito que
posso contribuir muito para o ensino, ensinando de forma prazerosa e é esse
prazer quem contagia e atinge os alunos e a literatura principalmente a poesia
facilita a aprendizagem por expressar sentimentos ajudando assim a
complementar o resto da aprendizagem pó si só, por fazer as crianças
sentirem e pensarem.

Essa educadora expressa que a literatura sozinha é capaz de desenvolver
aprendizagens que contribuirão muito para os seus alunos, que é necessário somente um
diálogo. E após a leitura de uma poesia e explicações sobre os elementos que precisam
para desenvolver uma poesia, possibilitou aos alunos uma construção de forma livre de
poesias, onde se percebia o entusiasmo e dificuldades de alguns alunos a construção das
estrofes.

ISBN: 978-85-7621-031-3

629

Anais do VII SIC

Já a educadora do 5º ano respondeu no questionário sobre o quanto é importante
usar a literatura em seu ensino, ficou entendido que ela usa mais a poesia e cordel por
considerá-la uma semente de toda literatura. Para ela, a literatura é uma arte de criar e
reproduzir de forma prazerosa e o indivíduo devido à necessidade constante de
aprender busca algo para preencher essa necessidade. A poesia e o cordel lhes
proporcionam conhecer vários conhecimentos literários e culturas que abrange até
mesmo a própria cultura que esse indivíduo está inserido, oportunizando-os a formar
cidadões leitores e aptos a intervir na sociedade, ou seja, valores de respeito e percepção
do que é certo ou errado para viver em cooperação na sociedade.
Usa como metodologia a poesia e o cordel na sua ação educativa por acreditar
que facilita e identifica algumas dificuldades de expressões pessoais e grupais dos
alunos, por apresentarem vergonha de falar em público, e também dificuldade na
escrita. A partir daí procura intervir mediante as leituras, releituras e contação de
poesias e cordéis, interpretações de textos e produções, procurando perceber os
conhecimentos que já possuem e desenvolver a imaginação dos educados. A leitura e
releitura, a contação de histórias de outros gêneros para atingir as necessidades de cada
aluno é muito importante, pois o educador compromissado com a educação, ele não
transfere conhecimentos, como nos diz: (FREIRE, 1996, p56) Saber que ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua
construção.
No entanto, nas observações realizadas em sala não foi presenciado nenhuma
pratica de leitura de poesias e quando havia leituras compartilhadas como dizia, pedia
uma aluna para lê e após mandava os alunos abrirem o livro de tal página para
responder o exercício, sem nem mesmo explorar o que tinham compreendido daquela
leitura que a aluna tinha feito. Portanto podemos dizer que a prática da professora não é
condizente com o seu discurso e que ela não estimula em seus alunos o universo
imaginário através da poesia como afirma. Ora, se alunos vivem uma realidade dura,
como vão desenvolver sua imaginação, se a escola também não faz isso? “Como bem
diz Morin (2010) sobre como se toma consciências das coisas terrenas; como
começamos a tomar consciência – dependemos de modo vital da biosfera terrestre e
devemos reconhecer nossa muito física e muito biológica identidade terrena”.
Já a educadora B formada também em pedagogia nos seus relatos deixou
definido que gostava da educação, mas não em sala de aula e sim na coordenação.
Não gosto de ensinar, pois a maior parte da minha carreira como educadora
foi atuando na coordenação, e como estava perto de me aposentar tinham
colocado para ensinar no 1° ano; mas eu procuro ensinar da melhor maneira
possível, sei que as crianças não têm culpa, ensino bem, mesmo não sabendo
ensinar de modo construtivista.

Conforme a sua concepção tradicional a educadora do 1º ano se comportava no
seu dia- dia escolar transferindo o conhecimento, onde as crianças liam somente o que a
educadora mandava sem oportunizar as crianças escolherem as leituras, mesmo assim
conseguiu desenvolver uma relação boa com os alunos. Também havia desenvolvido
hábitos de respeito e amizade nas crianças através das leituras direcionadas, hábito
aprendido devido à necessidade de ser aceito pelo meio como diz (MORIN, 1993) sobre
a condição humana “A terra é a totalidade complexa físico-biológico-antropológica,
onde a vida é uma emergência da história da terra, e o homem, uma emergência da
história da vida terrestre”.
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Enquanto a educadora C formada também em pedagogia e fazendo mestrado em
educação, descreveu e relatou a satisfação de ser educadora e de gostar de ler.
Só estou continuando estudando, para adquirir mais conhecimentos sobre o
ensino, por ter certeza que quero continuar a ensinar e ensinar da melhor
maneira, para que eu consiga desenvolver nos educados capacidades e
habilidades de bons cidadões e esperança de um presente e futuro melhor
para a nossa sociedade. E eu uso a literatura em toda a minha prática
educativa, a literatura não é para ser usada somente nas aulas de língua
portuguesa, mas em todas as aulas procuro trabalhar a literatura de várias
formas; direcionada e principalmente aquelas histórias que os meus alunos
gostam ou tem curiosidade de ler ou contar.

Foi percebido nas aulas que a educadora do 3º ano em uma de suas ações
proporcionou que os alunos escolhessem os livros, após as leituras individuais a
educadora deu oportunidade para cada criança contar a história, essa ação além de
desenvolver a participação coletiva, também proporcionou um leque de aprendizagem,
como coleguismo, respeito em ouvir o outro e a cooperação. Um fato curioso aconteceu
nesse encontro, uma aluna pediu para contar uma história bem bonita que tinha lido em
casa, e gostaria de compartilhar com seus amigos.
A linguagem não é apenas vocabulário, lista de palavras ou sentenças. É por
meio do diálogo que a comunicação acontece. São os sujeitos em interações
singulares que atribuem sentidos únicos ás falas. A linguagem não é
homogênea: há variedades de falas, diferentes nos graus de formalidade e nas
convenções do que se pode e deve falar em determinadas situações
comunicativas. Quanto mais as crianças puderem falar em determinadas
situações diferentes como contar o que lhes aconteceu em casa, contar
histórias, dar um recado, explicar um jogo ou pedir uma informação, mais
poderá desenvolver suas capacidades comunicativas de maneira significativa.
(RCENEI, 1998, P.121.

Como sabemos a comunicação é um dos valores que a verdadeira aprendizagem
realiza. A aprendizagem é aquela que o indivíduo recebe de modo transdiciplinar, ela se
constrói numa interação onde possa expressar os seus sentimentos, sonhos, ilusão,
fantasia, desejos e emoções na tentativa de uma formação mais humanística do sujeito.
A educadora D do 5° ano também formada em pedagogia descreveu que:
A poesia e o cordel são realmente quem me ajudam constantemente a criar
nos meus alunos sentimentos de coleguismo e outros valores, sou muito
realizada como profissional, mesmo sabendo as desvantagens que o professor
enfrenta principalmente se referindo ao salário, desde que comecei a ensinar
me sinto muito útil por poder colaborar com a nossa sociedade; e a literatura
me ajuda muito no ensino-aprendizagem dos meus alunos; gosto muito de
usar poesia e cordel como já disse nas minhas práticas por proporcionar uma
inter - relação entre os alunos e eu que sou a educadora.

Mediante a análise das questões, é percebido que para ela a literatura é uma arte
de manipular palavras, modo de pensar e agir por produzir sentimentos nas pessoas.
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Quanto mais contato com a literatura tiver mais irão usufruir da diversidade de textos
literários. Essas experiências vividas no mundo imaginário trarão prazer e diversão
numa linguagem subjetiva, acredita que a leitura de poesia e cordel devido a sua
estrutura facilita muito a compreensão das mensagens de companheirismo, de
cooperação e outros valores que os cidadões precisam para viver em harmonia, mas,
quando a educadora percebe que os alunos não apreenderam o que desejava que
apreendessem trabalha com a contação e produção de histórias em quadrinhos para
ajudar a dificuldade que os alunos estão vivenciando no momento.
A educação não é transmitir mais e mais conhecimentos aos alunos, e sim criar
neles um estado interior e profundo, uma espécie de polaridade de espírito que o oriente
em um sentido definido durante toda a vida (Durkheim apud Morin, 2000ª).
Na perspectiva de proporcionar um sentido de aprendizagem definida aos
alunos, possibilitou em uma das aulas numa tarde, que justamente estava trabalhando
com poesia e cordel, a leitura individual permitindo também que compartilha - se no
grupão, do jeito que compreendessem. Após a fala das crianças a professora mediou
explicando o que a poesia e o cordel estavam relatando na esperança de juntos poderem
aprender. Como nos diz (Freire, 1996, p72) sobre a esperança da ação educativa: A
esperança de que o professor e alunos juntos podem aprender ensinar, inquietar – nos,
produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos a nossa alegria.
Diante disso, os educadores das escolas observadas nas descrições do
questionário, e nos relatos demonstraram que já há uma preocupação para dar
continuidade á formação continuada devido às necessidades de conhecimento teórico e
dificuldades em saber fazer a transposição didática do ensino de modo significativo.
O desejo de continuar a formação esta relacionado com a necessidade hoje, de
inserir na escola uma educação voltada para a condição humana, onde o sujeito é
percebido como um ser plural que tem sentimentos e relações que ultrapassam os muros
da escola e a literatura possibilita aos sujeitos uma leveza no pensar e no agir. Essa
leveza possibilita compreender melhor o outro e conviver com as diferenças. Isso é
percebido nas escolas que trabalham utilizando a literatura mesmo que de forma tímida,
oferecendo aos alunos a possibilidade de outra visão de mundo.

CONCLUSÃO
As pesquisas nas escolas contribuíram bastante para a formação inicial, pois
permitiram que vivenciássemos como os educadores estão ensinando os valores
humanísticos partindo da contribuição que a literatura pode propiciar ao
desenvolvimento dos indivíduos.
Mesmo enfrentando anseios e dificuldades no ensino-aprendizagem os
educadores vêm procurando adquirir mais conhecimentos na tentativa de contribuir no
desenvolvimento dos seus alunos.
Constatamos que nas aulas estão o reflexo sobre como os educadores acreditam
de como se dá o ensino e aprendizagem, um de modo bem tradicional, outro de modo
interativo, porém trabalhando a literatura somente na disciplina de língua portuguesa,
mas, ainda puderam ser percebidos educadores que atuam com a literatura de forma
transdiciplinar que não pode ser reduzido a escolas literárias e sim a visão de mundo
vivido por cada indivíduo.
Mediante as concepções de ensino-aprendizagem ainda é preciso uma
conscientização no corpo docente das escolas pesquisadas, para que se consiga uma
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maior desenvoltura nas relações aluno-professor e no ensino-aprendizagem onde ambos
possam permitissem um respeito mútuo a suas diferenças.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Maria da Conceição. Lagoa do Piató: fragmentos de uma história/Maria
da Conceição Almeida, Wani Fernandes Pereira. – 2ª Ed. Ver. e ampl. – Natal, RN:
EDUFRN - Editora da UFRN, 2006.
______. Ciência com consciência. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários á prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996. (coleção leitura)
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento.
Tradução: Eloá Jacobina. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2000 a.
______. Os sete saberes necessários á educação do futuro. Tradução: Catarina
Eleonora f. da Silva, Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez, 2000.
______. O método 3: O conhecimento do conhecimento. Tradução: Juremir Machado
da Silva. Porto Alegre: Sulina, 1996.
______. A Religião dos saberes: O desafio do século XXI/idealizadas e dirigidas por
Edgar Morin; tradução e notas, Flávia Nascimento. 7ª edição. Rio de Janeiro; Bertrand
Brasil, 588p, 2010.
PONTES, Verônica Maria de A e Azevedo, Fernando. Leitura na Escola. Como?
Quando?E, Por quê?. In anais do Congresso Lectura 2007; para leer El XXI. Cuba:
Centro de Investigación y Desarrollo de La cultura “Juan Marinello”ISBN978-959-242123-3.
RANDOM, Michel. O pensamento transdiciplinar e oral. Tradução: Lúcia Pereira de
Sousa. São Paulo: TRIOM, 2000.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez
Editora, 2008.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.
Nacionais (temas transversais). Brasília: MEC/SEF, 2001.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Parâmetros

Curriculares

Anais do VII SIC

634

RELAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO NEED: PARTICIPAÇÃO DISCENTE
E FORMAÇÃO ACADÊMICA
Eleni de Andrade Leite1; Maria Euzimar Berenice Rego Silva2; Debora Maria do Nascimento3;
Maria do Socorro Almeida Rêgo.4
RESUMO: Refletimos sobre as relações entre ensino, pesquisa e extensão na UERN, através da análise da participação
discente no desenvolvimento das pesquisas do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd) do DE/CAMEAM/UERN,
desde sua criação até a atualidade. A pesquisa desenvolvida é de natureza qualitativa, centrando-se no estudo de
referenciais teóricos como: Ataíde (1995), Bardin (2009), Brandão (2003), Brandão (2008), Flick (2009), Freire (2007),
Josso (2004), Marques (2004), Moreira (1984), Pineau (2006), Santos (2004) e Zago (2011), e tem como material de
análise os documentos que revelam a memória do grupo, tais como: projetos, relatórios de pesquisa, relatórios e
formulários de apresentação e avaliação do grupo junto à PROPEG, projetos, planos de trabalho e relatórios do PIBIC,
minutas de reuniões e narrativas de vida dos membros do NEEd. Percebemos que a participação discente no NEEd, vem
acontecendo, desde sua criação, articulada a ampliação da disponibilidade de bolsas de iniciação científica, a elevação
da qualificação de seus pesquisadores e ao aumento de docentes. Além disso, somente a partir de 2004 aconteceu o
envolvimento de discentes voluntários nas pesquisas, embora essa participação tenha acontecido de forma eventual,
pontual, fragmentada e assistemática, visto que apenas os discentes bolsistas apresentavam um plano de trabalho
próprio junto ao PIBIC. Situação que foi se modificando a partir de 2009. Embora, ainda aconteça a concentração da
orientação em poucos docentes, em função da qualificação dos mesmos e da elaboração de poucos projetos de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Participação Discente; Pesquisa.

INTRODUÇÃO
Ao compreendermos que à universidade cabe o desenvolvimento de ações que
beneficiem a sociedade, tais como: formação, pesquisa e extensão, buscamos verificar o
oferecimento destas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), especificamente
no Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), bem como o
envolvimento dos discentes nessas atividades. Sendo que teremos como base o Núcleo de Estudos
em Educação (NEEd) pertencente ao Departamento de Educação (DE), com destaque para a
pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos Em Educação
(NEEd)”, da qual participamos desde abril de 2010, contudo, somente em março de 2011 é que
formalizamos um plano de trabalho junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) da UERN, como voluntária, e dentro desta pesquisa, focalizamos as ações
formadoras das escritas de narrativas de vida pelos participantes discentes.
Assim, neste texto trazemos os resultados obtidos no desenvolvimento desse projeto de
iniciação científica, cujo trabalho empreendido buscou, através da análise documental e das
narrativas de vida, verificar como vem se dando a participação discente na pesquisa, especialmente,
nas atividades vinculadas ao NEEd. Dessa forma, esperamos contribuir com reflexões acerca do
papel dessas ações para a universidade, bem como para a aprendizagem e desenvolvimento dos
discentes em formação.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa desenvolvida é de natureza qualitativa porque se interessa pela análise
processual e histórica dos fenômenos educacionais, respeitando-se o contexto, bem como a
dimensão subjetiva dos sujeitos envolvidos. Nesta pesquisa consideramos como material de análise
os documentos que revelam a memória do NEEd. Nesse sentido, consultamos projetos, relatórios de
pesquisa, relatórios e formulários de apresentação e avaliação do grupo junto à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), projetos, planos de trabalho e relatórios do PIBIC, minutas
de reuniões e narrativas dos membros do NEEd, os quais se constituíram nos principais materiais de
informação acerca da participação discente nas atividades de pesquisa. Embora tivéssemos a
intenção de analisar as narrativas de vida, dado o pouco tempo decorrido entre a formalização do
plano e a deflagração da greve da UERN, não discutiremos aqui nossas análises sobre elas.
No percurso teórico que dá suporte a análise dos dados, desenvolvemos estudos acerca
da autobiografia, da história de vida, da memória, da formação e da relação entre ensino, pesquisa e
extensão, aportando-se nos seguintes referenciais teóricos: Ataíde (1995), Bardin (2009), Brandão
(2003), Brandão (2008), Flick (2009), Freire (2007), Josso (2004), Marques (2004), Moreira (1984),
Pineau (2006), Santos (2004) e Zago (2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para Santos (2004), a universidade só é de fato universidade quando dispõe de
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Assim, percebemos a importância que a UERN está
dando a essas atividades com implicações também curriculares, exigindo do aluno uma quantidade
de carga horária extra e um maior incentivo à participação nas atividades de pesquisa e de extensão,
de forma que o aluno possa adquirir um conhecimento científico mais direcionado aos problemas
enfrentados pela sociedade, especificamente no caso das atividades de extensão. Nesse sentido,
Freire (2007, p. 29) afirma:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. * Esses que-fazeres se encontram um no
corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco,
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando,
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade.

Diante disso, ao buscarmos investigar as relações entre ensino, pesquisa e extensão na
UERN, tomamos como foco a análise da participação discente nas ações de pesquisa do NEEd,
desde 2000, período da criação desse grupo, até a atualidade, compreendendo-a como parte
imprescindível a uma consistente formação acadêmica. Nesse sentido, organizamos este texto da
seguinte forma: focalizaremos em primeiro lugar o contexto histórico de criação do NEEd; em
seguida, descreveremos dentro dessa mesma linha histórica as atividade desenvolvidas e, nesse
processo, identificaremos a inserção e a participação discentes nestas atividades.
Esse Grupo de Pesquisa foi criado em 22 de maio de 2000 com 10 pesquisadores e 01
funcionária (técnica de digitação), congregando todos os docentes vinculados ao DE na época, em
duas linhas de pesquisa: Estado e Políticas Públicas em Educação; e Formação do Educador e
Alternativas Pedagógicas. E desde o início já tinha a intenção de envolver a participação dos alunos,
mas isso só foi possível conforme os projetos de pesquisa foram se desenvolvendo, algo que vem
ocorrendo de forma lenta, devido, talvez, a pouca experiência dos docentes em pesquisa, centradas
mais na realização de suas capacitações, seja para o desenvolvimento de suas monografias de
especialização ou suas dissertações de mestrado, pois desses 10 pesquisadores, 09 eram
especialistas ― destes apenas 03 estavam cursando mestrado ― e 01 tinha somente a graduação.
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Dessa forma, no ato da criação o grupo possuía apenas duas pesquisas
institucionalizadas “A criança e o adolescente no município de Pau dos Ferros: um diagnóstico
dessa realidade”, realizada no período de 1997 a 2001; e “A repetência na Escola Estadual 4 de
Setembro: Uma ação conjunta entre unidade escolar e universidade”, realizada no período de 2000 a
2002. Essas pesquisas adotaram a pesquisa-ação como abordagem metodológica e contaram com
bolsas de iniciação científica do PIBIC/UERN, durante o período de um ano (NEED, 2000).
Embora o NEEd tenha sido criado em 2000, desde a institucionalização da pesquisaação “A Criança e o Adolescente no Município de Pau dos Ferros: um diagnóstico dessa realidade”,
realizada no período de 1997 a 2001, envolvendo os departamentos de Economia e de Educação do
CAMEAM, detectamos a participação de uma discente bolsista do PIBIC/UERN, durante os
semestres de 1998.2 e 1999.1 (NEED, 2000).
Com a criação do Curso de Especialização em Educação, em 2001, houve uma maior
entrada de alunos no NEEd, porque todos os discentes desse curso passaram a ser vinculados as
linhas de pesquisa de seus respectivos orientadores, totalizando o número de 10 alunos, envolvendo
discentes da especialização e da graduação.
No ano de 2002, ocorreram modificações nas linhas de pesquisa do Grupo; a linha
“Estado e Políticas Públicas em Educação” passou a ser denominada “Cultura, Sociedade e Políticas
Educacionais” e incorporar temas sobre a relação entre sociedade, trabalho e educação; concepções
educativas; relações de gênero. Já a linha “Formação do Educador e Alternativas Pedagógicas”,
passou a se chamar “Práticas Pedagógicas e Formação do Educador” e continuou as discussões
sobre formação do educador e práticas pedagógicas, afunilando as temáticas de interesse para:
planejamento e avaliação; currículo, organização e seleção de conteúdos. Além disso, os discentes
do Programa Institucional de Monitoria (PIM) passaram a participar das ações do NEEd (NEEd,
2002).
A criação dos cursos de Administração, Educação Física, Enfermagem e Geografia no
CAMEAM, em 2004, possibilitou o aumento do número de docentes do DE/CAMEAM, e
consequentemente a entrada de novos membros no NEEd, levando a diversificação das ações do
Grupo, visto que alguns docentes já possuíam mestrado e maior experiência na realização de
pesquisa e publicação científica. Somando-se a isto houve o retorno da capacitação stricto sensu
(mestrado e doutorado) de alguns docentes do DE. Esse período foi marcado também por alguns
conflitos internos e mudanças constantes de membros do Grupo, que somados à necessidade de
maior delimitação temática e captação de novos recursos para bases de pesquisa, levaram 05
pesquisadores fundarem o Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo EnsinoAprendizagem (GEPPE), no ano de 2005. (COSTA, 2009; PINHEIRO, 2009b).
Desse modo, entre 2004 e 2009 foram apresentados 07 projetos de pesquisa pelo grupo
e 03 projetos de extensão. Além disso, 07 dissertações e 01 tese foram concluídas5. E estavam em
andamento 02 projetos de pesquisa, 02 projetos de extensão, 01 projeto de dissertação e 06 projetos
de tese (COSTA, 2009; PINHEIRO, 2009b). Passamos a discutir a participação discente nos
projetos de pesquisa desse período.
A pesquisa “Educação do Campo: Fatores de exclusão de Escolaridade no Alto-Oeste
Potiguar” (2004-2007) contou com a participação de 12 discentes, sendo 02 bolsistas de Iniciação
Científica Júnior/Ensino Médio (período de dezembro/2005 a dezembro/2006) e uma bolsista
PIBIC/CNPq (2005/2006), 01 discente da Especialização em Educação, e esteve articulada com a
oferta da primeira proposta de Atividade Curricular em Comunidade (ACC) do CAMEAM:
“Educação do Campo e os Desafios das Classes Multisseriadas”, realizada no semestre 2005.2. Essa
ACC possibilitou uma articulação direta entre as ações de ensino, pesquisa e extensão, e também
5

Com a criação do GEEPE, em 2005, dois projetos de pesquisa “O Planejamento de Ensino nas Escolas Públicas do Ensino
Fundamental (1º e 2º Ciclos): dos fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as práticas pedagógicas dos professores” e
“Ler para e com jovens e adultos: uma proposta de formação do leitor”, uma dissertação e uma tese foram concluídos nesse grupo.
Por isso não temos como aferir a participação dos discentes nessas pesquisas.
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uma maior relação com outros cursos do CAMEAM, especialmente Enfermagem e Geografia, com
o envolvimento de docentes e discentes. Esta pesquisa e a ACC desembocaram na realização da
Pesquisa “A Política de educação do campo em municípios do Alto-Oeste Potiguar: ações e
desempenho entre os atores sociais” (Ano de Início: 2006. Ano de conclusão: 2008), no período de
outubro a fevereiro/2007, contou com a participação de 06 discentes da graduação, sendo uma
bolsista do PIBIC/UERN. Já o período de agosto de 2007 a agosto de 2008, a pesquisa teve uma
bolsa PIBIC/PRODEPE, com a atuação de duas discentes. E mais 04 discentes voluntários
(SANTOS; SILVA, 2007, SANTOS, 2006, 2008).
A pesquisa “O processo de Reestruturação Curricular do Curso de Pedagogia do
CAMEAM/UERN no contexto das novas diretrizes curriculares para este curso”, realizada no
período de 2007 a 2008, surge como redimensionamento da pesquisa “O foco de formação dos/as
profissionais de educação: contribuição para o redimensionamento curricular” (2004/2007),
principalmente, possibilitado pela entrada de novos membros e pela necessidade da continuidade
desses estudos com vistas à reestruturação do currículo do curso. A referida pesquisa oportunizou
outros desdobramentos, qual seja a pesquisa: “A formação dos/as profissionais da educação: uma
contribuição para a reestruturação do projeto político pedagógico do Curso de Pedagogia”
(2006/2007), que dá continuidade ao acompanhamento e análise de implementação do novo
currículo do Curso de Pedagogia do DE/CAMEAM/UERN. Ela contou com a participação dos
alunos do 2° período do Curso de Pedagogia, referente ao ano de 2007, na condição de objetos de
estudo da pesquisa, e com uma bolsista PIBIC/UERN, durante um ano (NASCIMENTO, 2007).
Em 2009, foram formulados 04 projetos de pesquisa por pesquisadores atuais dos
NEEd. O projeto de pesquisa “Educação permanente: uma via para a qualidade de vida na velhice”
apresentava 02 discentes de graduação como membros, sendo 01 do Curso de Enfermagem e outro
de Pedagogia (PAULA, 2009). Na documentação consultada não encontramos dados referentes à
execução dessa pesquisa ou mesmo a sua institucionalização junto a PROPEG/UERN.
A segunda pesquisa “O Cuidar e o Educar no Cotidiano da Educação Infantil”, constava
04 alunos de graduação no projeto como membros voluntários. Contudo, apenas 02 alunos
participaram efetivamente da pesquisa, sendo um do Curso de Pedagogia e uma do Curso de
Geografia. Além disso, esses discentes não formalizaram planos de trabalho junto ao PIBIC/UERN.
Essa última, também era egressa do Curso de Pedagogia e professora da Educação Infantil da rede
municipal de Pau dos Ferros, município foco da investigação. (PINHEIRO, 2009a, 2011).
Neste ano foram elaborados também os projetos das pesquisas “Diálogos
Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de Estudos Em Educação (NEEd)” e “Diálogo entre
cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de
educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, esta última tem como atividade
extensionista o projeto “Diálogos autobiográficos: trilhas da formação dos/as educadores/as
serranos/as”.
Através desses projetos de pesquisa e também da articulação com as ações de extensão
desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em Educação em Direitos Humanos (NUEDH),
percebemos a ampliação da participação dos discentes na realização das pesquisas do NEEd,
havendo uma maior preocupação com a institucionalização de planos de trabalho e relatórios
individualizados nas pesquisas para os discentes do PIBIC voluntário, procurando tornar a
participação discente mais efetiva e sistemática, já que o grupo, no período de 2009 a julho de 2011,
contou apenas com uma bolsa PIBIC/CNPq (agosto/2010 a julho/2011) e duas bolsas de
extensão/UERN (julho a dezembro/2010). As demais bolsas configuravam-se mais como ajuda para
deslocamento, alimentação e reprodução de textos para os discentes realizarem atividades das
pesquisas ou dos estudos do Grupo, pagas com recursos próprios dos/as coordenadores/as das
pesquisas.
Em fevereiro de 2009, houve a seleção para bolsistas da pesquisa “Diálogo entre
cotidiano familiar e escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de
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educadores/as do campo sobre relações de gênero e sexualidade”, muito embora os alunos não
pudessem ser cadastrados no PIBIC pelo fato de a coordenadora da pesquisa está afastada da UERN
para capacitação. Essas bolsas foram pagas pela coordenadora. Destes participantes, 02 alunas eram
da especialização, 08 da graduação, hoje esses alunos são egressos. A pesquisa em questão fazia
parte de uma tese de doutorado.
Em abril de 2009 iniciaram-se as atividades da pesquisa “Diálogos Autobiográficos:
Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)”. Porém, somente em setembro de
2009 é que houve a institucionalização dessa pesquisa, quando o grupo concorreu ao Edital Nº
016/2009 da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN). As
intenções desse projeto era dinamizar as ações de pesquisa e extensão do NEEd, visando assim
contribuir para amenizar duas dificuldades enfrentadas pelo grupo: a) pesquisadores sem atuar em
projetos de pesquisa; e b) pouca participação discente nas pesquisa do grupo. Por isso,
pesquisadores, colaboradores, técnicos e discentes ao participarem de algum projeto de pesquisa do
NEEd eram incentivados a participar também desta pesquisa.
Desse modo, os discentes já engajados nos projetos de pesquisa “O Cuidar e o Educar
no Cotidiano da Educação Infantil” e “Diálogo entre cotidiano familiar e escolar nas serras do AltoOeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo sobre relações de gênero e
sexualidade” tornaram-se membros desta pesquisa, havendo o envolvimento de 34 discentes ao
longo do desenvolvimento da pesquisa “Diálogos Autobiográficos: Reminiscências do Núcleo de
Estudos em Educação (NEEd)”.
Dos 22 pesquisadores do NEEd atuais, 13 foram alunos da UERN, inclusive 02 tiveram
bolsa PIBIC nos projetos de pesquisa do NEEd e 03 tiveram bolsa do PIM/Curso de
Pedagogia/CAMEAM/UERN.
Em relação aos discentes membros do grupo até maio/2011, apenas 06 possuíam planos
cadastrados no PIBIC/UERN, destes, apenas 01 participou eventualmente das ações de pesquisa.
Ainda teve mais 06 planos de trabalhos cadastrados no PIBIC/UERN (2010/2011) que desistiram de
suas pesquisas. Destes, 04 chegaram a participar até um semestre.
Assim, permanecem participando atualmente da pesquisa “Diálogos Autobiográficos:
Reminiscências do Núcleo de Estudos em Educação (NEEd)” 10 discentes e 03 egressas. Destas
últimas, 02 estão cadastradas no NEEd como pesquisadoras, já que atuam como educadoras da
Educação Básica. No tocante aos discentes que continuam no projeto, apenas 08 possuem planos de
trabalho formalizados no PIBIC (2011/2012), os quais envolvem os 03 projetos de pesquisa
cadastrados no NEEd atualmente. Sendo dois de continuidade: “Diálogos Autobiográficos:
Reminiscências do Núcleo de Estudos Em Educação (NEEd)” e “Diálogo entre cotidiano familiar e
escolar nas serras do Alto-Oeste Potiguar: experiências formadoras de educadores/as do campo
sobre relações de gênero e sexualidade”; e um novo: “Aprendizagem profissional dos alunosprofessores em formação no Curso de Pedagogia/CAMEAM/UERN: (re)construindo saberes sobre
o ensino, a escola, e a profissão docente - I Fase” (Ano de início: 2010). Além disso, o Projeto de
Pesquisa “O „acontecer‟ da Ética nos cursos de Pedagogia: tessituras e possibilidades de novos
arranjos entre o ensinar e o aprender - 1ª etapa” (Ano de início: 2011), embora não seja cadastrado
no NEEd, sua coordenadora participar como membro tanto do NEEd como do GEEPE, contando,
então, com a participação de alguns/as discentes do NEEd nessa pesquisa.
O NEEd possui ainda 04 discentes que não estão cadastrados no PIBIC/UERN, e
durante o processo seletivo do PIBIC (2011/2012) foram formalizados 18 planos de trabalho nas
pesquisas coordenadas por pesquisadores do NEEd, envolvendo 13 discentes. Destes últimos, 05
apresentaram planos de trabalho para mais de uma pesquisa.
Durante esses 11 anos de existência do NEEd percebemos que o envolvimento de
discentes nas pesquisas ainda acontece de forma fragmentada, pontual e concentrando-se em poucos
orientadores. Porém, não podemos negar que essa participação tem contribuído de forma
significativa para a formação acadêmica dos alunos, ajudando-os na delimitação de seus interesses
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intelectuais e temáticos, incentivando-os na publicação de artigos, na continuidade dos estudos em
nível de pós-graduação e na atuação profissional em instituições de ensino superior, inclusive 02
ex-alunas se tornaram pesquisadoras do grupo com a aprovação das mesmas no último concurso
público para docente da UERN. Nessa perspectiva, conforme BRANDÃO (2003, p.70) “[...] de
alguma maneira podemos estar pesquisando - e, na verdade, estamos sempre -, mesmo quando
pensamos o contrário ou quando alguém nos diz que „ainda não‟ [...]”.
Apesar da importância verificada da relação intrínseca entre ensino, pesquisa e
extensão, somos alertados por Marques (2004) para o fato de que esta relação na universidade quase
sempre ocorre de forma fragmentada e com finalidades lucrativas e ideológicas:
A universidade atual desenvolve suas atividades dentro de uma concepção tecnocrática, que
permeou todo o século XX, cujas características se identificam com o paradigma da razão
técnica, a qual confere o compromisso com a eficiência técnico-científica e volta-se aos
interesses da ciência e da tecnologia, ancorados no fortalecimento de políticas de ordem
econômica, com ênfase na produção de novas tecnologias e nos interesses cada vez mais
agressivos do mercado produtivo. (MARQUES, 2004, p. 16).

Mediante tal premissa exposta pela autora, percebemos a necessidade de a universidade
oferecer o ensino, a pesquisa e a extensão de uma forma mais solidária, que se volte mais aos
interesses sociais, econômicos e culturais onde ela atua, e, principalmente, a pesquisa possa ajudar
na resolução dos problemas da população carente.
CONCLUSÃO
Percebemos que a participação discente no NEEd, vem acontecendo, desde sua criação,
articulada à ampliação da disponibilidade de bolsas de iniciação científica, da elevação da
qualificação de seus pesquisadores e do aumento de docentes. Além disso, somente a partir de 2004
aconteceu um maior envolvimento de discentes voluntários nas pesquisas, embora essa participação
tenha acontecido de forma eventual, pontual, fragmentada e assistemática, visto que apenas os
discentes bolsistas apresentavam um plano de trabalho próprio junto ao PIBIC. Situação que vem se
modificando a partir de 2009.
Portanto, é de suma relevância a universidade propiciar no seu espaço educativo a
integração entre ensino, pesquisa e extensão, pois promoverá para os graduandos aquisição de
novos conhecimentos por meio de investigações, debates e estudos teóricos, que poderão enriquecer
e propor alternativas para as problemáticas apresentadas nos espaços onde são realizadas as
atividades de pesquisa.
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VIDA E MÉMORIA DOS POETAS REPENTES NAS TERRAS POTIGUARES
Allan Phablo de Queiroz1; Deivson Mendes da Silva2; Ailton Siqueira de Sousa Fonseca3; Jucieude
de Lucena Evangelista4
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar os relatos de experiências vividas nesse processo de pesquisa
que tem como base central a vida e obra dos poetas repentista e cordelistas das terras potiguares, especificamente, nos
municípios de Mossoró e Açu, no Rio Grande do Norte. Esta pesquisa está inserida no campo da Antropologia e dos
estudos culturais das Ciências Sociais, que pretende resgatar a formação da cultura popular, especialmente na
descoberta dos poetas e repentistas que, com seus conhecimentos, produz a arte da vida e da palavra. A delimitação da
região foi escolhida por apresentar fortes manifestações culturais, artísticas e poéticas. Nossas inquietações neste
período foram de buscar revelar as memórias dessas cidades por meio dos sujeitos comuns, porém de grandes
expressões criativas em suas devidas narrativas poéticas, tanto no cordel e quanto na cantoria. Os recursos
metodológicos empreendido foram a principio a revisão literária da própria história da literatura de cordel (poetas e
repentes), para compreender como surgiu e seus fundamentos essenciais para a construção desta forma de artes.
Procuramos esses homens com suas violas ou não e visitamos os espaços que eles apresentam seus improvisos. Fizemos
entrevistas que apresentaremos fragmento nesta etapa da pesquisa. Gente portadora de memórias socioculturais,
impressões de sua identidade pessoal e poética, repertório e imagens condenadas a cair no vazio e esquecimento, pois a
sua arte da “palavra do instante” vem sendo esquecida e ameaçada de não ser mais escutada neste mundo caracterizado
pela polifonia das tecnologias modernas.
PALAVRAS-CHAVES: Cultura Popular, Memória, Repentes e Cordelistas.

INTRODUÇÃO
A região Nordeste é apresentada com fortes atribuições a respeito da cultura popular e
criação de novos artistas. Pensando nestas atribuições percebemos que no Estado do Rio Grande do
Norte tem uma forte identificação e expressão com este tipo de literatura, de arte. Percebemos que
já existem estudos sobre o cordel e seus grandes autores, mas essa pesquisa centra sua atenção nos
poetas repentistas anônimos, repentistas velhos, portadores de memórias socioculturais, impressões
de sua identidade pessoal e poética, repertorio e imagens condenadas a cair no vazio e
esquecimento, pois a sua arte da “palavra do instante” vem sendo esquecida e ameaçada de não ser
mais escutada neste mundo caracterizado pela polifonia das tecnologias modernas.
O surgimento deste projeto estar relacionado a iniciativa dos professores, pesquisadores
e estudantes do Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo (GECOM/UERN) que investiam seu
esforços físicos e cognitivos na investigação da cultura popular. A princípio com alguns desafios e
inquietações ao longo dos anos de trabalho ligados a Antropologia da Cultura da cidade de Mossoró
e das suas redondezas.
Como voluntário neste projeto propus, juntamente com o orientador, trabalhar sobre a
cultura popular local potiguar caracterizada pelos poetas e repentes.
De maneira prática, apresentarei em três partes o capital intelectual apreendido neste
tempo que aconteceu o projeto. Em sua primeira etapa apresentarei vestígios da história da literatura
1
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de cordel que se mistura com a cultura popular, nos indagamos sobre as influências e contribuições
que ela possa trazer para a cultura local, o saber local, os processos que sofreu esta literatura deste o
seu surgimento até dos dias de hoje. Em sua segunda parte apresentarei as experiências expressivas
do diálogo com esses sujeitos artistas populares que verbalmente reconstroem o cotidiano da vida
rural e urbana. Por fim, as nossas considerações (minha e do orientador) a cerca dos questionários e
experiências coletadas no cotidiano neste período vivenciado da pesquisa.
PERCORRENDO PELA HISTÓRIA DA LITERATURA DE CORDEL
Para iniciamos nossos trabalhos tivemos que revisar a literatura proposta pelo projeto e
plano de trabalho proposto tendo em vista que não se pode deixar de falar sobre os caminhos da
literatura de cordel.
Primeiramente falada por Teófelio Braga no século XVII (1885), vem de Portugal e dáse em virtude dos pequenos folhetos a serem expostos presos a uma corda ou barbante, nos locais
onde eram vendidos. Chamada pela meio popular de “folhas volantes”, eram comercializadas nas
feiras, nas romarias religiosas, nas praças das cidades. Essas “folhas” eram compostas por narrativas
tradicionais dos portugueses ou fábulas populares regionais. Neste período as narrativas a memória
popular foi conservada e transmitida com a influência dos chamados “romances ou novelas de
cavalaria”, que serviam de representação dos fatos recentes, dos acontecimentos sociais que
prendiam a atenção da população.
Durante a realização das atividades de pesquisa o contato com o cordel era mantido nas
reuniões noturnas familiares. Alguns relatos coletados durante a fala dos entrevistados afirmavam
que: “após o jantar, reuniam-se toda a família para ler ou cantar a literatura, era o momento de mais
importância do dia, onde todos nós víamos do trabalho, e rindo, cantávamos sobre nossa história,
sobre nosso povo” 5.
O poeta Antônio Francisco consegue descrever um pouco dessa emoção quando ele diz:
Escrever é meditar
Todo dia, dia inteiro,
Fazer do vento uma escada,
Do luar um candeeiro,
Pra ver o rosto de Deus
Por detrás do nevoeiro.
É viajar dia e noite
No barco da liberdade,
Num rio feito de versos,
Pela criatividade,
Olhando pela janela
Dos olhos da humanidade.
É viver plantando sonhos (...)
(FRANCISCO Apud FONSECA, 2010, p.123).

Em meados do século XVIII para início do século XIX, surge uma nova modalidade de
apresentação de cordéis, agora de forma cantada, tendo como apoio musical a viola, também
conhecida como viola de sertanejo, viola nordestina, viola cabocla, viola brasileira e outras
denominações. Esses instrumentos de cordas, populares no interior do Brasil, símbolo da música
popular, também tem ascendência ibérica.
5

Fala de um poeta popular chamado Zequinha lá do município de Açu. Relato colhido em uma das entrevista aberta do
projeto.
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Levando a questão para o nível local, mais precisamente em Mossoró, pode-se perceber
durante as conversas com os cantadores, que muito da sua produção se remete a momentos
inesquecíveis vividos na infância sofrida nos assentamentos rurais da cidade e região. Antônio
Nilson da Silva, cordelista e repentista de Mossoró, relatou que sua inspiração para produção de
suas obras refere-se tanto a fatos reais acontecidos na atualidade quanto em fatos que marcaram sua
infância na zona rural.
O valor da família, da terra e dos animais que conviviam no dia-a-dia desses poetas
eram inspirações para produção de verdadeiros desabafos pessoais e, da mesma forma, um protesto
para com o tipo de qualidade de vida que levavam. O caipira deixava de ser apenas mais um no
cangaço para ser protestante e protagonista do que presenciava no campo.
“A música caipira [...] se caracteriza estritamente por seu valor de utilidade
enquanto meio necessário para efetivação de certas relações sociais essenciais ao
ciclo do cotidiano do caipira. [...] Sem a música essas relações não poderiam
ocorrer ou seriam dificultadas, acentuando a crise da sociabilidade mínima dos
bairros rurais, como, aliás, se observa naqueles que estão em desagregação”.
(MARTINS Apud LOPES 2008, p.122).

Já no desenvolvimento da trajetória do repente, também conhecido como desafio, é uma
modalidade genuína da cultura nordestina, onde a habilidade do improviso se apresenta com suas
diversas facetas e temporalidades. A arte do improviso é considerada o maior feito do cantador
nordestino, tanto que, decorar trechos ouvidos no momento da apresentação dos profissionais, pelos
amantes do repente não é uma tarefa fácil.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto teve como procedimentos metodológicos básicos a observação direta da
poesia popular e a história de vida de cordelista e repentistas. A observação direta da poesia ocorreu
nos espaços do desenvolvimento do repetente em Mossoró, nas rodas de cantoria, na casa dos
cordelistas, em apresentação em eventos: festivais e feiras comerciais e culturais.
O trabalho possibilitou a observação e o contato direto com o objeto da pesquisa por
meio do auxílio de ferramentas para registro audiovisual e sonoro da poesia e dos ambientes em que
ela ocorria. A pesquisa também usou registros escritos como pesquisas de opinião, na qual se fez
mostrar o perfil dos repentistas e dos cordelistas que ainda se mantem ativos na cultura da cidade de
Mossoró.
A história oral e a história de vida possibilitaram a construção de uma representação do
universo do repente e do cordel em Mossoró a partir da concepção de seus próprios sujeitos.
Levando em consideração a poesia popular, entendemos que não apenas os poetas repentistas, mas
também o público que o prestigia e admira sua inteligência, como é o caso de dona Maria Terezinha
da Silva, mais conhecida como “Dona Têquinha’’, moradora do bairro Abolição II em Mossoró,
alegra-se quando os cantadores se reúnem na esquina da sua rua. Disse ela: “é muito bonito os ver
cantando. Meu filho Thiago, de oito anos, é que gosta. Ele fica no pé dos homens. Ele me disse que
um dia vai ser cantador”.
Entre as atividades realizadas durante a pesquisa, tivemos como fase inicial a
participação quinzenal nas reuniões do Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo – GECOM UERN, com o objetivo de iniciar a fundamentação teórica e a apresentação da metodologia de
pesquisa que foi usada. Nesse período, foram separadas obras literárias que remetiam a Cultura
Popular, Sociologia e Antropologia. Como também livros de metodologia científica, jornais e
revistas do cenário local, ligados a temática em discurso. O segundo passo foi o contato com os
cordelistas e repentistas da cidade. Foi nessa fase que ocorreu a participação em rodas de cantoria e
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conversas sobre o cordel e ainda o acompanhamento de algumas manifestações populares em que
esses cordelistas e repentistas participavam.
Nessa etapa também podemos conhecer um pouco da vida dos poetas e um pouco do
seu cotidiano bem como as dificuldades enfrentadas. Nesse período, outra importante atividade
ocorreu: o mapeamento dos poetas repentistas da cidade foi executado. O mapeamento ajudou no
reconhecimento dos locais onde os poetas residem, o que facilitará o registro para futuros contatos.
Essa atividade foi importante para pesquisa em detrimento das dificuldades encontradas na
localização e locomoção que tivemos, devido alguns desses poetas residirem em assentamentos
rurais com difícil acesso.
Outra atividade também realizada foi o acompanhamento e o registro audiovisual
realizado pela produção local. Durante a realização do primeiro “Curta Mossoró” - projeto
idealizado pelo grupo Caminhos Comunicação & Cultura, no ano de 2010, para capacitar alunos no
meio audiovisual - um dos grupos decidiu homenagear a vida do grande poeta Antônio Francisco
por meio do curta “O Poeta e Bicicleta”. Esse curta é um documentário bibliográfico sobre esse
poeta e cordelista que é sempre referenciado por outros cordelistas e poetas da cidade. Essa foi a
oportunidade de engrandecer a produção cultural da cidade e valorizar iniciativas como essa de
amparar os poetas que tem seus trabalhos ocultos da comunicação. O curta participou de concursos
no Brasil e no exterior, sendo bem recebido pelo público.
Outro poeta foi homenageado na produção audiovisual em 2011, também fruto do
projeto “Mossoró Audiovisual”, realizado pelo grupo Caminhos Comunicação & Cultura. O
documentário foi produzido com a temática da vida e obra do poeta Luiz Campos, intitulado “O riso
e o Drama”. Esse curta conseguiu em poucos minutos retratar a importância do poeta para o cenário
cultural, principalmente por ser considerado o mestre de vários outros. O curta metragem contou
com depoimentos de poetas como Gustavo Luz, Antônio Francisco, Rogério Dias e Genildo Costa.
O acompanhamento da pesquisa nesses documentários foi através de análises do conteúdo e de
argumento para realização do mesmo.
Dentro do cronograma de atividades da pesquisa, também utilizamos entrevistas abertas
com os cordelistas de Mossoró e sobre sua produção poética. Entre os entrevistados estão Antônio
Nilson da Silva, José Antônio da Silva, conhecido como “Nildo da Pedra Branca”, Valdeci Alves
Maniçoba e José Antônio. A discussão gerou grande riqueza de perguntas e questionamentos sobre
a produção de cordel local e as dificuldades encontradas para expor o trabalho realizado para
sociedade. O poeta José Antônio, o qual teve seu primeiro contato com cordel aos oito anos de
idade por meio da sua avó a senhora Camila Araujo, disse que comprava o cordel na feira e o lia
em casa com os familiares. Durante a conversa, foi perguntado a José Antônio sobre sua opinião a
cerca do espaço para apresentação de cordelistas e repentistas no cenário de eventos da cidade de
Mossoró. De maneira franca, o poeta relatou que falta cachê para poder “bancar” as apresentações.
José Antônio completa na entrevista dizendo que: “Esse cachê geralmente é concebido para artistas
que vem de fora, tomando o espaço dos poetas locais”. Apesar da sua experiência como professor
da rede estadual e graduando do curso de Direito na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
(UERN), José Antônio vê no cordel uma paixão pela produção da poesia independente, algo que
não consegue se ver longe. Para ele, esse é o “seu hobby favorito”. O professor ainda estimula seus
alunos à leitura e confecção do cordel, por assim acreditar que esse estilo de literatura possa agir
como auxílio para novos leitores.
A Feira do Livro de Mossoró de 2011 contou com um espaço para comercialização e
divulgação de trabalhos com referência ao cordel local. O espaço também deu oportunidade para
novos cordelistas que desejavam apresentar seus trabalhos, dentre eles uma garota de 13 anos
chamada Monique Stefhany Silva Ferreira. Esse jovem poetisa chama atenção pelo gosto à
literatura de cordel. Aproveitamos a oportunidade e conversamos com a jovem cordelista sobre o
sua produção literária. Stefhany disse que escreve cordel desde 2008. Diz ela: “na escola que estudo
as professoras me apresentaram o cordel, daí eu gostei e comecei a escrever”. Segundo ela, depois
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dessa iniciativa da escola, ela nunca mais parou e chegou a ser ganhadora do Prêmio Cosern de
Literatura de Cordel na categoria Fundamental com o cordel A importância que tem o meu Livro.
Abaixo, fragmento da última publicação da jovem poeta.
Deus me ajudando escrevo
Respeito à diversidade
Satisfeita me inspiro
Com toda felicidade
Para falar de culturas
Com minha capacidade.
Saiba como respeitar
Um amigo, um parceiro.
Nunca, jamais maltratar.
O nosso bom companheiro
Amar, cuidar, respeitar.
O nosso melhor parceiro.
(FERREIRA, 2010b, p. 01).

Nem sempre os poetas populares tem o devido respeito que merecem, e por isso, são
subjugado por pessoas ou entidades leigas durante a execução das manifestações em público. Foi o
caso ocorrido no dia 13 de março de 2011, na feira livre da “COBRAL” em Mossoró, onde os
representantes do grupo “POEMA” foram expulsos do local após uma apresentação. Entre os
componentes do grupo estava o poeta Caio César Muniz, que revelou sua indignação a respeito do
ocorrido na entrevista cedida ao Jornal O Mossoroense do dia 27 de março de 2011. “Quando
começamos esta grande brincadeira – que agora virou coisa séria – chamada POEMA, as ruas eram
o nosso palco, as praças a nossa sala de recitais, os bares nosso aconchego noturno para troca de
versos.”, disse Muniz. Porém o cordelista acrescenta que nem sempre as apresentações são bem
aceitas, pois sempre existiram olhares de reprovação a cerca da iniciativa dos poetas. Caio ainda
ressalta: “não somos marginais, nunca fomos. Somos artistas e a única coisa que pedimos é um
pouco menos de dureza nos corações”. A opinião sobre o que pensam as pessoas sobre o trabalho
organizado pelos cordelistas desse projeto parece ser bem realista e por isso fazem deles bons
receptores de críticas. O poeta termina dizendo: “a nossa poesia, a nossa arte, precisa agora , mais
do que em qualquer outro tempo, de que a defendamos em todos os lugares”.
Mossoró ainda conta com um calendário de eventos que exalta tanto a cultura popular
quanto os aspectos religiosos e comerciais da cidade. Festa de Santa Luzia, Alto Liberdade, Feira
do livro de Mossoró, Mossoró Mix, Feira do Bode e as Vaquejadas são alguns dos exemplos dos
eventos promovidos na cidade. Dentro desse calendário, no mês de junho, na programação dos
festejos do Mossoró Cidade Junina, acontece o Festival de Repentistas do Nordeste que no ano de
2011 chegou a sua 11ª edição. Em uma conversa com Aldaci de França, coordenador do evento, o
mesmo relatou que o festival é uma forma de propagar ainda mais a cantoria e abrir as portas do
mercado para esses cantadores que tem seu trabalho divulgado no senário nacional. O festival
contou com a participação especial dos poetas repentistas José Ribamar e Antônio Francisco, de
Mossoró. Ribamar relatou sua satisfação em participar de um evento tão grandioso no qual seus
colegas repentistas estão participando, só lamentou a pouca representação de poetas da cidade no
evento. Ribamar ainda disse: “a cidade de Mossoró precisa ampliar na produção de eventos como
esse. Falta incentivo da iniciativa pública e privada para apresentações em outros espaços”,
completa o poeta repentista. O concurso contou com a participação de repentistas dos Estados de
Pernambuco, Paraíba, Ceará, além do Rio Grande do Norte.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O mapeamento dos poetas cordelistas de Mossoró e Açu, a aplicação de entrevistas
variadas cerca da poesia do repente e do cordel e as narrativas de vida marcaram as atividades dessa
pesquisa que continua em andamento no Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo - GECOM.
Esses dados irão ajudar no desenvolvimento de pesquisas futuras a ainda aperfeiçoar a já existente
na área de registro referente á cultura potiguar existente nestes municípios abordados.
Os diálogos trocados com os violeiros levaram-nos a estimular nossa curiosidade a
cerca de suas vidas, de buscar construir um perfil destes cantadores de viola, que além de narrar
suas poesias se utiliza o instrumento musical. Partindo da opinião pública, da analise das narrativas
dos sujeitos observados e da teoria apresentada pelo projeto, começamos traçar, de forma genérica
ainda, um banco de dados em torno das seguintes questões: quem seria estes repentes? qual o lugar
que se fazia está arte?qual o grau de instrução desses sujeitos? qual a estética utilizada por esses
artistas da palavra? Entre outras indagações pertinentes que surgiram no desenrolar das atividades.
Neste momento, no mapeamento acontecido, constatamos 9 sujeitos desta arte apresentada
que aceitaram responder o questionário e relatar sobre suas impressões a cerca do mundo. Tivemos
dificuldades, pois a maioria dos repentes que encontramos estavam de passagem pela cidade, então
não poderíamos acrescentar, pois eram de outras localidades. As questões foram elaborada pelos
alunos bolsistas e o professor orientador. Preocupamos desde o princípio em compreender a
seguinte questão: quem são esses sujeitos? Também intensificamos e avançamos a cerca da
profissionalização destes homens como aponta a história popular:
Iniciou-se a substituição/ co-existência de elementos que representam os dois
mundos nos quais os cantadores precisam estar inseridos: a badeja, utilizada para
recolher a contribuição dos participantes, ficou restrita às apresentações rurais; o
desafio, representado o antagonismo entre cantadores, agora se dá ente parceiros,
uma vez que normalmente contratam-se duplas, e ao contrario das lendas as quais
citam a cantoria que duravam noites a fio (SILVA, 2003).

A parir das narrativas dos sujeitos percebemos por suas falas, que o tipo bandeja já era
realizado pela necessidade de se manter, por que muitos deles vivem do que fazem, mesmo com
dificuldades. Nas terras potiguares vem-se investindo nesta arte dos improvisos, tanto que já está
contemplado no calendário de eventos da cidade de Mossoró o concurso envolvendo a arte do
cordel. Entre eles o Prêmio COSERN6, o Prêmio Fomento7, que todos os anos realizam concursos
para a disseminação e a promoção da cultura do cordel. Além disso, ocorre o seminário a acerca da
cultura popular, encontro nordestino de repentes, entre outros de menores portes, como os desafios
entre os repentes, acontecido em casas e fazendas nas redondezas dos municípios vizinhos de
Mossoró.
Outro elemento que inquietou os pesquisadores foi sobre a formação escolar deles. Nos
relatos constatamos o grau de escolaridade considerado baixo, devido à maioria apenas contar com
o ensino fundamental incompleto. De uma certa forma isso foi surpreendente para nós estudantes
devido a grande conhecimento que esses poetas carregam sem sua memória.
CONCLUSÃO

6

Concurso realizado pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte para premiar os fazedores de cordel do Estado.
Informações: http://www.premiocordel.com.br/
7
Seleção pública para fomento à cultura mossoroense. Informações: http://corredorculturaldemossor.blogspot.com/2011/05/editaldo-premio-fomento.html
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De acordo com o desenvolvimento das atividades realizadas pela pesquisa é constatado
que os poetas populares sentem carência de apoio financeiro e moral para continuar desenvolvendo
suas habilidades com a poesia. Dificuldades encontradas durante a infância difícil também gerou
consequências no presente, entre elas a oportunidade de estudar ficou prejudicada.
Hoje o público feminino que está envolvido no desenvolvimento do cordel e a cantoria
ainda é pouco conhecido no cenário local e, por isso, sendo pouco divulgado para os apreciadores
da poesia. Os cordelistas da cidade também foram alvos de repressão na apresentação quando foram
expulsos de lugares públicos por estarem alegrando a vida de quem passa pelo local. Mas mesmo
que existam aqueles que desprezam ou não respeitam esse tipo de cultura, existem também aqueles
que presam pela consagração de formas alternativas e inteligentes de se fazer cultura. A prova disso
foi à força de vontade de alunos de graduação e projetos afins que desejaram registrar e mostrar
para população o que se é produzido na cidade.
No segundo semestre de 2011 estamos dando continuidade à pesquisa com grande
expectativa de alavancar novos conhecimentos da vida e obra de cordelistas e repentistas de
Mossoró. Seguiremos essa etapa participando quinzenalmente e das reuniões do Grupo de Pesquisa
do Pensamento Complexo – GECOM - para leituras e discursões teóricas. Retornaremos o contato
com os cordelista para conhecer e registrar sua poesia e seus desafios no desenvolver de suas obras.
Usaremos o acervo de dados do GECOM para sistematização dos dados coletados até hoje, de modo
a criar um comparativo de mudanças ocorridas durante todo o período de pesquisa. Nossa alegria é
saber que esse tipo de iniciativa pode ajudar na construção da identidade dos poetas nordestinos que
um dia sonham em ter seus trabalhos valorizados pela sociedade.
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A DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TERRITÓRIO SERTÃO DO
APODI (RN)
Jéssica Samara Soares de Lima1, Fátima de Lima Torres2, Gerlânia Maria Rocha Sousa3, Ana
Lúcia de Lima4, Emanoel Márcio Nunes5

Resumo: Este trabalho objetiva analisar a partir da percepção dos agricultores familiares locais o Índice de Condição
de Vida (ICV) das famílias que residem em comunidades rurais, aqui especificamente o Território da Cidadania Sertão
do Apodi no Rio Grande do Norte. Os agricultores analisados foram aqueles que optaram por organizações e formas de
autonomia para sua inserção nos mercados locais e regionais. Analisamos ainda os dados do Plano Territorial de
Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS, 2010), documento produzido pelos atores locais e que tem como objetivo
dialogar com os diferentes atores sociais, gestão publica para a implantação de políticas publicas para o território. Como
processos metodológicos foram aplicados 270 questionários visando obter informações sobre as famílias dos
agricultores familiares que residem neste território com objetivo de mensurar o Índice de Condições de Vida, o ICV.
Neste território encontra-se, de um lado, a maior concentração de assentamentos de reforma agrária do estado e uma
agricultura familiar diversificada (mas ainda deficiente) voltada para mercados locais e regionais, a qual busca se
consolidar com base na sustentabilidade e respeito à diversidade regional. Para alcançar tais objetivos o presente
trabalho procura apresentar alternativas para ampliação de políticas públicas com investimentos voltados a agricultura
familiar, que produz alimento para o consumo local e regional e gera a maior parte das ocupações no campo promove
distribuição de renda.
PALAVRAS-CHAVES: Agricultura Familiar; Cooperativismo; Território.

INTRODUÇÃO
Ao constatar a forte e expressiva participação dos agricultores familiares considerando
que esse território dispõe de uma população economicamente ativa, e que necessita de
oportunidades de trabalho, renda, educação e capacitação. Há no território municípios que dispõem
de experiências localizadas de trabalho coletivo embora à produção e a comercialização ainda não
ocorre efetivamente, entretanto envolve jovens, mulheres e homens de diferentes faixas etárias, com
o intuito de gerar renda, desenvolver e fortalecer a agricultura familiar como uma maneira de
reduzir as desigualdades existentes neste país. No âmbito dos Territórios da Cidadania, aqui
especificamente o Território do Sertão do Apodi, o que se propõe é uma analise da problemática das
condições de produção econômica e de reprodução social que possibilitam a consolidação da
agricultura familiar. Isso por acreditar que um novo modelo de desenvolvimento rural pode ser
alcançado por meio do incentivo a experiências de diversificação que fortaleçam economias locais a
partir da ação de agricultores familiares.
A proposta é alimentar o debate a novas estratégias que podem ser exploradas para
potencializar a agricultura familiar como alternativa de uma nova forma de comercialização dos
seus produtos. Essa nova agricultura utiliza como instrumento para se fortalecer vincular-se á
associações e cooperativas como uma forma de adotar maneiras de diminuir as percas e agregar
valor a sua produção.
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Ao pensar em agricultura familiar em um contexto local, mostra uma expressiva atuação
neste território, logo de inicio surgem alguns questionamentos que vêm à tona: como existe um numero bastante expressivo na participação desses agricultores familiares em grupos, associações e
cooperativas e ao mesmo tempo não reflete na comercialização de seus produtos? Quais as vantagens de estarem introduzidos em diferentes formas de organização? Nesse sentido, esse trabalho objetiva ampliar o debate sobre o potencial da agricultura familiar no Território da Cidadania do Sertão do Apodi.
Neste contexto o Território abrange uma área de 8.280,20 Km², é composto por 17
municípios: Apodi, Campo Grande, Itaú, Janduís, Rodolfo Fernandes, Umarizal, Caraúbas, Felipe
Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Messias Targino, Olho-d`Água do Borges, Paraú, Patu,
Rafael Godeiro, Severiano Melo, Triunfo Potiguar e Upanema. Está localizado na Zona Homogênea
do Estado (RN), denominada Médio Oeste, no semiárido nordestino. Caracteriza-se, de acordo, com
a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (2010) por ser um território tipicamente rural, em razão da
população total dos municípios serem inferior ou igual a 50 mil habitantes. É uma região potiguar
de maior capital social. Onde existem mais de 120 grupos produtivos, compreendendo associações,
cooperativas, ONGs, sindicatos e assentamentos. Segundo o PTDRS (2010), o território possui
9.453 agricultores familiares, 2860 famílias assentadas e 1 comunidade quilombola. Esses dados
são características deste território.
De acordo com as informações que estão contidas acima este trabalho está organizado
da seguinte maneira: no item um tem-se a presente introdução, no segundo segue o material e
métodos utilizados pela pesquisa, no terceiro estão os resultados e discussões, e por últimos mais
não menos importantes, respectivamente o quarto e quinto item, as conclusões e referências que
foram utilizadas.
MATERIAL E MÉTODOS
O procedimento metodológico utilizou-se á coleta de dados de fontes primárias serviu
como suporte para estruturar o diagnostico do Território do Sertão do Apodi, com aplicação de 270
questionários, este elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Territorial
(SDT) e do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), como tanto os dados do Plano
Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS, 2010), que se configura como um
instrumento de planejamento territorial que norteia ás estratégias de ações que direcionam a
melhoria da qualidade de vida da população residente nesse espaço. Utilizou-se também como fonte
do IBGE para a coleta de dados. Os questionários foram aplicados para obtenção de ICV (índice de
condições de vida) que de acordo com o SGE é um indicador que visa representar as mudanças
percebidas, em termos das condições de vida, das famílias em comunidades rurais dos Municípios
do Território do Sertão do Apodi. A coleta dos dados realizou-se através da pesquisa de campo
mediante a aplicação do questionário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comercialização dos produtos advindos da agricultura familiar torna-se fortalecido
com a construção de relações justas entre os indivíduos envolvidos no processo. A agricultura
familiar torna-se importante como fator de geração de renda e empregos para os pequenos
agricultores que não possuem muitas oportunidades, o território em questão existe uma ampla
variedade de organizações. De acordo com o PTDRS (2010) o território conta com um expressivo
número de organizações da sociedade civil com atuação marcante dentro do território.
O resultado apresentado no gráfico 1, exibe a população total do Território do Sertão do
Apodi com 157.203 habitantes, dos quais 64,51% residem na zona urbana e 35,49% vivem na área
rural (IBGE, 2011), mostrando a forte concentração da população na zona rural.
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Se em 2008 os residentes urbanos eram de 94.663 habitantes, em 2010 essa cifra passa a
ser de 101.420, em quanto os que viviam na zona rural em 2008 era de 60.641, em 2010 essa população diminuiu para 55.783 habitantes. Ao apresentar os dados em termos relativos, entre 2008 e
2010 constatou-se um crescimento da população urbana de 6,7% e no meio rural houve redução de
8,0%. Isso significa que a diminuição da população rural foi maior do que o crescimento do contingente urbano. Deve-se considerar o processo migratório da zona rural para outras partes do estado
ou País.
As organizações sociais no Território Sertão do Apodi sugiram a partir da década de
1960 com apoio de párocos estrangeiros que atuavam em alguns municípios do território além dos
Movimentos de Educação de Bases – MEB (PTDRS, 2010).

O território dispõe de sindicatos dos trabalhadores rurais com comissão de jovens e
mulheres em todos os municípios com 15.542 sócios ativos. Existem 13 fóruns constituídos de
associações compostos por 410 empreendimentos comunitários e assentamento de reforma agrária.
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Soma-se a estes 06 cooperativas de agricultores familiares, sendo 4 dessas na cidade de Apodi.
Ainda conta com 10 colônias de pescadores e 10 associações de pescadores artesanais, que pescam
e cultivam peixe em regime de agricultura familiar, confirmando a discussão concreta de o
Território do Sertão do Apodi concentra grande diversificação de organizações produtivas e redes de
comercialização que proporcionam o fortalecimento dos mercados locais e regionais, mostrando
que à autogestão de grupos é uma forma eficaz na inserção de pequenos agricultores nos mercados.
De acordo com Singer (2002), as formas de organização cooperativas se definem em modelos de
empresas solidárias que pregam os princípios da igualdade e liberdade para os indivíduos que delas
fazem parte, e a cooperação é que fez funcionar as cooperativas convergindo o interesse coletivo
para o objetivo comum.
Quanto no que se referem à participação em organizações comunitárias os dados
levantados na pesquisa mostrou, conforme a figura 2, que é considerável a quantidade em grande
parte dos agricultores entrevistados por percepção dos próprios a boa participação em organizações
comunitárias, com 39,3%. Isso se reflete na grande quantidade de empreendimentos comunitários
existe no meio rural neste território.

Em percepção do que é mostrada na figura 3, a expressiva participação em organizações
comunitária não é refletida na comercialização de seus produtos por meio de cooperativas e
associações, no qual cerca de 50% dos entrevistados nunca comercializaram via cooperativa ou
associações, sendo que 8,5% realizam as vezes e apenas 3,7% sempre vendem seus produtos.
Mostrando que ainda é predominante comercializar de modo individual, não condizendo no sentido
de que uma das formas dos pequenos agricultores familiares se fortalecerem e serem incluídos no
mercado é por meio do coletivismo, como uma forma diferenciada de valorizar a produção e
fornecer aos seus sócios melhores condições de trabalho, renda e modo de vida.
Diante da realidade que a pesquisa possibilitou mostrar em relação ao Território da
Cidadania do Sertão do Apodi, as cooperativas são formas de trabalhar com boa produtividade e nos
últimos anos reconhecida como uma maneira de introduzir pequenos agricultores na
comercialização de seus produtos, onde esses se unem para produzirem e se inserirem no mercado
de consumo. Mas ainda falho neste Território.
CONCLUSÃO
Ao analisar os dados levantados ICV no Banco de Dados do Sistema de Gestão
Estratégica, SGE, é preciso reconhecer as potencialidades e deficiências que se configuram no
Território da Cidadania Sertão do Apodi. As potencialidades são expressas na participação dos
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agricultores familiares em associações, cooperativas e grupos; demonstrando assim um ambiente
favorável para a comercialização bem como para a participação dos agricultores familiares na
formulação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento local sustentável. Todavia,
apesar desse dado apresentar o fortalecimento da categoria, isto não se reflete diretamente na
comercialização dos seus produtos via cooperativas, uma vez que a somente minoria comercializa
de forma coletiva. Possibilita perceber que ainda é predominante a comercializar de modo
individual, não condizendo no sentido de que uma das formas dos pequenos agricultores familiares
se fortalecerem e serem incluídos no mercado.
Conclui-se, portanto, que a uma necessidade a de incentivo a ações de programas que
priorizem a produção e a comercialização de maneira coletiva, para que assim possam contribuir
com a dinamização da economia do território e a inserção dos agricultores nos mercados, mostrando
assim uma maior expressividade política e social. Nesse sentido o estado precisa continuar a
investir no desenvolvimento rural, em políticas que estruturem o crescimento econômico da região.
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A MATERIALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA NO COTIDIANO DE TRABALHO DOS
(AS) ASSISTENTES SOCIAIS DE MOSSORÓ
Nilmar Francisco da Silva Santos1; Samya Rodrigues Ramos2, Lissa Chrisnara Silva Nascimento3
Resumo: A pesquisa sobre a materialização do Código de ética no cotidiano de trabalho dos(as)
assistentes sociais de Mossoró, intencionou analisar como o atual código é objetivado no exercício
profissional. Nestes 18 anos de vigência do Código, foram diversos avanços e desafios que ainda se
colocam na perspectiva de materialização dos seus princípios ético-políticos, no cotidiano
profissional. Dentre os avanços, destacamos: o aumento de pesquisas e publicações sobre a temática
da ética e dos direitos humanos, o surgimento e a articulação de grupos de pesquisa sobre ética em
Serviço Social e a atuação do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Apesar destes
inegáveis avanços, nos deparamos com inúmeros desafios no âmbito da intervenção ética, tais
como: disseminar a importância do posicionamento ético do(a) profissional frente aos conflitos
cotidianos, promover uma capacitação continuada sobre a reflexão ética nos diferentes locais de
trabalho; ampliar a participação e envolvimento dos(as) assistentes sociais em espaços coletivos de
discussão sobre a dimensão ética profissional e conhecer e utilizar sistematicamente o código de
ética no cotidiano profissional. Foi na investigação sobre este último desafio que esta pesquisa se
debruçou. Durante o período de 2010-2011 realizamos questionários e a partir de então as análises.
Os resultados mostram que o código continua sendo imprescindível no cotidiano de trabalho e
mecanismo de contradição frente ao sistema capitalista no qual se insere o assistente social.
Todavia, é perceptível que este código contempla os anseios da categoria no que diz respeito a sua
direção ético-política.
PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; Ética profissional; Projeto ético-político.

INTRODUÇÃO
Na década de 1990 há um amadurecimento da reflexão ética no âmbito do processo de
renovação profissional. Isto se gesta, sobretudo, a partir de dois aspectos: do contexto sóciohistórico, no início da década de 1990, que, face à corrupção exacerbada, abre espaço para as
reflexões em torno das possibilidades da ética na política e um segundo aspecto que refere-se aos
debates sobre a aprovação, em 1993, do novo Código de Ética Profissional, Assim,
o debate em torno da ética profissional é necessariamente tributário das
conquistas acumuladas no cenário da profissão, não sendo possível encarálo isoladamente em si mesmo, desvinculando-o dos avanços obtidos pela
categoria nos últimos anos. Por outro lado, não pode ser independente da
centralidade que vem adquirindo a relação entre a ética e a política na cena
nacional, frente à assustadora onda de desmandos dos governantes,
reveladores da subordinação da coisa pública a interesses privados,
canalizando recursos e verbas públicas para objetivos particularistas, pelo
uso de meios ilícitos (IAMAMOTO, 1996, p.95).
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A renovação do debate ético, no Serviço Social brasileiro, configura-se no contexto da
década de 1980, com a aprovação do Código de 1986 que constitui-se numa das grandes
expressões do processo de ruptura com o tradicionalismo profissional, presente nos Códigos
anteriores (1947, 1965 e 1975) que, fundamentados nas concepções filosóficas neotomista e
funcionalista, defendiam uma ética da neutralidade e valores abstratos.
Barroco adverte para a existência de uma defasagem em relação à teorização ética nos
marcos dos avanços da vertente de ruptura nos anos de 1980. Do seu ponto de vista,
a reflexão teórica marxista forneceu as bases para uma compreensão crítica
do significado da profissão, desvelando sua dimensão político-ideológica,
mas não a desvendou em seus fundamentos do conservadorismo e sua
configuração na profissão, o que não se desdobrou numa reflexão ética
específica. A prática política construiu, objetivamente, uma ética de
ruptura, mas não ofereceu uma sustentação teórica que contribuísse para
uma compreensão de seus fundamentos (BARROCO, 2001, p.177).
No processo de produção do novo Código de Ética algumas preocupações foram
norteadoras, a saber: torná-lo um instrumento efetivo no processo de amadurecimento político da
categoria bem como um aliado na mobilização e qualificação dos assistentes sociais; transformá-lo
num mecanismo concreto de defesa da qualidade dos serviços profissionais e constituí-lo como um
mecanismo eficaz de defesa do nosso exercício profissional (Paiva e Sales, 1996).
Dessa forma, analisamos como vem se materializando esse código no cotidiano de
trabalho dos(as) assistentes sociais do Mossoró, bem como detectar quais as principais dificuldades
e potencialidades para sua materialização percebendo a relação entre a materialização e as
condições de trabalho identificando os principais desafios para a afirmação dos princípios éticopolíticos contidos no Código no decorrer exercício profissional dos(as) assistentes sociais.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa acadêmica foi desenvolvida no decorrer de reuniões semanais, nas quais
nos fundamentávamos sobre o tema, através de livros, textos, filmes, discussões e participações, no
Salão do PIBIC e na palestra “Dimensão ética das publicações”. A partir disto construímos textos,
que nos embasaram na pesquisa de campo, formulamos o questionário e escolhemos as instituições
alvos e os critérios para as entrevistas.
Dentre as instituições, escolhemos o Hospital Rafael Fernandes (HRF) e o Hospital
Tarcísio Maia (HTM), na área da saúde, nos quais entrevistaríamos 5 (cinco) profissionais; já na
área da assistência social, ficou estipulado a Gerência Executiva de Desenvolvimento Social
(GEDS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS), também com o total de 5 (cinco) entrevistadas; na
previdência social seriam entrevistadas 2 (duas) profissionais do INSS; na área sócio jurídica
teríamos uma profissional da Vara da Infância e outra da Vara da Família; na educação seria uma
profissional do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e mais uma da Universidade
Federal do Semiárido (UFERSA); no terceiro setor escolhemos 2 (duas) ONGs, que seriam o
Centro Feminista 8 de Março (CF8) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE),
nas quais seriam entrevistadas 1(uma) profissional por instituição; e para finalizar também optamos
por duas empresas, a Petrobras e a Tenace, cada uma com uma pesquisada.
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Na perspectiva de obter dados mais consolidados, de acordo com a realidade cotidiana
das profissionais, priorizamos as instituições que tinham um número maior de assistentes sociais e
aquelas profissionais que estivessem há mais tempo no campo de atuação.
No entanto, o campo prático dessa pesquisa nos proporcionou a vivência dicotômica
entre a teleologia, o que planejamos, e a causalidade, a realidade que nos foi posta. Nesta dinâmica,
encontramos inúmeras dificuldades, que foram desde a não mais existência da profissional na
instituição, da perda do questionário pela entrevistada, até a não disponibilidade de tempo de certas
profissionais para nos atender, sendo esta última à dificuldade mais presente.
A princípio, como planejado, tínhamos a intenção de aplicar o questionário com 20
(vinte) profissionais, no total de todas as áreas. Porém, devido tais dificuldades, só conseguimos,
depois de muita insistência, idas e vindas, aplicá-los a 14 (catorze) assistentes sociais.
De acordo com os dados colhidos através dos questionários, em relação à natureza das
instituições tivemos 4 (quatro) profissional para cada esfera pública, Federal, Estadual e Municipal,
e duas na esfera não-governamental. Devido a burocracias e o desencontro não foi possível fazer as
entrevistas com as profissionais da esfera privada.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir dos dados colhidos podemos afirmar que na grande maioria das instituições
pesquisadas há um setor de Serviço Social, pois apenas 3 (três) pesquisadas disseram não haver este
setor.
Quando questionadas sobre o quadro de assistentes sociais na instituição, obtivemos
respostas diversificadas, indo da quantidade de 1 (uma) profissional a 72 (setenta e duas)
profissionais por instituição. Mas tivemos uma maioria de 2 (duas) assistentes sociais por
instituição, que segundo respostas seriam 4 (quatro) instituições com esta quantidade de
profissionais
Quando perguntadas, sobre a necessidade de ampliação deste quadro de profissionais, a
maioria das entrevistadas respondeu que há essa necessidade e as que justificaram tiveram a mesma
linha de raciocínio, a grande e complexa demanda posta ao Serviço Social. Mas também tivemos
respostas negativas a este questionamento.
Porém, compreendemos que a negativa desta questão fragiliza uma postura
transformadora e emancipatória do/a profissional de Serviço Social. Pois a realidade institucional
cada vez mais prioriza os interesses do capital em detrimento das necessidades humanas e direitos
dos usuários/as.
Para analisar as condições de trabalho e remuneração das pesquisadas, temos que
compreender “as condições objetivas e subjetivas imposta pelo capital à classe trabalhadora e à vida
social” (SANTOS 2010). Assim sendo, em relação ao espaço físico disponível todas as
entrevistadas, exceto a profissional da ONG, falaram ter a sala de atendimento, 8 (oito) dispõem de
sala de reunião, mini auditório e 2 (duas) disseram obter outro espaço, os quais seriam um auditório
grande, pertencente a GEDS e uma sala de projeções no IFRN.
A disponibilidade de infraestrutura, exposta pelas entrevistadas, devem garantir a
privacidade dos usuários durante a prática do assistente social e assegurar o sigilo profissional.
Posteriormente, quando questionadas sobre a jornada de trabalho tivemos uma maioria
de 7 (sete) profissionais já atuando de acordo com a lei 12.317 de 26 de agosto de 2010, que garante
a jornada de 30 horas semanais. Esta lei se configura como resultado da luta campanha do CFESS
para que houvesse a diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial. Porém, devido a
resposta de 5 (cinco) outras entrevistadas, que disseram ter uma jornada de 40 horas, fica o
questionamento quanto a não efetivação desta lei em todas as instituições, dentre estas encontra-se o
INSS que está com luta encampada pelas 30 horas de jornada.
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A justificativa dada para essa luta/campanha da categoria em prol da jornada de 30
horas para o/a assistente social, já conquistada, segundo Santos (2010), constitui-se reivindicação e
luta histórica da classe trabalhadora por melhores condições de trabalho. Já que,
[...] a categoria de assistentes sociais pela natureza do trabalho desenvolvido
insere-se entre as categorias profissionais que estão submetidas a situações
de adoecimento, com níveis acentuados de stress, desgastes físico e
emocional. Isto porque convivem diariamente com demandas profissionais
que explicitam o quadro de violência e de violação de direitos a que estão
submetidos os indivíduos, usuários do Serviço Social, que vivenciam as
consequências da desigualdade social e de múltiplas formas de opressão em
toda sua intensidade e manifestação na vida cotidiana (SANTOS, 2010, p.
705).
Com relação ao salário, a maioria das entrevistadas 4 (quatro) disseram ter entre, acima
de 4 ou 6 salários, enquanto outras 3 (três) disseram ter de 1 a 4 salários e 3 (três) acima de 10
salários.
Interpretamos esta disparidade entre o mesmo número de assistentes sociais que
disseram ter uma renda igual ou abaixo de 4 (quatro) salários mínimos e as que afirmaram ter acima
de 10 (dez) salários, como consequência das condições de trabalho ofertadas pela área de atuação e
instituição a qual estão empregadas. Tendo em vista que 2 (duas) das profissionais que disseram ter
os menores salários da pesquisa estão inserida na assistência social municipal, a qual não possui
concurso público. Enquanto outras 2 (duas) que por meio da pesquisa disseram ter uma renda
mensal acima de 10 salários, ocupam cargos em áreas e instituições que fizeram uso dos cursos
públicos como forma de acesso ao trabalho, que são a Previdência Social e a Educação.
No questionamento seguinte, o qual perguntava se o Código de Ética Profissional já
havia sido lido, 13 (treze) profissionais responderam “sim”, apenas uma deu-nos uma resposta
negativa. Estas respostas mostraram-nos, que uma possível não materialização do código não está
condicionado ao desconhecimento do mesmo.
Ainda, tencionando saber se no cotidiano de suas práticas tais profissionais estavam
cientes dos documentos que normatizam e legitimam a profissão, foi-lhes indagado se já haviam
lido a Lei de Regulamentação, este item teve a total afirmação das pesquisadas.
Depois de obtermos respostas mais objetivas acerca das condições de trabalho, do
conhecimento que tinham sobre a profissão e como faziam uso dos documentos normativos e de
seus instrumentos profissionais, partimos para questões mais subjetivas que demonstrariam suas
apreensões quanto os princípios e deveres do Código de Ética do Serviço Social.
Perguntamos as entrevistadas se elas acreditavam que sua prática profissional contribuía
para a efetivação dos direitos sociais da população usuária que busca seus serviços e por que. Todas
responderam afirmativamente, justificando de diversas formas, tendo em vistas as distintas
instituições e demandas.
Para aprofundar mais nossos questionamentos, perguntamos sobre a concretização dos
princípios éticos e quais a dificuldades e potencialidades para sua materialização. Este foi o item
interrogativo mais extenso e complexo do questionário, e possivelmente devido a isso algumas das
pesquisadas não responderam, pois indagamos as dificuldades e potencialidades de cada um dos 11
(onze) princípios do Código de Ética.
As respostas dadas pelas profissionais nos mostra que o desconhecimento pela
instituição empregadora das atribuições e competências das (os) profissionais de Serviço Social,
estabelecido na Lei nº 8.662, pode limitar a autonomia da profissional diante das demandas ou
exigir destas o cumprimento de ações que não são de sua competência.
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Contudo, nosso código faz uso de princípios que se complementam e conduzem uma
conduta profissional de resistência e luta. As entrevistadas nesta pesquisa mostram as principais
dificuldades e potencialidades encontradas em um cotidiano de trabalho de maneira a nos alerta a
cerca das necessidades que são pertinentes a uma prática satisfatória, que certas vezes, não atua de
acordo com as legislações da categoria, nas quais também, apesar das limitações encontra em nosso
código de ética uma “arma” fundamental de transformação da realidade.
Quando indagadas sobre a materialização do código e se esta se daria ocasionalmente,
diariamente, nunca ou cotidianamente as respostas nos mostram que apesar de toda adversidade
imposta pela conjuntura neoliberal o nosso código se coloca pertinente a satisfazer as demandas
postas ao Serviço Social. Pois, possui deveres, direitos e princípios que podem e devem ser
aplicados a realidade profissional e da sociedade. Sendo através dele que nos orientamos nesse
percurso de resistência e de luta pela garantia dos direitos sociais.
Como complemento, perguntamo-las se acreditavam que sua prática, na atualidade,
afirmava ou negava o Código de Ética e por que, das 13 (treze) profissionais que responderam todas
disseram afirmar.
A justificativa dada por elas foram bastante semelhantes, em suma disseram efetivar sua
prática através do código e trabalhar pela garantia dos direitos dos usuários. Esta resposta nos
mostra que para estas profissionais a principal valia do Código de Ética está na finalidade de
garantir o direito necessário ao usuário e que para isso a prática do profissional deve está pautada
nos princípios de tal documento, por mais que haja as limitações é no código que se encontra o
norte para uma prática fundamentada na liberdade, igualdade e justiça.
Para que pudéssemos analisar a perspectivas que tais profissionais têm do código que
rege o Serviço Social, questionamos, de forma subjetiva, o seu posicionamento em relação ao
Código de Ética do/a assistente social.
Todas as 12 (doze) entrevistadas que responderam a esta pergunta relataram, em suma,
a importância deste código nas suas ações profissionais de modo a garantir direitos e transformar a
vida de seus usuários, pois segundo elas a materialização do código é entendida por uma atuação de
acordo com o Código Ética que garanta os direitos dos usuários.
O campo no qual o/a profissional de Serviço Social está inserido é constituído de uma
diversidade de correntes teóricas e técnicas que fazem parte da prática de outros profissionais que
atuam na mesma demanda e que as divergências existentes acabam por limitar a efetivação dos
princípios fundamentais do nosso código. Porém, é em meio a estas diversidades que o/a assistente
social deve potencializar os benefícios desta ação em equipe, superando as adversidades e
legitimando os valores do Serviço Social.
Ademais, concluímos esta pesquisa compreendendo que as atuais condições de trabalho,
o conhecimento sobre as legislações da categoria, a forma como estes documentos são utilizados e a
própria subjetividade das profissionais, são os principais condicionantes da atuação ética de acordo
ou não com os valores do Código de Ética do Serviço Social.
CONCLUSÃO
Apesar das adversidades de uma realidade neoliberal, excludente, individualista e
seletiva, o/a profissional de Serviço Social encontra em seu código uma engrenagem consistente
para ir além destas dificuldades. Lutando, por uma sociedade libertária, igualitária e justa, resistindo
às estratégias cruéis e sempre renovadas de exploração e intensificação de desigualdade entre ás
classe e garantindo os direitos já conquistados pela e para classe trabalhadora.
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A MEDIAÇÃO COMO MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
SÓCIOAMBIENTAIS
Aurélia Carla Queiroga da Silva1; Cláudia Vechi Torres2; Cláudio Ernesto da Silva3; Lídio Sânzio
Gurgel Martiniano4; Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior5
RESUMO: A sociedade contemporânea vive grandes transformações que afetam todas as áreas da vida, em especial o
meio ambiente. Essas transformações têm ensejado conflitos que normalmente são resolvidos por um juiz, via jurisdição
estatal, não envolvendo as partes na solução dos problemas; principalmente quando se trata de conflitos coletivos que
envolvem direitos difusos, como é o caso dos conflitos socioambientais. Dentre os diversos tipos de conflitos, o conflito
socioambiental conta com características peculiares, envolvendo múltiplos atores e grupos sociais, que enfrentam
inúmeras dificuldades ao procurarem a via judicial para solucionarem questões ambientais. Há a necessidade do
diálogo, da participação, da cooperação e da solidariedade dos diversos segmentos da sociedade na busca de uma
solução pacífica e consensual que viabilize a melhora da qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. Desta
maneira, a mediação é apresentada como mecanismo alternativo de resolução de conflitos, especialmente dos conflitos
socioambientais, por ser uma técnica que transcende os propósitos imediatos da resolução de conflitos e da pacificação
social, visto que atende aos apelos da compreensão mútua, da comunicação e da dignidade humana. A base da mediação
é a comunicação, o diálogo mediado por um terceiro, que possibilita a construção da solução pelas partes envolvidas no
conflito. A mediação exterioriza a visão construtiva do conflito, educando as partes durante a administração do conflito
e construindo a paz social. A institucionalização da mediação na gestão ambiental brasileira é o discurso recentemente
apresentado pela ex-ministra do Meio Ambiente e analisado neste trabalho, como ferramenta capaz de alcançar soluções
consensuais nos conflitos socioambientais manifestados não somente no processo de licenciamento ambiental, mas em
todos os conflitos que envolvam o uso e aproveitamento dos recursos naturais. A criação de Câmaras de Mediação,
apesar de não encontrarem atualmente respaldo legal, proporcionariam, dentre outros aspectos, a participação da
sociedade, a inclusão social, a defesa e proteção do meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: Mediação; Conflitos; Direitos Difusos; Ambiental; Gestão Brasileira.

1. INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea passa por uma crise de paradigmas decorrentes, dentre
outros fatores, do capitalismo, da globalização, da crescente exclusão social, do surgimento de
novas tecnologias e do conflito entre o homem e o meio ambiente.
Vivemos sob o domínio do modelo capitalista de produção, baseado na busca de
melhores meios de competitividade, no aproveitamento de mão-de-obra barata e na exploração
crescente dos recursos ambientais, com pouca preocupação com a preservação dos recursos naturais
utilizados (ROCHA, 2006).
Nesse modelo de desenvolvimento capitalista, os recursos naturais são explorados de
forma predatória, resultando na escassez, risco de escassez, extinção de espécies da flora e da fauna,
além de comprometer o uso desses recursos no futuro. Ademais as novas tecnologias não
minimizaram os resíduos gerados nos processos produtivos e no consumo e descarte de
embalagens.
Os conflitos socioambientais surgem em função do comprometimento da qualidade de
vida, das situações de escassez, da forma com que são utilizados os recursos naturais e do acesso
injusto a esses recursos. Eles envolvem “disputas de natureza socioeconômica e o meio ambiente”
(THEODORO, 2005:13).
Na solução da maioria desses conflitos têm sido utilizada a forma tradicional conhecida
como jurisdição. No entanto, existe uma outra forma: a mediação, um mecanismo alternativo de
1
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resolução de disputas que possibilita o diálogo e o entendimento entre as partes, mediado por um
terceiro imparcial e neutro.
A mediação, como método de solução consensual de conflitos, é um tema de relevância
atual, que é objeto dos Projetos de Lei nº 4.827/98 e 4.891/2005 em tramitação no Congresso
Nacional e de um Anteprojeto que objetiva instituí-la no processo civil.
A mediação não é completamente estranha ao ordenamento jurídico brasileiro. Na área
trabalhista encontramos leis, decretos e portarias do Ministério do Trabalho e Emprego que
disciplinam o seu uso, como a Lei nº 10.101/00 e nº 10.192/01 (MANUAL DO MEDIADOR,
2001).
Estatísticas comprovam a eficácia da mediação na área trabalhista, pois no ano de 2001
foram realizadas 9.498 medições coletivas em todo o território brasileiro, e até abril de 2002 foram
realizadas 3.088 mediações coletivas.
No campo extrajudicial, encontramos no Brasil projetos como o da Justiça Comunitária,
objetivando construir junto a comunidade meios de promoção de uma Justiça preventiva.
O projeto disponibiliza naquela comunidade um mediador capaz de resgatar os valores e
a comunicação afetiva na busca da solução de conflitos. Esse mediador é capacitado pela Escola de
Justiça e Cidadania. Importa salientar que, isso não descartar o caminho jurisdicional prestado pelos
Juizados Especiais, na figura do conciliador. (PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA, 2000).
No âmbito da gestão ambiental, a mediação poderá ser utilizada para viabilizar a
solução de problemas e conflitos de interesse quanto ao uso e a proteção dos recursos ambientais.
Também poderá ser usada para promover a participação social e melhorar a eficácia do processo de
avaliação de impacto ambiental, quando existem interesses antagônicos entre os grupos sociais
afetados pelo projeto e seu proponente.
Ressalta-se que a necessidade de institucionalizar a mediação de conflitos
socioambientais foi reconhecida pela ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, em entrevista
concedida à Folha de São Paulo no dia 19 de dezembro de 2003. No seu discurso, a ex-ministra
mencionou a possibilidade de criação de Câmaras de Mediação em Conflitos Ambientais no Brasil,
junto a Advocacia Geral da União, para tratar de conflitos relativos ao Licenciamento Ambiental
(SATO, 2005).
Na entrevista, a Marina Silva demonstra que pretende institucionalizar um espaço de
mediação de conflitos socioambientais, via a criação de Câmara de Mediação, para que as partes
envolvidas no conflito tenham a oportunidade de avaliar, administrar e resolver de forma
consensual a questão ambiental objeto da crise.
Este trabalho tem como objetivo analisar se é viável utilizar a mediação na resolução de
conflitos socioambientais, com base no referencial teórico sobre o tema e nas ferramentas legais
disponíveis. Para tanto, procurou-se entender o que é o conflito socioambiental, o que é a mediação
e a possibilidade de utilizá-la como instrumento capaz de viabilizar a avaliação, a administração e a
resolução de conflitos sociambientais.
Para atender o objetivo deste trabalho formulou-se as seguintes questões orientadoras:
Quais são as característica dos conflitos socioambientais? O que é mediação, qual a sua finalidade,
os seus elementos, princípios e processo? A mediação pode ser utilizada no Brasil como mecanismo
de resolução consensual de conflitos ambientais no âmbito extrajudicial, uma vez que a questão
ambiental está inserida no rol dos direitos fundamentais? A mediação cabe como instrumento de
resolução de conflitos socioambientais somente no licenciamento ambiental? O Advogado-Geral da
União pode exercer a função de mediador?
2. MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada neste trabalho incluiu pesquisa bibliográfica, atentando-se,
inicialmente, para verificar a existência de doutrinas que tratavam da problemática dos conflitos, e

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

664

que focassem particularmente, os conflitos socioambientais e os meios utilizados para suas
resoluções. Também foi efetuada pesquisa em livros e artigos; e, ainda, outros disponibilizados na
internet, com a finalidade de verificar a existência de normas legais sobre o assunto, e estudar
autores que trabalharam com tais temas, e que enfatizassem os diversos conceitos e tipos de
conflitos e mediação.
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS
Partindo da base teórica do conflito socioambiental e da mediação, analisou-se três
casos que ilustram a possibilidade de utilização da mediação nos conflitos socioambientais: (i) o
caso do Projeto de Assentamento Margarida Alves em Rondônia (OLIVEIRA; BURSZTYN, 2005);
(ii) o do uso do fogo por agricultores familiares em Roraima (ALMEIDA, 2005); e (iii) o conflito
socioambiental deflagrado no setor habitacional Grande Colorado na Área de Proteção Ambiental
de Cafuringa – Distrito Federal (LARANJEIRA; MOURÃO, 2005).
Inicialmente, analisou-se o conflito socioambiental, em que foi possível verificar que
muitas vezes nesse tipo de conflito há ausência de direitos legais claros; as partes envolvidas
normalmente desejam preservar suas relações, sendo enfatizado o trato futuro; além do desejo das
partes de controlarem o processo de resolução do conflito, evitando a via judicial, dentro outros
aspectos.
Em seguida, aprofundou-se estudo sobre a base teórica da mediação, em que foi
enfatizado o suporte necessário para a utilização desse mecanismo de resolução alternativo de
disputas com vista a administração e resolução consensual dos conflitos socioambientais.
Usualmente, segundo Cooley (2001), as partes em conflito optam pela utilização da
mediação como mecanismo de resolução de conflitos, pelos seguintes motivos: (i) o desejo de
preservar relações continuadas; (ii) a ênfase no trato futuro; (iii) a necessidade de evitar decisões
que envolvam ganhar ou perder absolutamente; (iv) o desejo das partes de terem controle sobre o
processo; (v) a disputa tem múltiplas partes e questões; (vi) a ausência de direitos legais claros.
Os casos de mediação ambiental a serem apresentados a seguir, apesar de empíricos,
isto é, não seguem o aporte teórico da mediação estudado neste trabalho, ilustram a possibilidade da
utilização desse mecanismo na gestão ambiental brasileira.
Primeiro caso: Projeto de Assentamento (PA) Margarida Alves em Rondônia
(OLIVEIRA; BURSZTYN, 2005). Este conflito envolve diferentes atores na posse e/ou uso da
Reserva Legal em Bloco, um projeto de assentamento do INCRA em Rondônia, que não possui
amparo legal. Não houve qualquer tipo de fiscalização pelo INCRA, que não dispõe de estrutura de
fiscalização; nem pelo IBAMA, que alegou que a área não é uma reserva federal criada pelo órgão.
O PA Margarida Alves foi criado em novembro de 1997 e abrange uma área de 11.990
hectares no município de Nova União, em Rondônia. Nessa área a vegetação predominante é a
floresta equatorial subpernifólia. O conflito envolve a disputa pelo domínio e pela gestão dessa
floresta. Foram assentadas famílias no local, mas há constantes invasões de madeireiros e grileiros
que possuem apoio político na região de Ouro Preto do Oeste. Já foram desmatados 400 hectares da
floresta nativa na região próxima ao assentamento, afetando as nascentes e os cursos d’água vitais
para o abastecimento das famílias assentadas. Quase toda a madeira foi retirada ilegalmente.
Os invasores acreditam que a reserva não é uma Unidade de Conservação e que não há
proprietários, visto que não há registro nos cartórios e o órgão ambiental não dispõe de
documentação sobre a área. O INCRA ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor dos
invasores, mas os invasores não obedeceram à determinação judicial de desocupação do local. Em
função disso, a Associação dos Produtores Alternativos assumiu a liderança da negociação com os
invasores, com o objetivo de concretizar a desocupação do local, o que só ocorreu em novembro de
2002. Em maio de 2003, os assentados ganharam o reconhecimento da área, e com isso,
conseguiram aprovar o projeto de manejo comunitário pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente.
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Pelo relato do processo e com base nas informações de conflitos abordadas na pesquisa,
pode-se inferir que o conflito na PA Margarida Alves é real (percebido com exatidão), há falta ou
má informação (conflito de natureza de dados), há situação de escassez (conflito de natureza de
interesses) e a atuação dos atores é interpessoal.
Esse conflito socioambiental gira em torno do controle sobre os recursos naturais, ou
seja, da floresta equatorial subpernifólia; e envolve vários atores: a Associação dos Produtores
Alternativos; o Movimento dos Sem-Terra (MST); os invasores; o INCRA e o Ibama. Os atores –
INCRA e MMA – procuraram resolver a questão da posse e/ou uso da Reserva Legal em Bloco,
retirando os invasores e aprovando o Projeto de Manejo Comunitário, que possibilitou o
reconhecimento da área e o seu uso de forma sustentável.
A ferramenta mediação foi utilizada nesse caso, pela Associação dos Produtores
Alternativos, que atuou como mediadora do conflito. Inicialmente o INCRA ajuizou ação de
reintegração de posse em desfavor dos invasores, para a desocupação do local, mas eles não
obedeceram à ordem judicial. A Associação dos Produtores Alternativos assumiu a liderança da
negociação com os invasores, e em novembro de 2002 conseguindo a desocupação do local. O
MMA atuou no processo aportando recursos financeiros e pessoal técnico para a elaboração do
projeto de manejo comunitário e reconhecimento da área.
O segundo caso: uso do fogo por agricultores familiares em Roraima (ALMEIDA,
2005). O estado de Roraima pertence à região da Amazônia Legal, e apresenta a maior variedade de
fisionomias vegetais dos estados amazônicos. O conflito ocorre em torno dos impactos gerados pela
“ação humana, pela degradação dos ecossistemas pelo esgotamento dos recursos naturais”. O foco
central do conflito é as queimadas feitas pelos agricultores, sem qualquer medida preventiva e
estrutural, que seja capaz de evitar que o mesmo se propague pela floresta, causando grande
degradação ambiental.
O solo dessa região possui baixa fertilidade natural. O uso de fogo para o desmatamento
inicialmente beneficia o solo, pois incorpora nutrientes da biomassa na forma de cinzas ao solo,
porém, com a prática anual do uso do fogo, ocorre a substituição da vegetação original por
gramíneas e ervas. As queimadas provocadas e acidentais acabam por ocasionar o aumento do nível
de estresse hídrico na área, que aliada à elevação de temperatura e a longa estiagem aumentam o
risco de incêndios florestais. Além disso, a fumaça prejudica a saúde da população e o fogo degrada
recursos ambientais importantes, inclusive o ar.
Apesar do fogo ser a principal ferramenta utilizada pelos agricultores para o
desmatamento e limpeza de áreas, pelo seu menor custo e benefício inicial ao solo, não há uma
política específica do governo, que possa levar o abandono dessa prática. Há críticas de
ambientalistas e da população, porém faltam diálogo e compreensão de seus papéis na
administração e resolução do conflito.
Pode-se classificar esse conflito como real (percebido com exatidão). Há também falta
ou má informação (conflito de natureza de dados), há situação de (conflito de interesses (em função
da escassez de um recurso natural), e de relacionamentos. A atuação dos atores é interpessoal,
destacando-se a presença de instituições governamentais como o Governo do Estado e o IBAMA;
instituições não-governamentais como a Associação de Agricultores e a Pastoral da Juventude;
organismos multilaterais internacionais como o USAID e o Banco Mundial; e os agricultores,
índios, fazendeiros, trabalhadores rurais, dentre outros.
Esse conflito socioambiental gira em torno dos impactos ambientais e sociais gerados
tanto pela ação humana quanto pela própria natureza. Ou seja, o uso do fogo para desmatamento
pelos agricultores ou incêndios naturais que ocorrem nos períodos de estiagem prolongada.
Nesse conflito há uma tendência para que as partes utilizem o mecanismo de resolução
de conflitos, chamado de negociação direta, mas a mediação é utilizada quando o Projeto Proteger
II mobilizou a sociedade civil em torno da questão do uso do fogo e gerou motivação para uma
mudança de atitude dos usuários do fogo. Do mesmo modo, quando os poucos processos de
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articulação entre a sociedade civil e as instituições governamentais geraram acordos como o
“calendário de proibição” de queimadas que avançou para um “calendário de queima”.
Nesse caso foram apontadas as seguintes dificuldades na busca da administração e
solução pacífica desse conflito: não há parcerias envolvendo os atores do conflito; há dificuldade de
diálogo entre os atores; há falta de compreensão dos papéis de cada ator na administração e
resolução do conflito; não há políticas públicas de compensação que viabilizem a redução ou
abandono do uso do fogo.
O terceiro caso: o conflito socioambiental deflagrado no setor habitacional Grande
Colorado na Área de Proteção Ambiental de Cafuringa – Distrito Federal (LARANJEIRA;
MOURÃO, 2005), bairro de classe média e média-alta, composto por dez condomínios e um
comércio local. A ocupação do local começou no final dos anos 80, mas a situação ambiental
agravou-se com a falta de licenciamento ambiental e o rápido adensamento populacional após o ano
2000.
Havia um conflito socioambiental potencial desde o início da ocupação do local.
Entretanto, o conflito somente passou a ser real em outubro de 2003, após o IBAMA começar a
fiscalizar a área e se manifestar contrário ao licenciamento ambiental, aplicando multas e embargos
aos moradores em janeiro de 2002, após a criação da APA de Cafuringa.
O Setor Habitacional do Grande Colorado, apesar de ser rico em nascentes, apresenta
vários problemas, como: o uso de poços profundos para o consumo de água; falta zoneamento
ambiental, não é feita coleta de esgoto; os moradores utilizam fossas sépticas e sumidouros; a coleta
de lixo é precária; a mata nativa foi desmatada.
A deflagração do conflito ocorreu em outubro de 2003, quando o IBAMA, por
imposição do Ministério Público, iniciou o processo de fiscalização no local, aplicando sanções aos
moradores. O foco central do conflito é a ocupação irregular de uma área, que ocorreu em função de
busca de melhor qualidade de vida pelos indivíduos, ocupação essa, que por sua vez, compromete a
sustentabilidade ambiental da área que comporta importantes nascentes. A disputa, nesse caso, se
configura entre o interesse coletivo da sociedade como um todo (região de nascente) e o privado
(moradias particulares).
A situação ambiental da área e sua ocupação para construção de condomínio residencial
indicam que havia um conflito potencial desde o início da ocupação do Setor Habitacional do
Grande Colorado. No entanto, só a partir da aplicação de multas pelo IBAMA o conflito passou a
ser declarado, tornando-se real, e possibilitando a identificação de seu foco, de seus atores, bem
assim da mobilização em busca de uma solução pacífica.
Esse conflito socioambiental gira em torno dos impactos ambientais e sociais gerados
pela ocupação humana do meio natural, podendo ser classificado como: real, de falta ou má
informação (conflito de natureza de dados), de situação de interesse (conflito de natureza de
escassez), e de relacionamentos. Os atores envolvidos no conflito são: os moradores, o Ibama, o
Ministério Público e o Governo do Distrito Federal. Porém este último não participou de qualquer
tipo de negociação, pois ao não exercer suas atribuições, o Ministério Público convocou o Ibama
para atuar supletivamente no caso, conforme previsto na legislação ambiental.
O Setor Habitacional está localizado em uma Área de Proteção Ambiental (APA), que é
um espaço coletivo. Nesse setor, cada morador passou a defender seus interesses de forma
individual. Assim, verificou-se que houve mudança na forma de atuação dos moradores: do
individual para o coletivo, dos padrões de consumo, das relações sociais, das partes para o todo.
Na mediação desse conflito participaram os moradores, o Ibama e o Ministério Público,
ficando excluído o Governo do Distrito Federal em função de sua omissão no caso. Existem vários
desafios a serem superados, como: trazer o governo do DF para o processo de negociação e a
organização dos moradores de forma a agirem em grupo para a busca de uma resolução que
beneficie a todos.
Os exemplos relatados servem para ilustrar a complexidade e relevância dos conflitos
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socioambientais e a possibilidade de uso da mediação, nos moldes apresentados neste trabalho.
Entretanto, apesar de reconhecer que não há necessidade de um espaço formal para que se promova
esse tipo de negociação, pode-se verificar que a sua inexistência - criação de uma estrutura
institucional que promova o uso desse mecanismo de resolução – também dificulta a adoção dessa
ferramenta pelas partes envolvidas no conflito.
O que se pode inferir é que a ocorrência de inúmeros conflitos socioambientais
demandam um local adequado para as sessões de mediação, um rol de mediadores capacitados para
lidarem com tais conflitos e defina os princípios, critérios, técnicas que servirão de base no processo
de mediação.
O Brasil enfrenta diariamente vários problemas em torno de conflitos ligados ao uso,
acesso e aproveitamento dos recursos naturais. Em muitos casos, pode-se identificar as seguintes
situações: gestão dos recursos ambientais limitados, instituições debilitadas, meios escassos,
dinâmicas sociais e econômicas cada vez mais complexas, falta de diálogo entre os atores
envolvidos nos conflitos socioambientais.
Entende-se, portanto, que a administração de conflitos socioambientais, oferecem
oportunidades para analisar e transformar relações de uso, acesso e aproveitamento dos recursos
naturais. Entretanto, em muitos casos o Estado não tem meios para tratar de situações de conflitos
socioambientais que requerem tempo e recursos para serem atendidas.
Na busca de resolução dos conflitos socioambientais o meio mais utilizado é a via
judicial, onde se estabelece um processo que se sustenta em certos princípios a partir dos quais se
persegue a resolução desses conflitos, e que possui as seguintes características: busca do
restabelecimento da ordem social a partir do cumprimento das normas, formalidade, adversariedade,
limitação do papel das partes, e os mecanismos fortes de imposição da resolução.
Há ainda uma série de mecanismos alternativos, entre eles a mediação, que é um
instrumento de resolução de disputas que permite vislumbrar soluções criativas mais adequadas,
possibilitando o diálogo entre todos os atores envolvidos, proporcionando a conservação e melhora
da inter-relação existente. Também permite a prevenção de futuras disputas, e leva à
conscientização ecológica dos atores que deverão firmar compromissos ao longo do procedimento.
4. CONCLUSÃO
Todos os conflitos socioambientais têm haver em alguma medida com a gestão
ambiental dos recursos, ou seja, com a forma que o homem se apropria dos recursos ambientais e
como o Estado normatiza e administra o uso e aproveitamento de tais recursos.
A natureza e a magnitude da problemática sociambiental, unido aos fortes problemas de
natureza institucional tem transcendido a capacidade dos órgãos gestores do meio ambiente resolver
e estabelecer um diálogo com os diferentes atores envolvidos no conflito, no sentido de viabilizar
uma solução consensual e participativa.
A mediação representa um meio consensual que pode ser empregado na resolução de
conflitos socioambientais no qual a decisão será tomada pelas partes envolvidas. O mediador deverá
facilitar o diálogo e a comunicação, administrando o conflito de modo positivo, possibilitando a sua
transformação, em solução pacífica e consensual, além de prevenir e educar para o enfrentamento
de novos conflitos.
Na mediação, a comunicação e o diálogo entre as partes servem de instrumento de
conscientização dos direitos e deveres das partes, pois por meio da administração participativa do
conflito os atores podem estabelecer uma relação mais harmônica.
Salienta-se que a mediação ambiental não contraria qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional, e os princípios da participação, da informação e da cooperação que norteiam
a política ambiental, também fundamentam o processo de mediação.
Quanto à criação de Câmaras de Mediação Ambiental como preconizada pela ex-
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ministra do Meio Ambiente, observou-se que da forma como dita não encontra o devido respaldo
legal, visto que as câmaras técnicas que compõem os conselhos de meio ambiente federal, estadual
e municipal não comportam toda a dimensão teórica e os princípios relativos à mediação, como o
princípio da confidencialidade, da oralidade e do empoderamento.
Ademais, o Advogado-Geral da União não poderia atuar como mediador, devido às
determinações constitucionais sobre a carreira. Da mesma forma, os integrantes das câmaras
técnicas dos conselhos ambientais, da forma como estão previstas suas atribuições também não
podem atuar como mediadores.
Na realidade, qualquer profissional poderá atuar como mediador, desde que preparado
para tal função, que saiba agir de forma imparcial e neutra no conflito e utilizar as técnicas de
negociação disponíveis. Ao mediador cabe particularmente, propiciar a comunicação entre as partes,
impedir diálogos improdutivos, bem assim auxiliar as partes a realizarem escolhas voluntárias e
conscientes.
Salienta-se que a mediação poderá ser aplicada a todos os tipos de conflitos
socioambientais, não apenas aqueles manifestados no âmbito do licenciamento ambiental, de modo
que os diferentes atores da sociedade possam utilizar as vantagens oferecidas por esse mecanismo
de resolução de alternativa de disputas.
Assim, caberia aos formuladores da política ambiental estudar a viabilidade de
institucionalizar a mediação ambiental, como um instrumento de apoio às diversas ações de gestão
ambiental. Com isso o Estado estará propiciando um espaço para que as partes em conflitos iniciem
um processo de discussão, de aproximação, de harmonização de interesses. Tal procedimento educa
as partes a buscarem soluções consensuais para o conflito apresentado.
Além disso, esse fórum de discussão, propiciaria às partes envolvidas, em qualquer
conflito socioambiental, pleno acesso à informação, igualando as condições que possibilitem o
emprego do diálogo, facilitado pelo mediador, que seria um profissional habilitado para tal função.
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A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ: UM
ESTUDO DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (GEDS) A PARTIR DO OLHAR DA PESSOA IDOSA

Profa. Dra. Suzaneide Ferreira da Silva Menezes;1Ana Marêssa Távora Vieira2; Talita Tamara Maia
de Queiróz3; Annelysa de Castro Morais4; Profª. Mestre Lúcia Helena Costa de Góes5
RESUMO
Discutir a política de proteção e defesa da pessoa idosa no município de Mossoró: um estudo das
práticas assistenciais desenvolvidas pela Gerência Executiva de Desenvolvimento Social (GEDS)
compreende um momento ímpar para a apreensão da realidade local de efetivação dessa política a
partir do olhar institucional, dos profissionais e dos usuários da assistência social. Para tal, optou-se por
desenvolver um processo investigativo a partir da pesquisa de campo, associado à revisão de literatura.
Com a finalidade de delimitar o raio de abrangência desta pesquisa, optou-se pelas Casas de Nossa
Gente, haja vista cinco destas se encontrarem em processo de transição para se tornarem Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS). O CRAS se constitui uma unidade pública estatal de base
territorial, que segundo a Política Nacional de Assistência Social (2004), deve se localizar em áreas de
vulnerabilidade social. As Casas de Nossa Gente agregam grupos de idosos assistidos através do
Programa Idoso Cidadão, como uma unidade executora de serviços de proteção social, executando
serviços socioassistenciais. Sendo assim, o projeto em tela faz parte das ações previstas pelo Núcleo de
Estudos sobre a Terceira Idade (NEPTI), vinculado ao Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, que
tem estimulado a realização de projetos de pesquisa, extensão e pós-graduação lato senso em torno
dessa temática, as quais podem estar vinculadas ao aspecto gerencial, às reais condições de inserção do
idoso nessa política, ao processo de caracterização da vulnerabilidade, às relações sociofamiliares, aos
tipos de violência sofrida pelo idoso, aos preconceitos sentidos e sofridos pela população beneficiária
dessa política.
Palavras-chaves: Idoso; conquista de direitos; vulnerabilidade social.
INTRODUÇÃO
O Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Terceira Idade (NEPTI), pertencente à Faculdade
de Serviço Social (FASSO), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), vem desde
1996 desenvolvendo um trabalho de capacitação de profissionais da assistência social, mais
especificamente os que atuam diretamente na política de proteção e defesa da pessoa idosa, assim como
tem mantido estreita relação com a Gerência Executiva de Desenvolvimento Social (GEDS), que está
vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania (SMC) da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM).
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Diante do exposto, percebe-se que a assistência social se constitui objeto de estudo e
intervenção do Serviço Social, entretanto, faz-se necessário fazer alguns recortes nessa política para
que se possa entender os serviços de proteção básica de assistência social a partir da perspectiva
institucional, haja vista as Casas de Nossa Gente serem uma unidade de atendimento à pessoa idosa
sem se caracterizar uma unidade de referência, como é o Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS), que tem a incumbência de “atuar com famílias e indivíduos em contexto comunitário, visando
a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário” (PNAS, 2004,35), portanto, deve estar
localizado em áreas de vulnerabilidade social executando serviço de proteção social básica,
organizando e coordenando a rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social.
Nessa lógica, a política de assistência social local deve possibilitar o desenvolvimento de
ações intersetoriais que possam romper o ciclo de reprodução intergeracional do processo de exclusão
social. No âmbito local a política de atenção à pessoa idosa tem sido desenvolvida pelos CRAS, pelos
Centros de Convivência da Pessoa Idosa e pelas Casas de Nossa Gente, que se encontram em processo
de transição para serem institucionalizadas como CRAS.
Os idosos atendidos por essas Casas de Nossa Gente são pessoas que se encontram em
condição de vulnerabilidade, que segundo Castela (1998), é um desafio que interroga que põe em
questão a capacidade de uma sociedade (ou nação) existir como um conjunto ligado por relações de
interdependência, isto é, por relações de integração. É, mais exatamente, uma ameaça de rompimento
desse conjunto de relações, que se manifestam por meio de conflitos de interesses. Esta compreensão
deve estar associada à conjuntura atual em que os gestores públicos são exigidos pela sociedade a
encontrar respostas e soluções às especificidades desse tipo de questão social, cujo entendimento se
encontra nas contradições entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Com base
nessa perspectiva, Pereira (2003) chama a atenção para o fato de a questão social possuir relevante
importância para a política pública, haja vista buscar a sua solução na esfera das relações sociais,
conferindo-lhes ou não bens, serviços e direitos reivindicatórios por uma coletividade.
Percebe-se, portanto, que para entender a política de proteção e defesa da pessoa idosa é
necessária a organização desta pesquisa em três etapas distintas, porém interligadas. A primeira referese à compreensão dessa política no âmbito municipal, a segunda refere-se à situação dos idosos
assistidos por esta política, tendo como parâmetro algumas categorias básicas que caracterizam o
processo de vulnerabilidade, das quais podem ser as relações sociofamiliar, os tipos de violência
sofrida pelo idoso, os preconceitos sentidos e sofridos, enfim, situações que podem revelar o cotidiano
dessa população; a terceira etapa se constitui no papel do Conselho Municipal de Atenção à Pessoa
Idosa no exercício do controle social.
Por fim, compreende-se que esta proposta possui relevância social e técnica para a política
de proteção e defesa do idoso, visto que este sujeito é o principal agente e destinatário das mudanças
efetivadas por esta política, assim como fortalece as pesquisas realizadas e vinculadas a grupos e
núcleos acadêmicos que direta ou indiretamente vêm monitorando o desenvolvimento desta política no
município de Mossoró. Nesta perspectiva, o Serviço Social passa a se aproximar ainda mais das
demandas que se apresentam como desafios à profissão, em forma de questão social, requerendo a
consolidação de uma cultura investigativa dos acadêmicos do Curso de Serviço Social e, por fim, a
contribuição para a formação cidadã do aluno, que passa a conhecer de forma científica e sistemática
uma realidade posta e ao mesmo tempo negada pela sociedade.
MATERIAL E MÉTODOS
Tendo como parâmetro os objetivos previstos, adotou-se como estratégia a pesquisa de
campo, associada à revisão de literatura pertinente à problemática em questão. Inicialmente, a equipe
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pesquisadora fez levantamento documental acerca das informações contidas na SMC/GEDS a respeito
da política de proteção e defesa do idoso em Mossoró, destacando o relatório anual acerca do processo
de transição das Casas da Nossa Gente para Centro de Referência da Assistência Social/ CRAS;
Relatório de pesquisa sobre o diagnóstico da Assistência Social realizado pela Faculdade de Serviço
Social, da UERN; A política Nacional do Idoso; Estatuto do Idoso, as orientações e resultados das
conferências nacionais da pessoa idosa; além de documentos produzidos pelo CFSS/CRESS acerca da
atuação dos assistentes sociais nesse cenário institucional, político e de prática social.
A equipe pesquisadora passou a se reunir sistematicamente na sala do NEPTI todas as
terças-feiras à noite em função do planejamento e acompanhamento das ações previstas para a
concretização deste processo.
No que se refere à pesquisa de campo, adotou-se para cada objetivo do projeto um públicoalvo específico com o intuito de tornar a pesquisa a mais real possível, em que tanto os gestores, como
profissionais e usuários teriam a oportunidade de expressar sua percepção, de forma que cada
abordagem faz parte de um único processo investigativo. Todavia, o presente artigo aborda a
perspectiva das pessoas idosas acerca da transformação das Casas da Nossa Gente em CRAS, bem
como a percepção destes a respeito da violência, o que se refere a dois objetivos da proposta original.
Para a sistematização dos resultados apreendidos, buscou-se organizá-los a partir dos
objetivos instituídos, visto que cada um deste implica num público-alvo específico, além de terem
especificidades que se diferenciam, mas que não se encontram isolados e sim parte de um processo
complexo que permite apreender a dinâmica, estratégias, desafios e possibilidades de intervenção a
partir da real situação da política de proteção à pessoa idosa no município de Mossoró.
Por fim, buscou-se identificar e analisar as reais condições de inserção do idoso a partir do
Programa Idoso Cidadão e sua estratégia de efetivação das práticas assistenciais desenvolvidas pela
GEDS, através das Casas de Nossa Gente, oportunidade em que se aplicou um questionário a 40
pessoas idosas oriundas das Casas da Nossa Gente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a finalidade de identificar e analisar as reais condições de inserção do idoso a partir do
Programa Idoso Cidadão e sua estratégia de efetivação das práticas assistenciais desenvolvidas pela
GEDS, através das Casas de Nossa Gente, compreende-se que este objetivo é bem específico visto que
se refere exclusivamente aos idosos inseridos nas Casas de Nossa Gente, principalmente aquelas que se
encontram em processo de transição para se tornar CRAS, modificando toda uma lógica de
atendimento e acessibilidade aos serviços prestados, principalmente no que se refere à tendência
conceitual, política e de prática social.
A busca pela análise em foco se deu mediante a elaboração de um questionário contendo 11
questões fechadas aplicadas a idosos inseridos nas cinco Casas da Nossa Gente que foram ou estão em
processo de transição para CRAS, que tem outra filosofia de atuação, na qual a matricialidade familiar
é a centralidade, além de existir uma equipe multiprofissional que atua no atendimento a esta demanda.
Essa lógica implica em pensar a proteção e defesa da pessoa idosa de forma mais ampla, inserida num
contexto familiar, não fragmentando e nem condicionando este atendimento a sua individualidade.
O questionário teve como primeira questão o tempo de inserção dos idosos nas Casas da
Nossa Gente, visto que é importante saber a quanto tempo estão familiarizados com as ações
desenvolvidas por essa instituição. Como resultado obtivemos as seguintes respostas.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

673

Anos
1 a 3 anos

10

4 a 6 anos
21

4
5

7 a 9 anos
acima de 10 anos

GRÁFICO – TEMPO QUE FREQUENTA A CNG
O gráfico acima descreve que em sua maioria os idosos estão há cerca de três anos na
instituição, embora seja uma variação de tempo menor que as demais, é significativa, haja vista que é
um período que não pode ser ignorado em termo de avaliação dos programas existentes. Temos
também pessoas que estão inseridas há mais de dez anos, o que pode representar um grupo resistente às
mudanças pretendidas, de CNG para CRAS.
Ao abordá-los acerca do que melhorou com a transformação da Casa da Nossa Gente em
CRAS para as pessoas idosas, identificou-se os seguintes resultados:

GRÁFICO – MELHORIAS DA TRANFORMAÇÃO DA CASA NOSSA GENTE PARA CRAS
Comparando as respostas foi possível compreender que estas foram reveladoras,
principalmente por traduzir o olhar dos idosos aos programas desenvolvidos, mostrando que para
alguns não há um único programa, mas várias ações, ou seja, algumas ações são mais sistemáticas
outras são rotineiras. Percebe-se o quanto é imprescindível a existência de profissionais qualificados e
atenciosos para trabalhar com a terceira idade, ou seja, os programas e as ações de forma geral só se
tornam exitosos se existir uma boa equipe trabalhando.
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Quanto às desvantagens identificadas no processo de transformação de Casa da Nossa
Gente (CNG) em Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), obtivemos os seguintes
resultados:
QUADRO DE RESPOSTAS
CATEGORIZAÇÃO
Não sei informar
A ausência de participantes do Programa Idosos Cidadão
A saída de profissionais da Instituição
A transferência de endereço
Outros
Alimentação e a água perderam qualidade
Em branco
Ausência de atividades lúdicas e recreativas
TOTAL

QUANTIDADE DE RESPOSTAS
27
02
03
03
01
02
02
40

Com base nesses dados, compreende-se que as pessoas idosas não entenderam muito bem
as mudanças sofridas, mesmo assim não deixam de opinar sobre as desvantagens, é como se para eles
tanto faz CNG ou CRAS. Por outro lado, é preocupante o fato de não saberem informar, já que o
desconhecimento da rede de serviços é a contramão da cidadania, do acesso às políticas públicas de
qualidade e universalizante.
Em seguida perguntamos se houve em algum momento esclarecimento a respeito das
mudanças, visto que é toda uma lógica de entendimento e de aplicabilidade dessa política que norteou o
processo, sendo assim, tivemos as seguintes respostas:

GRÁFICO MUDANÇAS IMPLEMENTADAS
Percebe-se que as respostas aferem lacunas quanto às reais mudanças a luz dos usuários,
significando que ainda é muito recente essas mudanças para serem evidenciadas, mostrando que há
duas versões para esse processo que nem sempre são consensuais.
Tratando-se das atividades desenvolvidas na CNG que gostavam, perguntou-se quais delas
são ofertadas ou não pelo CRAS?
Em resposta a essa questão sistematizamos o seguinte gráfico:
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GRÁFICO - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS ANTES OFERTADA PELA CNG

Observa-se que as ações ofertadas são de caráter lúdico e informativo, estratégia para tornar
as ações mais atrativas para o idoso. De acordo com as respostas, as atividades desenvolvidas são
atrativas, assim como eram também ofertadas pala CNG.
Em relação aos motivos que estimulam as pessoas idosas a ser integrantes do Programa
Idoso Cidadão, destacam-se as seguintes respostas: socialização com o grupo (26 pessoas), combate à
ociosidade (20 pessoas), acolhimento (14 pessoas), atendimento profissional (14 pessoas) e o cesso às
palestras educativas (18 pessoas).
Diante do exposto, percebe-se que algumas indicações foram de múltipla escolha, embora
tenha ocorrido a supremacia de um único motivo para participar das ações dos CRAS, conforme quadro
abaixo.
QUADRO - ESTÍMULO À INSERÇÃO NO PROGRAMA IDOSO CIDADÃO
CATEGORIZAÇÃO
Socialização
Ociosidade
Acolhimento
Atendimento profissional
Palestras educativas
Outras

RESPOSTA

UMA
ESCOLHA

MULTIPLA
ESCOLHA

BRANCO

10

28

02

26
20
14
11
18
02

Indagamos às pessoas idosas a forma como tiveram conhecimento da CNG, entre as
respostas destacou-se o indicativo “outros”, que representou um número significativo, mostrando os
dirigentes e os profissionais como importantes no elo de divulgação da existência de programas de
atenção e proteção à pessoa idosa.
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GRÁFICO – CONHECIMENTO SOBRE A CNG
Entre as atividades que gostam de participar, quais têm melhorado suas vidas? Tivemos a
esse respeito as seguintes respostas:

GRÁFICO – ATIVIDADE E MELHORIA DE VIDA
CONCLUSÃO
A experiência prática obtida a partir da atuação do NEPTI via grupo de discentes
voluntários possibilitou o desnudar da efetivação da política de proteção e defesa do idoso em Mossoró,
que tem enfrentado algumas limitações diante da ausência de um diagnóstico acerca da apercepção do
idoso sobre os serviços ofertados a estes pelos CRAS, bem como que melhorias foram geradas a partir
da transformação das CNG em CRAS.
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No geral, houve mudanças significativas em relação à oferta de serviços à pessoa idosa,
bem como identificaram que com o CRAS outros profissionais foram disponibilizados a estes,
melhorando a qualidade do atendimento.
Diante do exposto, consideramos ser necessário darmos continuidade ao trabalho
investigativo e interventivo junto aos órgãos executores da política de proteção e defesa da pessoa
idosa em nível local, ampliando as possibilidades de melhoria para aqueles que precisam ter
assegurados seus direitos.
Por fim, consideramos que este ensaio ainda não está concluído, é preciso continuar a
refletir e agir sobre essa realidade, manter e ampliar vínculos institucionais, e, sobretudo, fiscalizar e
monitorar através do controle social a política do idoso em Mossoró.
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A PROBLEMÁTICA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PRODUÇÃO DE
ENERGIA EÓLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Sérgio Gurgel da Silva1; Cláudia Vechi Torres2; Hugo Werner Fortunato Dantas3; Lídio
Sânzio Gurgel Martiniano4; Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior5
RESUMO: A crescente demanda por energia nas sociedades contemporâneas, especialmente estimulada pelos hábitos
de consumo, propõe um novo desafio para governantes, ambientalistas e juristas: promover alterações mais eficientes na
matriz energética e menos danosas ao meio ambiente. A liberalização do mercado de eletricidade e as inovações
tecnológicas são fatores que favorecem essas mudanças. As fontes renováveis de energia, em função da baixa densidade
energética, são melhor adaptadas para a geração distribuída do que para a geração centralizada. Dessa forma, uma clara
oportunidade para tais fontes é identificada na tendência atual de maior dispersão espacial das unidades de geração
elétrica. Contudo, muitos são os entraves burocráticos para levar a efeito a instalação e operação de empreendimentos
potencialmente capazes de distribuir e produzir energia a partir destas fontes. É preciso fomentar a efetivação do
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e aperfeiçoar o principal marco
regulatório acerca da matéria, a Resolução do CONAMA nº 279/2001, a qual trata do licenciamento ambiental
simplificado para empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, incluindo usinas eólicas e
de energias renováveis. O Estado do Rio Grande do Norte, com o seu grande potencial eólico, precisa aperfeiçoar e
repensar seus critérios de licenciamento a fim de granjear boas oportunidades de negócio, beneficiar a sua população e
conservar o ambiente ecologicamente equilibrado.
PALAVRAS-CHAVE: Fontes renováveis de energia; Licenciamento; Meio ambiente; Rio Grande do Norte

1. INTRODUÇÃO
Mediante a edição da Lei nº 6.931/81, o Brasil instituiu a sua Política Nacional do Meio
Ambiente, com o objetivo de regulamentar as atividades exploradoras de recursos naturais capazes
de resultar em degradação do meio ambiente, servindo-se, dentre outros, do instrumento do
licenciamento ambiental para tanto.
O instituto em referência é, sobretudo, um auxiliar na gestão dos recursos naturais que
atua tanto na orientação acerca das formas de utilização deste patrimônio, como na tutela preventiva
de danos ambientais resultantes do desenvolvimento de determinadas atividades nocivas. Desta
maneira, o licenciamento ambiental possui implicações diretas na concretização da sustentabilidade
ambiental e na promoção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das presentes e
futuras gerações.
Nesse contexto, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de acordo com a
competência que lhe foi conferida através do Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, veio a
incluir dentre as atividades sujeitas ao licenciamento, usinas produtoras de energia elétrica e demais
iniciativas potencialmente danosas ao meio ambiente. Posteriormente, com a edição da Resolução
nº 279/2001, o CONAMA disciplinou, de forma específica, as diretrizes para o licenciamento
ambiental de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, aí incluídos:
usinas eólicas e de outras fontes alternativas de energia.
Considerando a relevância e abrangência do Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, instituído pela Lei Federal nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, e a promoção do desenvolvimento sustentável no Rio Grande do Norte, o presente artigo
analisa o licenciamento ambiental de usinas eólicas, considerando a relação entre seus objetivos
primordiais e a redução dos impactos ambientais.
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No final, abordamos o atual papel de inserção do Rio Grande do Norte no cenário dos
grandes produtores de energia eólica.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Para execução do presente trabalho foi utilizado a pesquisa bibliográfica com consulta à
Norma Ápice e à legislação infraconstitucional ambiental e administrativista, além das doutrinadas
especializadas. Operou-se, além disso, com o método dedutivo e histórico e da pesquisa
principiológica e exploratória-descritiva.
3. DISCUSSÃO E RESULTADOS
3.1. As fontes renováveis de energia: oportunidades e barreiras
O alto custo inicial, o estágio pré comercial de grande parte das tecnologias e a
percepção de risco por parte dos empreendedores também é um fator que inibe investimentos fontes
renováveis. Obviamente, como o mercado não se desenvolve em condições ideais, não há escala de
produção e os custos de capital não caem como seria desejável.
Contudo, é preciso volver os olhos para as vantagens que o modelo pode proporcionar a
médio e longo prazo. Incentivos governamentais, legislação e políticas públicas adequadas podem
reverter esse cenário perfeitamente.
O Estado do Rio Grande do Norte, por sua vez, está firme na corrida de inserção no
mercado. Foi assinado na tarde do dia 26 de maio de 2010 um termo de cooperação entre os
governos do Rio Grande do Norte e da província de Henan, uma das mais importantes da China, na
sede da Federação das Indústrias, em Natal. O documento designa as secretarias de estado de
Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária (SEARA) e a de Desenvolvimento Econômico
(SEDEC) como as representantes do governo norte-rio-grandense perante os chineses6.
O acordo tem como objetivo principal a troca de informações sobre a produção de
energia elétrica a partir de fontes eólicas, abundantes no Estado.
Para o sucesso desta arrancada há a necessidade de desenvolvimento de infraestrutura
de transmissão adequada à dispersão geográfica dos locais favoráveis à produção eólica (acesso à
Rede de Básica e de Distribuição, Instalação de Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de
Geração para Conexão Compartilhada -ICG), hoje concentrada nos Municípios de Galinhos,
Caiçara do Norte, Bodó, Rio do Fogo e Guamaré.
Neste aspecto, o Ministério de Minas e Energia já se comprometeu a concluir o “linhão
potiguar” – rede de transmissão elétrica de alta densidade – até setembro de 2013, o que
proporcionará uma corrida de novos investimentos empreendimentos. Com base nisso é que se faz
necessário rediscutir a maneira com que a legislação vem encarando a proteção ambienta e
principalmente o licenciamento para a operação efetiva de usinas eólicas e de outras modalidades de
energia renovável.
3.2 Aspectos práticos do licenciamento: competências e atividades
O art. 10 da Lei 6.938/8 estabelece que a "(...) construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados
efetiva e potencialmente poluidores, bem como o capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente (...)",
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).
6 http://www.idema.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/idema/imprensa/enviados, acessado em 06/04/2011.
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À despeito da Lei 6.938/81 identificar o licenciamento ambiental como uma atividade
de competência do Poder Público Estadual, na atualidade, o licenciamento é conferido às três
esferas do Governo. Tal fato advém de modificações consagradas na Constituição Federal de 1988
que, no seu art. 23, VI e VII, estabelece a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas a fauna e a
flora.
Dessa forma, observa-se que as atividades potencialmente danosas podem ser
licenciadas por órgãos de qualquer esfera, desde que respeitado o interesse da medida, se local,
regional ou nacional. Empreitadas sujeitas ao licenciamento por órgão federal podem ser também
licenciadas no âmbito estadual e municipal, mesmo que em duplicidade, devendo uma lei
complementar fixar as normas de cooperação entre essas três entidades, tendo em vista o equilíbrio
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (parágrafo único do art. 23 da CF/88).
Nesse sentido, "(...) enquanto não se elabora essa lei complementar estabelecendo normas para
cooperação entre essas pessoas jurídicas, é valido sustentar que todas elas, ao mesmo tempo, tem
competência e interesse de intervir nos licenciamentos ambientais"7.
Os entes federados, especialmente Estados e Municípios devem procurar construir uma
rede de atuação integrada com os municípios, definindo, de maneira clara, as competência dos
órgãos ambientais estaduais e municipais no processo de licenciamento ambiental. Tal medida será
capaz de promover a uniformização dos procedimentos, redução de custos, além de tonar o processo
de licenciamento mais célere, facilitando, ainda, o desenvolvimento das ações de fiscalização.
De acordo com o art. 8º da lei 6.938/81, compete ao Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) estabelecer critérios e normas gerais para o licenciamento que poderão ser
modificadas pelos Estados, desde que não importe em diminuição da proteção ao meio ambiente.
Em junho de 1990, o Dec. 99.274/90 veio a regulamentar a Lei nº 6.938/81, ressaltando
o papel do Poder Público federal, estadual e municipal em promover a ininterrupta fiscalização dos
recursos ambientais, objetivando compatibilizar desenvolvimento econômico com a proteção dos
recursos naturais.
O art. 17, § 1º , do referido Decreto estabelece, que caberá ao Conama fixar, para fins de
licenciamento, os critérios básicos, segundo os quais serão exigidos estudos de impacto ambiental
que deverão apresentar, dentre outros, os seguintes itens: a) diagnóstico ambiental da área; b)
descrição da ação proposta e suas alternativas; e, c) identificação, análise e previsão dos impactos
significativos, positivos e negativos. No entanto, o Estudo de Impacto ambiental (EIA) nem sempre
será obrigatório "(...) porquanto o próprio Texto Constitucional condiciona a existência desse
instrumento às obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental
(art. 225, § 1º, IV), e nem toda atividade econômica possui essa característica"8
No art. 19 do Dec. 99.274/90, foram previstas sequencialmente as licenças e o momento
de sua expedição pelo Poder Público. Portanto, constata-se que a implantação e o início do
funcionamento das atividades identificadas como efetiva e potencialmente poluidoras somente
poderão ocorrer após a expedição das licenças de instalação (LI) e de operação (LO),
respectivamente.
3.3. O programa de incentivo às fontes renováveis de energia (PROINFA) e o licenciamento
para produção de energia elétrica a partir de fontes alternativas.
É inegável que o principal objetivo da conversão de energia primária é a produção de
energia elétrica, indispensável à realização das nossas atividades cotidianas. Dentre as suas várias
formas de utilização, podemos citar aqui as mais comuns, seja no setor industrial, residencial ou
rural. São elas: a iluminação, pública ou não, a utilização de eletrodomésticos, a alimentação da
7
8

Machado, Op. cit. p. 268.
FIORILLO, Op. cit. 122.
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estrutura motriz do setor industrial, a geração de calor e a refrigeração 9.
É direito fundamental do ser humano ser livre e ter uma vida digna. Estas prerrogativas
são indispensáveis para que o indivíduo possa gozar de certo grau de cidadania. Com relação à
energia elétrica, é perfeitamente possível afirmar que ela é imprescindível para se ter uma vida
digna, provendo uma situação de bem estar social a qualquer cidadão, e que também é de suma
importância para o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade, visto sua
indispensabilidade para a realização das atividades básicas 10.
Foi nesta perspectiva que se deu a edição da Lei Federal nº 10.438/2002, a qual criou e
desenhou o perfil do Programa de Incentivo às Fontes Renováveis de Energia - PROINFA,
posteriormente regulamentado pelo Decreto nº 5.025/2004.
A nova diretriz energética brasileira foi instituída com o objetivo de aumentar a
participação da energia elétrica produzida por empreendimentos concebidos com base em fontes
eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH).
Desponta claramente que o seu principal intuito foi buscar a diversificação das fontes de
energia como alternativa para aumentar a segurança do abastecimento de energia elétrica. Calha
rememorar que o Brasil da época passava por uma grave crise que culminou em racionamento e
diversos apagões. Desta forma, a iniciativa promoveu a valorização das características e
potencialidades regionais e locais que, tais como o Rio Grande do Norte passaram a buscar
parcerias e volver investimentos em outras opções energéticas além das tradicionais.
O Programa previu a implantação de 144 usinas, totalizando 3.299,40 MW de
capacidade instalada, sendo 1.191,24 MW provenientes de 63 PCHs, 1.422,92 MW de 54 usinas
eólicas, e 685,24 MW de 27 usinas a base de biomassa. Toda essa energia tem garantia de
contratação por 20 anos pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás). O Brasil passou, em
pouco mais de 3 anos, de apenas cerca de 22 MW de energia eólica instalada, para os atuais 414
MW instalados, e, em breve, serão completados os demais MW previstos. E isso se deve, em grande
parte, ao PROINFA, que mostrou a vocação brasileira de uma matriz elétrica limpa 11.
Estima-se que o potencial eólico bruto mundial seja da ordem de 500.000 TWh por ano.
Devido, porém, a restrições socioambientais apenas 53.000 TWh (cerca de 10%) são considerados
tecnicamente aproveitáveis. Ainda assim, esse potencial líquido corresponde a cerca de quatro vezes
o consumo mundial de eletricidade 12.
De qualquer sorte, as estatísticas apontam favoravelmente ao progresso. Em 2009, as
fontes renováveis corresponderam por 47,3% da demanda nacional. O índice é o maior já registrado
desde 1992, ano em que, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a lenha e o carvão
vegetal tinham uso mais intenso na geração elétrica. Motivo de preocupação nos últimos anos, as
emissões de CO² também estão em queda. Em 2001, a emissão era de 1,63 tonelada de CO² por
tonelada equivalente de petróleo (tep), em 2009, passou para 1,43 tonelada de CO2 por tep
(tCO2/tep).
Noutro bordo, em relação ao controle e licenciamento da instalação e funcionamento de
usinas produtoras de energia elétrica a partir de fontes renováveis, o ordenamento jurídico se mostra
tímido, sem padrões adotados uniformemente para todo o território nacional. Em suma, cada Estado
da federação vem adotando critérios de maneira individual, o que engrossa a burocracia para o
desenvolvimento das atividades e cria confusão perante os investidores.
O que existe ficou a cargo da Resolução nº 279/2001 do CONAMA, editada em virtude
da necessidade de se estabelecer um procedimento simplificado para o licenciamento ambiental dos
empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, necessários ao incremento da oferta de
9
GALVÃO, Luiz Cláudio Ribeiro. Iniciação a conceitos de sistemas energéticos para o desenvolvimento limpo. Editora da
Universidade de São Paulo: São Paulo, 2004, p. 15.
10
SANCHEZ, Luiz Antonio Mano Ugeda. A inclusão social e os desafios contemporâneos do setor elétrico brasileiro. In:
Regulação Jurídica do setor elétrico. (org. Elena Landau). Lúmen Júris: 2006.
11
http://www.mme.gov.br/programas/proinfa/ acessado em: 06/04/2011.
12
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-Energia_Eolica%283%29.pdf , acesso em 06/04/2011.
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energia elétrica no Brasil, conforme dispôs à época o art. 8º, § 3º da Medida Provisória nº 2.1522/2001. Talvez, até mesmo a pressa com que se deu o trâmite do marco regulatório em referência
tenha sido nocivo à sua perfeição.
A norma prevê instrumentos simplificados para a concessão das licenças ambientais, e
designações próprias, tais como: a) o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), estudo limitado aos
aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade
ou empreendimento, invariavelmente apresentado como requisito para obtenção da licença prévia;
b) o Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais, cuja finalidade é compilar todas as
medidas compensatórias do programa proposto no RAS; e, c) uma Reunião Técnica Informativa,
destinada a discutir o RAS e colher a opinião pública.
3.4. A problemática nacional do licenciamento de parques eólicos
Antes de mais nada, é preciso tecer breves considerações sobre as principais
características da energia eólica no Brasil. Trata-se de uma modalidade de energia renovável e
ambientalmente limpa, ou seja, que não implica na produção de resíduos nocivos à natureza, além
de abundante em uma considerável parte do Centro-sul e do litoral da Região Nordeste, que vai
desde o Estado da Bahia até o Ceará.
A distribuição das jazidas eólicas se estende pelo interior dos estados envolvidos,
alcançando áreas socialmente carentes, situação que sinaliza pela clarividente possibilidade de
geração de emprego e renda para as comunidades contempladas com a expansão do modelo de
produção de energia eólica.
Mesmo que inicialmente a energia elétrica produzida em usinas eólicas se apresente
apenas como complementar às hidrelétricas, não existem impedimentos, ao menos de ordem
natural, para uma futura equiparação de produção. Informando uma tendência mundial o Brasil não
pode permanecer inerte na corrida global pelo desenvolvimento de tecnologia ambiental, em virtude
do que defendemos a competente nacionalização de toda a tecnologia hoje importada, o que levará
o país a um patamar próximo de autonomia na matéria. É preciso estabelecer um índice de
nacionalização dos equipamentos eólicos.
Juridicamente, a inexistência de um marco regulatório próprio para a energia eólica vem
criando uma insegurança para o investimento no setor. Inicialmente seria de competência do
Congresso Nacional editar uma lei que contivesse o formato da contratação com o governo federal,
dispondo de maneira clara sobre o regime de concessões, permissões e autorizações. Além de
definir critérios ambientalmente relevantes para a contratação de empresas do setor, especialmente
para a participação em licitações e contratos de concessão.
Não menos importante é dispor acerca do mercado elétrico criado, que deve ser
contemplado em face da defesa de todos os envolvidos: governo, consumidores e concessionárias.
Neste mesmo bordo, impende considerar que o PRONINFA não foi feliz ao prever eficientes
mecanismos de financiamento, incentivos financeiros e incentivos fiscais que estimulem a indústria
nacional e reduzam o custo da energia produzida a partir de fontes renováveis, especialmente a
eólica.
A competência para regular o setor elétrico é da ANEEL, a teor do que dispõe o art. 213,
da Lei Federal nº 9.427/96, devendo este ente ser o mais atento ao processo pelo qual o setor
energético está passando, afinal, lhe cabe regulamentar o serviço concedido e fiscalizar
permanentemente a sua prestação.
Os desafios assumem um outro colorido quando adentram as esferas regionais, situação
que passamos a tratar.
13
Art. 2o A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.
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3.5. A problemática do licenciamento ambiental para produção de energia eólica no Estado do
Rio Grande do Norte
Além de belezas exuberantes o Estado do Rio Grande do Norte possui uma localização
privilegiada para a produção de energia eólica, haja vista sua imensa área costeira. Tanto isto é fato,
que o atual Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, Benito Gama,
informou que serão instalados 69 parques eólicos até 2013 e destacou o investimento na ordem de
R$ 8 bilhões até lá. "Investiremos na criação de um centro tecnológico para formação de
especialistas. Temos uma Itaipu do vento pela frente"14.
Tamanho potencial precisa ser encarado como uma grande responsabilidade do gestor
público. A fim de avaliar o potencial energético natural, o estudo “Energia Eólica” (ANEEL 2006) 15
apresentou 05 (cinco) condições topográficas distintas e suas respectivas velocidades médias do
vento em altura média de 50m da superfície. Foi constatado que a velocidade média do vento e o
potencial para produção de energia eólica atingiram seus maiores valores na zona costeira, no morro
e na montanha. Deu-se o primeiro entrave.
De acordo com o Código Florestal e com a Resolução CONAMA nº 303/02, morros,
montes, montanhas e serras, são áreas de preservação permanente (APP), cuja exploração sofre
sérias restrições. Por sua vez, a zona costeira é patrimônio nacional, submetida a regime especial de
proteção, a teor do que dispõe o art. 225, § 4º da Constituição e a regulação do Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro, Lei Federal nº 7.661/88.
Ou seja, os empreendimentos eólicos, em sua maioria, são instalados em APPs,
trespassando dunas, vegetação de restinga, morros ou montanhas, além da zona costeira sujeita a
proteção especial. As áreas de proteção permanente são definidas pelo Código Florestal por dois
critérios, localização (art. 2º) e função ecológica (art. 3º), compreendendo as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas: a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu
nível mais alto em faixa marginal; b) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de
largura; c) no topo de morros, montes, montanhas e serras; d) nas encostas ou partes destas, com
declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; e) nas restingas, como
fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; f) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos)
metros, qualquer que seja a vegetação.
É característica premente destas áreas, a intocabilidade e a vedação do uso econômico
direto o que, em tese, obstaria a expansão de complexos eólicos justamente nos locais mais
adequados à sua produção. O Código Florestal autoriza de forma excepcional a intervenção em
APP’s desde que se trate de infra-estrutura impingida de interesse público e inexista alternativa no
local.
Com o propósito de esmiuçar estas restrições e fornecer critérios mais seguros para o
administrador ambiental, mais uma vez é o poder normativo do CONAMA que, mediante a
Resolução nº 369/2006, art. 2, I, b), autoriza a intervenção e supressão de vegetação em APPs para
obras essenciais destinadas ao transporte, saneamento e energia. Logo, é lícito sustentar que
enquanto obras cuja utilidade pública encontra respaldo na produção de energia elétrica, as usinas
eólicas podem sim ser erguidas em áreas de preservação permanente, respeitadas as restrições do
plano de manejo e/ou o zoneamento local.
Diante da fragilidade e das especificidades de tais ecossistemas, defendemos que ao fim
da concessão para exploração do potencial eólico, devem os parques ser desinstalados de modo a
assegurar a recuperação de qualquer degradação que a área tenha sofrido, mesmo que mínima.
14
http://www.sedec.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sedec/imprensa/enviados/noticia_imprime.asp?nCodigoNotici
=24092 , acessado em 07/04/2011.
15
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-Energia_Eolica(3).pdf
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Com estas particularidades, qual o órgão competente para o licenciamento? Para todos
os efeitos, sendo o empreendimento produtor de energia localizado em APPs fica o seu
licenciamento sujeito à Resolução nº 237/97 do CONAMA, a qual atribui responsabilidade aos
órgãos estaduais e do Distrito Federal para a expedição da licença competente. No caso particular
do Estado do Rio Grande do Norte, competente é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente – IDEMA.
A competência da autarquia federal IBAMA não fica absolutamente excluída, tendo
caráter supletivo, sempre que o licenciamento se refira a empreendimentos de significativo impacto
ambiental, com consequências regionais ou nacionais.
O processo de licenciamento de energia eólica no Estado pode galgar significativas
melhoras implementando medidas simples, tais como: I) a criação de um marco regulatório
definindo exatamente quais são as áreas passíveis de ocupação para exploração da produção de
energia eólica; II) disseminar informações técnicas sobre a atividade de geração de energia eólica,
inclusive para os agentes licenciadores; e, III) firmar parcerias com os Municípios já envolvidos no
processo de edificação de parques eólicos para tornar mais eficiente a fiscalização.
Assim, será possível evitar especulações imobiliárias sobre quais áreas do Estado virão
ou não a fazer parte do cardápio de opções para construção de usinas eólicas. Dizemos isto porque
investimentos de uma monta muito elevada podem levar municípios a disputarem entre sai pela
preferência do empresariado, o que requer providências objetivas do Rio Grande do Norte. Reside
aí a principal problemática do licenciamento ambiental no Estado.
Não se deve deixar de lado o fato de que a quase totalidade das usinas destinadas a
produção de energia elétrica a partir de fontes eólicas fica localizada em APP's, e a voracidade
econômica em relação a estes ecossistemas deve ser severamente restrita e supervisionada.
A ausência de controle firme pode levar a perpetração de fraudes e outras ações escusas,
que rumam no sentido diametralmente oposto ao do progresso e do desenvolvimento sustentável.
Os interesses econômicos não podem se encontrar em patamar superior ao interesse
público que norteia a ocupação de APPs, razão pela qual agregar agentes mais capacitados para o
acompanhamento destas atividades é indispensável.
Em que pese a norma autorizativa da Resolução nº 369/2006 do CONAMA, a ocupação
depredadora de áreas naturais sensíveis sempre gera consequências nefastas. Nesta nova
empreitada, tanto a sociedade norte-rio-grandense como a Administração, possuem papel
fundamental para a boa condução do aproveitamento eólico do Estado do Rio Grande do Norte.
4. CONCLUSÃO
A título de conclusão deve-se dizer que do ponto de vista regulatório e legal, muito
ainda há que ser feito até que o setor de produção de energia elétrica a partir de fontes eólicas possa
estar satisfatoriamente servido. Diferentemente da manipulação dos demais negócios estatais as
concessões e permissões que envolvem energia eólica devem ter os seu modelo pautado em
princípios superiores que norteiam o desenvolvimento sustentável, como a prevenção.
A abertura local para construção de grandes parques eólicos deve sempre observar os
potencias danos que o ecossistema envolvido pode sofrer, de modo a evitar quaisquer especulações
sobre municípios mais, ou, menos aptos para a produção de energia a partir da fonte eólica.
Atividades como turismo e ampliação da prestação de serviços do terceiro setor são consequências
positivas que devem ser aproveitadas com o devido planejamento.
O Estado do Rio Grande do Norte, com o seu grande potencial eólico, precisa
aperfeiçoar e repensar seus critérios de licenciamento a fim de granjear boas oportunidades de
negócio, beneficiar a sua população e conservar o ambiente ecologicamente equilibrado. É preciso
cumprir à risca as normas para a concessão do licenciamento e estimular ações voltadas para o
acompanhamento da expansão da atividade eólica, sob pena das mazelas geradas não serem
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reversíveis com meras providências políticas e econômicas.
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AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Débora dos Santos Lima1; Emanoel Márcio Nunes2 Andreya Raquel Medeiros de França3, Gerlânia
Maria Rocha Sousa4, Thalita Carvalho de Almeida,5

RESUMO: Este trabalho analisa a dinâmica da agricultura familiar empreendida pela Rede Xique Xique, no Rio Grande
do Norte, considerando suas potencialidades e limitações, dando ênfase à experiência de agroecologia e de economia
solidária que vem criando oportunidades por meio da diversificação econômica e estratégias de comercialização direta.
A metodologia consistiu no monitoramento semanal durante 6 (seis) meses, com a finalidade de avaliar o desempenho
das feiras locais em 10 (dez) núcleos (municípios) de atuação da Rede Xique Xique. As principais variáveis analisadas
foram: a receita mensal, os extratos de receita e os tipos de organização que fundamentam os princípios de economia
solidária. Constatou-se, portanto, que a Rede Xique Xique possui um alto potencial de expansão da diversificação da
agricultura familiar, indispensável na criação de mercados e de oportunidades no meio rural, e no fortalecimento dos
mercados local e regional. Porém, tanto suas estruturas de produção e de comercialização como as formas de
organização, estas na concepção de economia solidária, ainda encontram-se frágeis. Isso torna necessária a ação de
políticas públicas capazes de ajudar os agricultores familiares a superar desafios, pois mesmo com limitações essa
experiência já contribui para criar mercados e oportunidades, além de fortalecer os mercados local e regional.
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar; Diversificação; Economia Solidária.

INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios que há décadas preocupa cientistas sociais, políticos, entre
outros atores mundo afora é o de tornar o sistema capitalista capaz de gerar e manter oportunidades
de inserção no mercado para o cada vez maior excedente da força de trabalho mundial. A urgência
em criar oportunidades, seja de emprego formal ou de empreendimentos livres, tem levado países e
regiões a intensificar discussões na busca de estratégias que resultem em atividades econômicas que
ao mesmo tempo sejam geradoras de riquezas, duradouras, reduzam as desigualdades e alcance o
maior número de pessoas. Quanto aos empregos formais, a literatura mundial tem mostrado que a
reestruturação capitalista nas nações ricas desde os anos 1970 e nos países em desenvolvimento a
partir dos anos 1980 tem alterado profundamente as relações de trabalho restringindo cada vez mais
sua criação e tornado mais difícil sua manutenção. Já quanto aos empreendimentos livres estes têm
sido a partir dos anos 1990 objeto de atenção e de investigação por parte de estudiosos e lideranças
políticas, e seu espaço tem se expandido nas discussões sobre estratégias no interior do sistema
capitalista em transformação.
Nessas discussões uma estratégia que se destaca como alternativa na criação e
ampliação de oportunidades através de empreendimentos livres, e que vêm ganhando força, é a que
incentiva formas mais eficientes e justas de organização da produção, do trabalho e do acesso a
mercados através dos princípios da Economia Solidária. A noção de economia solidária surgiu na
Europa ainda no século XVIII como alternativa ao capitalismo industrial, se contrapondo à
hostilidade nas relações de trabalho. O seu surgimento se deu devido ao fato do sistema capitalista
1
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sempre buscar resultados imediatos e meramente econômicos (o lucro, exclusivamente),
desprezando fatores não econômicos (autonomia, ética, dignidade, etc.), aprofundando a submissão
do trabalho ao capital e reduzindo as chances de mobilidade e de ascensão dos trabalhadores. No
Brasil até pouco tempo o debate sobre a economia solidária era pouco desenvolvido, sendo
intensificado a partir dos anos 1990, dando destaque para experiências baseadas no cooperativismo
que desenvolviam atividades que resgatavam e revelavam a importância de formas não capitalistas
de produção: o artesanato, o pequeno comércio e a agricultura familiar.
Esse debate tem resultado, de certa forma, em duas correntes que predominam: uma que
defende a economia solidária como estratégia de oposição e luta contra o sistema capitalista,
inclusive sugerindo sua destruição, e outra que defende a elaboração de estratégias considerando o
sistema capitalista como ambiente de ação aliado da economia solidária. Essa última é a que possui
maior relação com este artigo e a que se apresenta mais adequada para a análise sobre a dinâmica da
agricultura familiar e o desenvolvimento rural na interpretação da experiência de economia solidária
da Rede Xique Xique no Rio Grande do Norte.
A Rede Xique Xique é uma experiência de diversificação da agricultura familiar que
teve sua estruturação e organização, de forma indireta, a partir de 1999 por um grupo mulheres que
iniciou a produção de hortas orgânicas no Projeto de Assentamento Mulunguzinho, na zona rural do
município de Mossoró. A estruturação direta da Rede Xique Xique se deu a partir de 2004 com a
criação do Espaço de Comercialização Solidária na cidade de Mossoró. A sua estrutura atual é
constituída por cerca de sessenta grupos produtivos distribuídos em 12 (doze) núcleos (ou
municípios), estando presente nos territórios da cidadania Sertão do Apodi, Assu-Mossoró e Mato
Grande, atuando nos seguintes núcleos (ou municípios): Apodi, Baraúna, Felipe Guerra,
Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Janduís, Messias Targino, Mossoró, São Miguel do
Gostoso, Serra do Mel, Tibau e Upanema. Para uma análise da dinâmica da agricultura familiar e do
desenvolvimento rural a partir da experiência de economia solidária da Rede Xique Xique, são
colocadas as seguintes questões: como os princípios da economia solidária se manifestam e definem
a dinâmica da agricultura familiar com sustentabilidade na Rede Xique Xique? E quais as principais
estratégias de produção e de criação de mercados, e que resultados econômicos são obtidos a partir
da utilização das diferentes formas de organização?
A hipótese é a de que a dinâmica da agricultura familiar empreendida pela Rede Xique
Xique tem criado mercados, porém ainda possui fragilidades e o desempenho das suas formas de
organização solidária ainda é insuficiente e não atende em sua plenitude aos princípios básicos
economia solidária. Neste sentido, passa a ser necessário verificar o desempenho das formas de
organização internas à Rede Xique Xique, e a consistência dos princípios de economia solidária na
experiência de diversificação da sua agricultura familiar. Diante do exposto, torna-se necessária
uma análise detalhada da prática de comercialização para interpretar e explicar o desempenho das
formas de organização praticadas pela Rede Xique Xique.
O presente artigo propõe analisar o alcance da economia solidária a partir da dinâmica
da agricultura familiar revelada no desempenho das quatro formas de organização praticadas pela
Rede Xique Xique: unidades familiares, grupos, associações e cooperativas. Buscar-se-á, portanto,
conhecer e interpretar a prática de comercialização dos produtos que abastecem os espaços da Rede,
especialmente as feiras, bem como avaliar o impacto e influência que tem a economia solidária
dentro deste processo. Além disso, de que maneira esse modelo se torna uma alternativa às formas
tradicionais de organização e de comercialização, de modo a repercutir não apenas no aspecto
meramente econômico, mas em aspectos não econômicos, sobretudo com atividades capazes de ser,
ao mesmo tempo, geradoras de riquezas, duradouras, reduzirem as desigualdades e alcançar o maior
número de pessoas.
MATERIAIS E MÉTODOS
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O método utilizado foi o de estudo de caso da Rede Xique Xique e tem como unidade
de análise a feira local, esta organizada e realizada semanalmente por agricultores familiares e
regulada pela Rede Xique Xique em dez dos doze núcleos em que atua. Para analisar o objeto da
pesquisa foi utilizado como instrumental questionário elaborado e estruturado para monitorar
semanalmente as feiras dos dez núcleos de atuação da Rede Xique Xique. As principais variáveis
analisadas neste trabalho foram: a receita semanal e mensal das feiras, e, a partir desta última, a
participação nas feiras de cada uma das formas de organização da produção. A pesquisa completa
consistirá na aplicação semanal destes questionários de julho de 2010 a junho de 2011, ao longo de
52 semanas, ou 1 ano. Porém, o presente estudo resulta da análise do monitoramento semanal da
metade do período, ou seja, de julho a dezembro de 2010, ao longo de 26 semanas, e teve como
procedimento e tratamento dos dados à utilização do software SPSS versão 16. A aplicação dos
questionários nas feiras locais é realizada semanalmente por dez articuladoras, uma em cada núcleo,
vinculadas à Rede Xique Xique. O tratamento e análise das informações são realizados no por uma
equipe de professores e bolsistas na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte (FACEM/UERN).
REFERENCIAL TEÓRICO
Com a Revolução Verde veio o pensamento de que quanto maior a produção e
consequentemente os lucros, maior o sucesso, independente de que maneira isso estaria sendo
alcançado. Sem limites, fazendo uso de substâncias que destroem os solos, as águas, o homem e o
meio ambiente. A agroecologia surge em oposição à revolução verde, seria a transição de um
modelo convencional para um modelo mais sustentável, com a utilização mínima de insumos,
pensando na conservação dos solos e dos recursos hídricos, porém não somente o fator ambiental é
importante, mas o social, com a qualidade de vida do agricultor, uma produção justa, mas também
que seja economicamente viável. A agroecologia tem como objetivo não apenas a restauração da
saúde ecológica mais também a preservação da diversidade cultural através de conhecimento
tradicional/camponês que utilizam técnicas sustentáveis na sua produção. Aplicando técnicas de
policultivos que favoreça a produtividade em longo prazo e proporcione a diversidade genética,
utilizando o mínimo de tecnologias e insumos. Que segundo Altieri (2009),
A diversidade genética resultante aumenta a resistência às doenças que atacam
espécies particulares de plantas, possibilita aos agricultores explorar diferentes
microclimas, atender suas necessidades nutricionais e obter, ainda, outros benefícios
através de sua utilização. ( Altieri, 2009, pg. 30)

Devido às práticas inadequadas da agricultura, houve uma necessidade de mudança na
forma de explorar o solo, a água, os recursos naturais e trabalhar de maneira mais sustentável,
pensando não apenas na produção, mas também respeitando um ciclo natural, sem degradar o meio
ambiente. Assim, para que acontecesse a mudança nesse estilo de produção seria necessário além da
consciência da população a ajuda de uma ciência que contemplasse essa problemática. A
agroecologia seria a ciência mais adequada para esse problema. Pois uni diversas ciências, como
agronomia, ecologia, economia ecológica, em uma só, é multidisciplinar.
Segundo Altieri (1987), a agroecologia:
“fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistemas
tanto produtivos quanto preservadores dos recursos naturais, e que sejam
culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis” (Altiere,
1987).

A agroecologia busca o equilíbrio do meio ambiente através da sustentabilidade
interagindo de forma a respeitar o tempo das mudanças existentes na natureza. As alterações feitas
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por usos de altas quantidades de insumos, tais: agrotóxicos, fertilizantes, dentre outros na
agricultura que polui o meio ambiente e prejudica a saúde da população, pode até ter efeito
momentâneo na produção, mas futuramente esse solo não terá a mesma produtividade e qualidade.
São muitos benefícios que a agroecologia proporciona, pois as “técnicas agroecológicas podem
produzir altas colheitas de diversos cultivos e manter a fertilidade do solo, reduzindo a dependência
do agricultor de insumos químicos de alto custo e de mercados instáveis”, (Altieri, 2009, pág. 110).
Assim o meio ambiente e a população gozam de benefícios, como uma alimentação mais saudável e
um ambiente menos degradado.
Um dos modos de produção mais antigo é a produção simples de mercadorias, no qual
tinha como principal agente a família, que trabalhavam sempre em conjunto e os resultados da
produção eram repassados igualitariamente a todos. Um exemplo desse modo de produção é a
agricultura familiar. De acordo com Paul Singer, “o capitalismo se originou da produção simples de
mercadorias, negando-a ao separar a posse e o uso dos meios de produção e distribuição”. Logo, a
economia solidária surge como uma alternativa ao capitalismo, sendo englobados os pequenos
agricultores, os marginalizados do mercado de trabalho. Onde todos colaboram na produção e
ganham de forma igualitária. Ao contrário do modo de produção capitalista, onde os beneficiados
são os donos das empresas os que já têm grande poder aquisitivo e sem nenhuma perspectiva de
crescimento para seus funcionários. Enquanto o capitalismo é um modo de produção cujos
princípios são o direito de propriedade individual aplicado ao capital e o direito de propriedade
individual, a economia solidária é outro modo de produção individual cujos princípios básicos são a
propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual (SINGER, 2002,
p.10).
Ainda para Singer (1998), por exemplo:
a economia solidária é um projeto de organização sócio-econômica com princípios
opostos ao do laissez-faire: em lugar da concorrência, a cooperação; em lugar da
seleção darwiniana pelos mecanismos do mercado, a limitação – não a eliminação! –
destes mecanismos pela construção de relações econômicas solidárias entre
produtores e consumidores (SINGER, 1998, pg.9).

O pequeno agricultor vive em meio à desigualdade no setor produtivo em relação à
agroindústria, pois a agroindústria fatura alto com a grande exploração dos agricultores, pagando
pouco do que é devido e os preços superestimados dos produtos. Assim a agroindústria tem posição
favorecida no mercado capitalista. As empresas que produzem seus alimentos sem os
procedimentos agroecológicos e solidários vendem seus produtos com preços altos e fazem com
que os consumidores pensem que seus produtos são melhores por terem preços mais elevados, mas
se engana em pensar dessa maneira.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A organização da Rede Xique xique de comercialização Solidaria é dividida em quatro
tipos, unidade familiar, grupo, associação e cooperativa. De acordo com os dados obtidos podemos
verificar na figura 1 que grande parte da organização da Rede Xique xique é composta por unidades
familiares, mas durante todo o período de pesquisa houve oscilações nesses valores, mais
prevalecendo essa mesma proporção.
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Figura 1 - Rede Xique Xique: tipos de organização - Julho/2010 (%)

As feiras ocorrem geralmente nos finais de semana nos respectivos municípios/ núcleos.
Os feirantes da Rede Xique xique ainda possuem grande dificuldade em comercializar seus
produtos devido a concorrência das feiras convencionais, que muitas vezes ocorrem no mesmo dia e
no mesmo espaço da feira organizada pela rede, chamada agroecológica, os preços são muitos
desiguais e muitas vezes o consumidor/buscador acaba levando um produto sem saber como ele foi
produzido, se de forma agroecológica e solidária ou que não seguem essa padrão de qualidade,
apenas pelo preço. Além de outras dificuldades presentes como a falta de estrutura na organização
da feira agroecológica, técnicas que possibilitem aos feirantes um conhecimento a mais para
aperfeiçoarem suas vendas. Falta um esclarecimento para os consumidores sobre os produtos
agroecológicos e solidários, a importância da sua qualidade para a saúde e como eles são
produzidos, todo o seu processo, pensando na conservação do meio ambiente, o bem estar do
agricultor e colaborador, até a satisfação do consumidor que adquire um produto de boa qualidade.
Os dados da tabela 1 das análises das receitas do monitoramento semanal da feira de
agricultura familiar da Rede Xique xique no período julho a dezembro de 2010, nos mostra os
valores sempre oscilando para mais ou para menos dependendo do município, pegando como
exemplo o núcleo de Apodi que possui uma receita bem maior em relação aos outros, por ter mais
números de feirantes, se manteve relativamente na média durante os seis meses, já Baraúna e Serra
do Mel tiveram quedas bruscas de julho para dezembro, o município de Tibau também merece
destaque devido a melhoria das suas receitas no decorrer dos seis meses, e os demais núcleos
tiveram algumas oscilações, mas grande parte foram para mais durante toda a pesquisa.
O que se pôde verificar durante a pesquisa realizada foi que a determinação e/ou
empenho dos feirantes foram fundamentais para o crescimento das receitas, ou seja, o sucesso nas
vendas dos produtos. E a falta de confiança e empenho de outros foram determinantes para o
decréscimo das receitas. Demonstrando que muitas vezes o crescimento irá depender do esforço de
cada feirante.
Tabela 1 – Análises das receitas julho a dezembro 2010
Núcleo/Mês
Julho
Agosto
Setembro
Apodi
12.094,25 10.292,83
10.688,21
Baraúna
1.746,75
1.183,45
1.371,44
Governador Dix
1.162,85
1.949,85
1.042,30
Sept Rosado
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Outubro
13.099,80
905,25

Novembro
10.976,86
922,00

Dezembro
13.056,36
180,50

1.374,20

2.246,16

1.086,60
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Janduís
2.169,50
Messias Targino
2.582,95
Mossoró
351,20
Serra do Mel
257,22
São Miguel do
1.171,30
Gostoso
Tibau
4.267,61
TOTAL
25.803,63
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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4.109,35
1.460,60
458,55
139,70

2.692,25
2.376,60
160,20
148,95

2.844,60
2.658,40
220,00
0,00

3.900,33
2.131,80
201,00
0,00

2.536,10
2.241,50
157,30
0,00

3.320,29

2.073,11

2.512,04

2.294,60

2.326,76

2.093,10
25.007,72

3.651,80
24.204,86

4.796,69
28.410,98

6.623,67
29.296,42

6.196,25
27.781,37

Analisando a evolução das receitas graficamente percebe-se com mais nitidez uma
oscilação das receitas de todos os núcleos, chamando a atenção para o desempenho dos núcleos
Tibau/Grossos. Considerando o movimento das receitas mensais, conforme mostra o gráfico 1,
Tibau/Grossos, que constituem a mesma feira, foram os que apresentaram o melhor desempenho,
pois iniciaram em julho com uma receita de R$ 4.267,61 tendo uma queda significativa no mês
seguinte, mas retomaram a partir do mês de setembro alcançando no mês de novembro o maior
valor proporcional de todos os núcleos com R$ 6.623,67 de receita mensal, reduzindo levemente no
mês de dezembro.

Figura 2 - REDE XIQUE XIQUE: Evolução mensal das Receitas (R$)

Considerando os demais núcleos a pesquisa mostrou um pequeno desempenho das
receitas para os núcleos de Serra do Mel, Mossoró e Baraúna, e uma média significativa das receitas
mensais para os núcleos de Governador Dix-Sept Rosado, Janduis, Messias Targino e São Miguel
do Gostoso. O desempenho destes últimos quatro núcleos, junto com Tibau/Grossos, representa na
análise deste artigo um potencial incrível de expansão da agricultura familiar da Rede Xique Xique.
Com isso tende a expandir também sua estrutura de produção e as formas de organização, o que
significa a possibilidade de ampliação do acesso e fortalecimento dos mercados locais e regionais, e
cada vez mais oportunidades de inclusão/inserção nestes mercados.
CONCLUSÃO

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

692

Considerando a noção e definição de Economia Solidária, a análise da experiência de
diversificação agricultura familiar da Rede Xique Xique mostrou a partir do monitoramento das
feiras semanais do período de Julho a dezembro de 2010 limitações e potencialidades. Quanto às
limitações observou-se certo descompasso, ou seja, pouca sintonia entre o referencial teórico da
economia solidária e as práticas da comercialização ditas “solidárias” exercidas pela Rede Xique
Xique nos dez núcleos pesquisados. Quanto às formas de organização constatou-se que sua
seqüência quando analisadas as receitas das feiras semanais, o seu desempenho na ordem de
importância foi: unidades familiares, grupos, associações e cooperativas. Neste contexto, o fato das
cooperativas (as quais são definidas teoricamente como as mais eficientes formas de organização
solidária) aparecerem como as menos praticadas pelos agricultores familiares inseridos, ainda
mostram uma deficiência organizacional da Rede Xique Xique.
Tais limitações, entre elas as que contribuem para o processo de redução da presença e
participação dos agricultores familiares e suas organizações nas feiras semanais, tendem a inibir o
desenvolvimento dos processos endógenos de desenvolvimento rural e a diversificação econômica.
Além disso, cria restrições ao acesso de agricultores familiares às políticas públicas que ajudam a
construir e expandir mercados de consumo solidário. Diante do exposto, acredita-se que estas
limitações têm contribuído para reduzir a capacidade coletiva dos atores e, desta forma, retardar
construção e ampliação de mercados para a agricultura familiar, assim como a própria consolidação
da Rede Xique Xique, considerando que sua atuação no mercado solidário a qual vem desde o ano
de 2004.
Entretanto, cabe destacar que a Rede Xique Xique também representa, além de um
modelo de economia solidária, uma experiência de diversificação que apresenta um potencial
significativo de criação, expansão e fortalecimento de mercados locais e regionais por meio da
produção agrícola, do artesanato e do pequeno comércio, com a ampliação de oportunidades para
agricultores familiares. O fato de já ter sido criada uma estrutura mínima de organização e
articulação entre atores e o mercado solidário, e tal experiência encontrar-se em andamento, esta
observada através das feiras (que é o que trata mais especificamente este artigo), a Rede Xique
Xique representa um ambiente atrativo para ações que venham ajudar a melhor estruturar e
dinamizar suas potencialidades. Neste sentido, acredita-se que essas ações, poderiam ser
direcionadas para uma articulação mais eficientemente onde houvesse uma alteração da ordem das
formas de organização, estimulando a migração das unidades familiares (ainda predominantes) para
a formação de cada vez mais grupos, associações e, principalmente, para a constituição de
cooperativas. Além disso, o fato de estar surgindo no âmbito da Rede produtos do artesanato e do
beneficiamento de itens alimentícios cabe destacar a importância de ações para a agregação de valor
e constante melhoria da qualidade, pois a maioria dos produtos ainda necessita de certo polimento e
adequação para atender às exigências do mercado consumidor. Por fim, o ambiente de produção
material e de reprodução social da Rede Xique Xique, através de suas formas de organização e das
práticas de comercialização, apresenta-se como um “laboratório” fértil para análises e estudos
acadêmicos sobre a temática da economia solidária, bem como para o fortalecimento do debate
sobre experiências endógenas de desenvolvimento rural.
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ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NA ESFERA PRODUTIVA: realidade das
comerciárias de Mossoró – RN
Antônia Mônica Sousa de Melo¹
RESUMO: O presente artigo é resultado de uma pesquisa de iniciação científica intitulada – As expressões de
violência contra a mulher na esfera do trabalho: um estudo junto as comerciárias de Mossoró – RN, a mesma tem
como objetivo desvendar os tipos de violência contra a mulher mais incidentes no mundo do trabalho, além de
nos determos a questão do assédio moral e sexual. Para tanto, foi necessária a utilização das pesquisas
bibliográficas e de campo. Aplicamos 45 questionários com as trabalhadoras do comércio, além de entrevistas
realizadas na Delegacia Regional do Trabalho, Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, Sindicato dos
Comerciários de Mossoró e Promotoria Pública. Com isso, constatamos que o fenômeno da violência é um fato
enfrentado cotidianamente pelas mulheres também no espaço produtivo, sendo fruto de relações de desigualdade
entre homens e mulheres que ainda persiste na esfera do trabalho.
Palavras – chave: Assédio; Mulher; Trabalho; Violência.

1. INTRODUÇÃO
A sociedade atual é marcada por inúmeros conflitos permeados por aspectos sociais,
econômicos, políticos e culturais. Dentre essas problemáticas, que também são resultantes do
neoliberalismo - modelo econômico predominante nos países capitalistas- destacamos a
violência contra a mulher na esfera do trabalho, visto que essas são sujeitos sociais que ainda
possuem pouco destaque no mundo trabalho, bem como são desvalorizadas e vítimas da
opressão e discriminação masculina pelo fato de ser mulher.
Tal violência ultrapassa a esfera doméstica, lugar que tem vitimado milhares de
mulheres, passando a ser praticada também nos espaços públicos. Isto significa que, as
mulheres têm vivenciado, dentro e fora da sua casa, situações que se configuram como
violência, seja ela expressa por meio da opressão, discriminação e preconceito de gênero,
além do assédio moral e assédio sexual, que são os tipos de violência nos quais nos detemos
no decorrer dessa pesquisa.
É importante ressaltar que, o fenômeno da violência contra a mulher na esfera do
trabalho não é algo que está isolado do nosso contexto histórico, não é algo que apenas
imaginamos, e sim resultado de um sistema patriarcal que existe em nossa sociedade desde a
antiguidade. Tal sistema consiste em oprimir as mulheres de tal forma que os homens tornamse seres superiores, detendo o poder para dominar as mesmas. No entanto, esse sistema por si
só não reafirma o domínio do homem e a submissão da mulher, historicamente também foram
construídas as desigualdades de gênero, fator que contribui bastante para que as mulheres
permaneçam numa posição de inferioridade diante dos homens.
Para entender essa desigualdade primeiramente é necessário compreendermos a
categoria gênero. Para Saffioti, gênero diz respeito as diferentes imagens que a sociedade
constrói para o ser homem e o ser mulher. A autora ainda afirma que: “Gênero é
exclusivamente social” (SAFFIOTI, 2004, p. 110). Ainda sobre a temática, Faria e Nobre
(1997) teorizam que, essa categoria veio para explicar como se dá a opressão das mulheres e
apontar caminhos para superação desse problema, além de construir a identidade de gênero
em cada pessoa.
Dessa forma, podemos afirmar que, gênero é uma teoria que veio para desmitificar a
ideia de que homens e mulheres são diferentes, levando assim a conclusão de que os papéis
sociais desses sujeitos são construídos socialmente de acordo com o sexo de cada um deles. É
o que cita FARIA e NOBRE (1997):
¹ Discente do curso de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social, Campus Central, UERN. E – mail:
mony.mina@hotmail.com
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As pessoas nascem bebês machos e fêmeas e são criadas e educadas conforme o que
a sociedade define como próprio de homem e de mulher. Os adultos educam as
crianças marcando diferenças bem concretas entre meninas e meninos. A educação
diferenciada dá bola e caminhãozinho para os meninos e boneca e fogãozinho para
as meninas [...] ( p.9)

Essas desigualdades são proliferadas cotidianamente e estendidas para o mundo do
trabalho. A dura realidade da violência contra a mulher no trabalho pode ser constatada na
diferença salarial que ainda existe entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Segundo
a Organização Internacional do Trabalho (OIT- 2006), as mulheres ganham menos do que os
homens, mesmo com um nível de escolaridade mais elevado. Somando-se a isso, temos
também a diferença de cargos, onde as mulheres sempre ocupam os cargos de menor status
social nas empresas, ficando então os cargos mais privilegiados para os homens, com
melhores salários e condições de trabalho. Diante disso, existe o que chamamos de divisão
sexual do trabalho, na qual homens e mulheres participam da esfera da produção, porém com
funções diferentes e determinadas de acordo com o sexo, trazendo como consequência a
opressão e a desvalorização das mulheres. É justamente da mão-de-obra desses sujeitos que o
capital se apropria para melhor atingir seus objetivos – obter mais lucros -, visto que as
mulheres estão mais propícias a ingressarem nos trabalhos mais precarizados, com baixa
remuneração e sem direitos trabalhistas registrados em carteira, já que essas não possuem
muitas opções de cargos valorizados no mundo do trabalho. Para Hirata (2010), a divisão
sexual do trabalho também é aperfeiçoada, e seu impacto na vida das mulheres é ainda maior.
Todas essas análises nos remetem novamente ao foco da nossa pesquisa, que é a
violência contra a mulher na esfera do trabalho. Como se não bastasse, a mulher ainda está
sujeita a vir a se deparar com situações de violência no espaço produtivo, que de acordo com
a OIT, consiste em um comportamento agressivo, que pode resultar em danos físicos ou
morais a vítima, seja ela causada com ou sem intenção.
Esse fenômeno que também significa violação dos direitos humanos pode ser expresso
por diversas formas, sendo o assédio moral e sexual os mais incidentes. Consequentemente,
por ocupar cargos menores e ainda ser vista como inferior, as chances de uma mulher se
tornar vítima dessas violências é ainda maior.
Sabemos que as atitudes de violência contra as mulheres no âmbito do trabalho nada
mais são do que um instrumento utilizado para reafirmar o poder que a sociedade ainda exerce
sobre elas, acompanhado do sentimento de subordinação ao patrão que muitos chefes ainda
carregam, comprometendo a saúde física e mental de milhares de mulheres.
Hirigoyen conceitua o assédio moral como:
“Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos,
palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade
ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou
degradar o ambiente de trabalho” (2010, p.65)

A violência moral, como também pode ser chamada, não atinge somente as mulheres,
ou seja, não possui necessariamente um corte de gênero. Diferentemente do assédio sexual,
que recai de forma mais insidiosa sobre as mulheres e segundo a OIT “se configura como um
tipo de ação geralmente praticada por uma pessoa de posição hierárquica superior contra um
subordinado, acompanhada por insinuações e contatos físicos forçados, como sendo uma
condição para dar ou manter o emprego, promover ou prejudicar alguém em seu local de
trabalho”1.
1
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Em ambos os casos as consequências para a vítima estão para além da ameaça de seu
status na empresa, tais situações colocam em risco também a sua saúde. O indivíduo fica
sujeito a problemas psicológicos, tais como, ansiedade, humor depressivo, insônia,
insegurança, pensamento constante nas dificuldades do trabalho, entre outros. Soma-se a isso
os problemas psicossomáticos que podem ser desenvolvidos ou agravados, por exemplo:
hipertensão, doenças cardíacas, cefaléia, taquicardia, perda de cabelo, enxaqueca e dermatites.
Ademais, muitas pessoas depois de terem vivenciado situações de violência moral ou sexual
procuram o caminho das drogas ou do álcool, acreditando ser esse o melhor caminho para
esquecer o acontecido, sem falar naquelas vítimas que pensam em suicídio depois do fato.
Embora a legislação brasileira atual já venha tratando do assunto, os casos de violência
no trabalho são muitos, entretanto poucas são as denúncias feitas. Os principais motivos que
impedem as trabalhadoras de denunciar são: o medo perder o emprego, medo de ser
perseguida, de perder suas referências, entre outros.
O assédio moral é crime previsto em lei como diz o artigo 136 - A do Código Penal
Brasileiro - “Depreciar de qualquer forma reiteradamente a imagem ou desempenho do
servidor público ou empregado, em razão de subordinação hierárquica funcional ou laboral,
sem justa causa, ou tratá-lo com rigor excessivo, colocando em risco ou afetando sua saúde
física ou psíquica. Pena: de um a dois anos”. Além disso, o Novo Código Civil de 2002 vem
dizer no artigo 186 que, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito”.
Assim, o assédio sexual também é considerado crime na nossa legislação, porém esse
reconhecimento foi tardio, ocorrendo apenas em 2001, sendo que em outros países como
Itália, Estados Unidos, México, Canadá e Austrália, tal prática já era tida como crime há
muito tempo. Em nosso país a Lei 10.224/01, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, diz:
“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao
exercício de emprego, cargo ou função. Pena: detenção de 1 a 2 anos”.
Esses comportamentos, mesmo sendo considerados crimes, previstos na legislação,
não deixam de ser praticados por muitas pessoas que se encontram em condição hierárquica
superior. A exemplo disso citamos as empresas onde os patrões humilham através de gestos,
palavras ou até mesmo com o silêncio maldoso seus funcionários, deixando-os em péssimas
condições psicológicas e em muitos casos também físicas.
Diante disso, a pesquisa de iniciação científica que desenvolvemos tem como
objetivos: Identificar as formas de violência contra as mulheres mais incidentes no setor do
comércio de Mossoró - RN, bem como analisar a compreensão dessas mulheres acerca da
violência no trabalho e suas formas de enfretamento ao fenômeno, além de mapear as
políticas públicas de proteção às mulheres que se encontram em situação de violência na
esfera do trabalho no município.
2. MATERIAIS E MÉTODOS - TRILHAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA
Para alcançarmos os objetivos estabelecidos na pesquisa, realizamos quatro entrevistas
semi-estruturadas com profissionais da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), Delegacia
Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM), Sindicato dos Empregados do Comércio de
Mossoró (SECOM) e Promotoria Pública do Trabalho.
Ademais, aplicamos 45 (quarenta e cinco) questionários contendo questões abertas e
fechadas com mulheres trabalhadoras do comércio, sendo essas divididas nos setores de:
Supermercado (17), Shopping (12) e Comércio de Rua do Centro da Cidade (16).
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Tal escolha se deu pelo critério de disponibilidade voluntária dessas mulheres em
participarem da pesquisa, além de entendermos que cada um desses setores possuem suas
particularidades, com carga horária e condições de trabalho diferenciadas.
A pesquisa é de natureza qualitativa, visto que a mesma nos proporciona a
compreensão dos significados, valores, projetos políticos e ideológicos dos fenômenos e dos
sujeitos para além da imediaticidade (MINAYO, 1998). A mesma ainda possibilita um viés
interpretativo para os dados, permitindo a suposição antecipada da singularidade do sujeito,
sendo esse compreendido como um ser histórico que possui uma maneira de ser particular ao
mesmo tempo em que está inserido nas relações sociais, sendo assim um tipo de pesquisa
favorável para estudos que tratam de sujeitos coletivos.
Outro caminho explorado para fundamentar nosso objeto de estudo foi a pesquisa
bibliográfica, na qual realizamos leituras associadas a temática, onde tivemos como base as
ideias de vários autores, tais como: Hirata, Saffioti, Queiroz, Hirigoyen, Felker, Faria, Nobre,
entre outras estudiosas da área.
Adotamos o método materialismo histórico dialético, cujo mesmo afirma o ser
histórico como fundamentado no conhecimento, tendo a práxis como mediadora entre sujeito
e objeto, sendo esse último o pólo regente do processo cognitivo. Acrescenta-se ainda a este
método a possível apreensão entre sujeito e fenômeno, levando em consideração também a
totalidade como característica fundamental da própria realidade, além da apreensão dos
processos que partem do singular chegando até ao universal, bem como a superação o
dualismo existente entre subjetividade e objetividade.
Vale ressaltar que, as entrevistas foram transcritas com fidelidades às falas dos
profissionais e posteriormente categorizadas em subtemas. Os questionários foram apurados
por meio de contagem manual de cada item, a fim de extrair os dados que atendiam aos
objetivos da pesquisa e sendo em seguida analisados a luz do referencial teórico que norteou a
mesma.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Por meio das análises feitas no decorrer de toda a pesquisa, tanto bibliográfica como
de campo, percebemos que o fenômeno da violência contra a mulher na esfera do trabalho
ainda é vista como algo natural, embora essa situação seja crime previsto em lei. No entanto,
ela é fruto de uma sociedade machista e patriarcal onde prevalece a desigualdade de gênero,
que significa a dominação dos homens e opressão das mulheres.
Com relação aos objetivos da pesquisa, podemos dizer que esses foram alcançados,
pois os procedimentos metodológicos utilizados nos possibilitaram um maior conhecimento
dessa realidade que infelizmente ainda perpassa nossa sociedade.
Mediante a aplicação dos 45 questionários, verificamos que as mulheres do comércio
de Mossoró-RN convivem cotidianamente com o fenômeno da violência em seu ambiente de
trabalho. Dentre as várias situações que se configuram como tal, obtivemos os seguintes
dados:
PERCENTUAL
(%)
71,1%
6,7%
24,4%
13,3%
26,7%

ASSÉDIO MORAL
TIPO DE VIOLÊNCIA
Fofocas
Retirada de tarefas
Humilhação
Isolamento do convívio com os colegas
Intromissão na vida privada
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28,9%
17,7%
20,0%
48,9%
17,7%
13,3%
8,9%
15,5%
13,3%
11,1%
6,7%
8,9%
11,1%
11,1%
4,4%
2,2%
51,1%
13,3%

Provocação
Ridicularização
Agressões verbais
Realização de tarefas impróprias para a
função
Realização de tarefas sem sentido
Novas tarefas sem treinamento e/ou
equipamentos necessários
Rebaixamento de cargo/função
Transferência injustificada
Sobrecarga de trabalho a curto prazo
Indução ao pedido de demissão ou
afastamento
Críticas infundadas
Jogar funcionários uns contra os outros
Controle de tempo de idas ao banheiro
Chamar os funcionários de incompetentes
Discriminação de salário por ser mulher
Impedir grávidas de sentar e/ou realizar
consultas
Revista de bolsas
Impedir o uso de telefone em caso de
urgência

13
08
09
22
08
06
04
07
06
05
03
04
05
05
02
01
23
06

Fonte: pesquisa direta

PERCENTUAL
(%)
6,7%
4,4%
13,3%
11,5%
6,7%
11,5%
8,9%
15,5%
6,7
2,2%

ASSÉDIO SEXUAL
TIPOS DE VIOLÊNCIA
Insinuações sensuais ou sexuais
Contatos físicos forçados
Convites impertinentes/constrangedores
Olhares ofensivos
Insinuações grosseiras, humilhantes e
embaraçosas
Gracejos ou conversas de duplo sentido
Comentários sobre a aparência física
Perguntas indiscretas sobre a vida privada
Gestos obscenos
Outros

Fonte: pesquisa direta

QUANTIDADE DE
MULHERES
03
02
06
05
03
05
04
07
03
01

Os dados produzidos confirmam a hipótese de que a violência contra a mulher na
esfera do trabalho é bastante freqüente na vida das mulheres. Suas formas de expressão são
várias, sendo as mais incidentes no que diz respeito ao assédio moral a fofoca com 71,7% –
instrumento comumente utilizado para denegrir a imagem de uma pessoa, a revista de bolsas
ao final do expediente, tendo 51,1% de vítimas. Esse tipo de violência moral corresponde a
desconfiança que as empresas possuem de suas próprias funcionárias, ou seja, colocam em
dúvida sua dignidade, gerando assim, um constrangimento para as mesmas. Além disso,
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constatamos a realização de tarefas fora das funções desempenhadas, com 48,9% de mulheres
nessa situação, demonstrando a exploração, seguida de um não reconhecimento da
trabalhadora como sujeito designado a desenvolver tarefas as quais foi contratada em seu
local de trabalho, exercendo assim, diversas atividades que estão para além do estabelecido,
ocasionar erros durante o exercício de sua função.
Outro agravante que está ligado a este último são os casos de designação de novas
tarefas sem treinamento ou equipamentos necessários a sua execução. Esse tipo de violência é
o mesmo que conduzir uma pessoa ao erro, pois ao não ter acesso as informações devidas
pode vir a vivenciar uma situação vexatória, a qual logo depois muitos chefes culpabilizam a
própria vítima de ter cometido o erro.
São muitos os casos que envolvem o assédio moral, assim como esses exemplos
citados existem muitos outros que foram assinalados pelas participantes da pesquisa,
reafirmando assim, a dominação que ainda existe sobre elas no mundo do trabalho.
Ademais, identificamos também casos de assédio sexual no universo pesquisado, o
que nos mostrou que muitas mulheres vivenciam ou vivenciaram situações embaraçosas
durante o exercício de sua função.
Dentre as diversas situações que se configuram como assédio sexual, identificamos os
convites constrangedores e impertinentes, perguntas indiscretas, olhares ofensivos e gracejos
ou conversas de duplo sentido como os mais frequentes.
No entanto, muitas dessas atitudes ainda são confundidas com “cantadas”, porém na
maioria dos casos é apenas alguma de muitas expressões de violência perpetrada pelos
agressores para demonstrar que eles têm poder e que as mulheres lhe devem toda
subordinação, chegando ao ponto de impor favores sexuais em troca de uma promoção no
trabalho para a mesma.
Diante disso, à medida que as mulheres apontavam tais situações já vivenciadas em
seu local de trabalho, conseguimos atingir mais um de nossos objetivos, percebendo então
qual a reação das mesmas diante das violências sofridas, ou seja, suas formas de
enfrentamento ao fenômeno.
Neste sentido, constatamos que a maioria das vítimas, embora tenha sofrido violência
em seu local de trabalho, não denunciou o fato. Apenas 02 das 45 entrevistadas publicizaram
as situações narrando o fato para a chefia superior e/ou recorrendo ao sindicato da categoria
(SECOM). As demais mulheres não denunciaram o ocorrido. Algumas apontaram como
principal obstáculo o medo de perder o emprego, de sofrer retaliação por parte do agressor e
por não querer se expor ao ridículo diante das outras pessoas. Já outras disseram não sentir a
necessidade de denunciar, pois para elas essas ações não se caracterizam como violência.
Esta realidade é algo preocupante, pois as mulheres ainda não perceberam que estão
convivendo diariamente com a violência. Isso confirma as relações de hierarquia e
subordinação que ainda estão impostas às mulheres em nossa sociedade, criando e recriando a
cada dia a ideia de que as mulheres são frágeis, tendo sempre o homem como um ser
onipotente para dominá-las.
Além disso, por meio das entrevistas realizadas na DRT, DEAM, Promotoria Pública
do Trabalho e SECOM, verificamos que os serviços e políticas públicas que atendem as
mulheres em situação de violência no trabalho são quase inexistentes.
Segundo a delegada da mulher, somente os casos que envolvem ameaça ou agressão
física são apurados pela instituição. Já na DRT, o delegado do trabalho afirma não ter
ocorrido nenhuma denúncia dessa natureza, informando também que a instituição não atende
as mulheres vítimas da violência no trabalho, encaminhando-as assim ao Ministério Público
do Trabalho, que segundo profissionais do mesmo, esse também não é o órgão competente
para resolver essa situação, deixando então sob a responsabilidade da Promotoria Pública do
Trabalho. Segundo a assistente ministerial desta instituição, a mesma também não possui
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competência para tratar do assunto, deixando sem resposta muitas das questões indagadas por
nós. A funcionária acrescenta que em caso de violência na esfera do trabalho as mulheres são
encaminhadas para um órgão competente, no entanto não informa que órgão seria esse,
demonstrando desconhecimento e descaso para com tal problemática.
Enfim, não existem serviços públicos para enfrentamento dessa questão. Mediante
informações obtidas nas entrevistas, podemos afirmar que o Estado está cada dia mais se
afastando das suas responsabilidades no enfrentamento das expressões da questão social, em
especial, a violência contra a mulher no âmbito do trabalho.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, afirmamos que a violência contra a mulher na esfera do trabalho e
mais precisamente no comércio de Mossoró é algo bastante recorrente, e que infelizmente isso
ocorre devido o descaso dos poderes públicos e desrespeito dos empregadores e chefes para
com as mulheres, que consideram essas atitudes normais e até mesmo necessárias para
alcançar seus objetivos, desconhecendo o fato de que tais atitudes se constituem em violação
dos direitos humanos.
A pesquisa nos possibilitou um maior conhecimento desse fenômeno, bem como nos
aproximou da dura realidade vivida pelas mulheres do comércio de Mossoró – RN,
permitindo-nos conhecer de perto os tipos de violência que as comerciárias enfrentam
cotidianamente em seu ambiente de trabalho, bem como nos proporcionou uma maior
reflexão, conhecimento e experiências que estão para além da nossa formação profissional,
contribuindo, assim, para o nosso poder de crítica, além de ser uma nova aprendizagem para a
vida.
Esperamos, por meio desta, contribuir para que essas mulheres se tornem sujeitos
dignos de respeito e valorização no mundo, livres das diversas formas de violência que ainda
as cercam, e que as autoridades se manifestem a fim de combater esse fenômeno que traz
sérias consequências para as vítimas.
A violência contra a mulher na esfera do trabalho ainda é um fenômeno quase
“invisível” em nossa sociedade, pois constatamos que as políticas públicas direcionadas para
essas mulheres são quase inexistentes de segundo com os depoimentos dos(as) profissionais
entrevistados. As instituições pesquisadas de forma geral não atendem os casos de violência
na esfera do trabalho e quando atende, os procedimentos são incipientes, não buscando assim
a solução para essa problemática, dificultando, assim, a mudança dessa realidade.
Porém, não devemos cessar a nossa luta na busca pelo direito dessas mulheres, pois
assim como vivemos em uma sociedade na qual permeia a desigualdade, a injustiça, e a
corrupção etc. é nessa mesma sociedade que vivenciamos também transformações, na qual os
seres humanos são livres e iguais.
Sabemos que essa luta não é fácil, pois estamos inseridos em um contexto histórico
desafiador, onde as pessoas são individualistas, dificultando assim um trabalho coletivo onde
possamos encontrar apoio para vencermos a batalha da conquista dos direitos da mulher tanto
nos espaços públicos como nos espaços privados.
Dessa forma, almejamos que essa pesquisa contribua para o fortalecimento dos
movimentos que estão na luta pela igualdade e combate a qualquer tipo de violência,
discriminação, preconceito fatores que perpassam a vida das mulheres.
5. AGRADECIMENTOS:
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq/UERN pela
concessão da bolsa de iniciação científica que foi fundamental para a realização da pesquisa,
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ao Núcleo de Estudos Sobre a Mulher Simone de Beauvoir da Faculdade de Serviço Social
pela troca de conhecimentos acerca do objeto de estudo, bem como pelas orientações teóricometodológicas realizadas pela professora orientadora Fernanda Marques de Queiroz ao longo
de todo o desenvolvimento da pesquisa.
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AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM
MOSSORÓ-RN
Cínthia Simão de Souza

1

Maria do Perpétuo Socorro Rocha Sousa Severino

2

RESUMO: Esse trabalho teve como objetivo avaliar em que medida o direito à acessibilidade vem sendo efetivado na
cidade de Mossoró-RN. Para tanto, realizamos pesquisas dos tipos: bibliográfica, documental e de campo. Na pesquisa
de campo, utilizamos como instrumento para a coleta de dados entrevista semi-estruturada, com base em uma amostra
não probabilística e aleatória, com pessoas com deficiência (física, visual e auditiva), gestores municipais das
Secretarias de Desenvolvimento Territorial e Ambiental, de Transportes e Serviços Urbanos e de Desenvolvimento e
Urbanismo e gestores de empresas privadas no ramo das telecomunicações. Os resultados indicam que o direito a
acessibilidade distancia-se do alcance, com eficácia, eficiência e efetividade, da condição para a utilização com
segurança e autonomia de acesso as pessoas com deficiência na cidade de Mossoró/RN, considerando que esta cidade
apresenta significativa quantidade de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e nos meios de comunicação,
embora os(a) secretários(a) informaram que criaram medidas de promoção de acessibilidade, expressas em dispositivos
legais e/ou na tentativa de sua aplicação e por meio de fiscalização. Afora essas iniciativas, as intenções de
acessibilidade estão em nível de planejamento. Portanto, as ações desenvolvidas pelo poder político local que efetivam
a acessibilidade das pessoas com deficiência apresentam-se desproporcionalmente assimétricas em relação às
dificuldades vivenciadas por este segmento social, nesse município, por conseguinte os efeitos, resultados e impactos
são pífios, lentos, parciais; reforçando assim, a exclusão e segregação socioespacial desse contingente populacional em
Mossoró/RN.
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidades; Avaliação de Política Pública; Exclusão.

INTRODUÇÃO
Durante muito tempo, na história da humanidade, as pessoas com deficiência vêm
sofrendo com a invisibilidade de suas necessidades inerentes à condição da deficiência. Por não lhes
serem proporcionadas condições para participarem dos processos sociais, essas pessoas são
impelidas a viverem numa situação de exclusão e segregação socioespacial.
Só recentemente, notadamente século XX, é que se observa o atendimento de parte de
suas reivindicações, fato que se expressa na instituição de direitos, entre eles o da acessibilidade, em
que se preconiza, segundo o Decreto nº 5.296/2004, a “condição para utilização, com segurança e
autonomia total ou assistiva, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas de comunicação e informação”.
Contudo, as conquistas alcançadas por este segmento, a exemplo da Política Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência de 1988 e do Decreto supra mencionado
coexistem com barreiras urbanísticas, arquitetônicas, no transporte e nos sistemas de comunicação e
informação, incidindo sobre um significativo contingente populacional, que em âmbito do
município de Mossoró, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE2005), em torno de 17,26% da população tem algum tipo de deficiência. Esses dados articulados
suscitaram os seguintes questionamentos: Quais as razões para a invisibilidade das pessoas com
deficiência nos espaços e equipamentos públicos? Que ações o poder político local vem
desenvolvendo para viabilizar a efetivação do direito à acessibilidade? Em que medida o direito à
acessibilidade vem sendo efetivado para as pessoas com deficiência?
As respostas a essas indagações se traduzem em objetivos a serem alcançados com este
trabalho, quais sejam: detectar as ações que facilitam a acessibilidade das pessoas com deficiência,
1
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relativas aos meios de transporte, meios de comunicação, espaços, mobiliários, equipamentos e
edificações urbanas em Mossoró-RN; identificar as dificuldades/desafios enfrentados pelas pessoas
com deficiência, no tocante a não adaptação dos meios de transportes, dos meios de comunicação,
dos espaços, mobiliários, equipamentos e edificações urbanas em Mossoró-RN; analisar as ações
desenvolvidas pelos órgãos competentes no atendimento do direito a acessibilidade das pessoas com
deficiência em Mossoró-RN e analisar o alcance dos objetivos preconizados pelo Decreto 5.296/04
na cidade de Mossoró-RN.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa empreendida é de natureza quanti-qualitativa e foi desenvolvida na cidade
de Mossoró-RN, no período compreendido entre setembro de 2010 a julho de 2011. Inicialmente,
realizamos pesquisa bibliográfica e documental, concernentes às seguintes categorias analíticas:
acessibilidade, inclusão/exclusão e avaliação de políticas públicas. Assim, analisamos a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (1989), o Decreto 5.296/04 (2004) e
os textos: Refletindo sobre a noção de exclusão (1997), Reflexão crítica sobre o tema da exclusão
social (2002), Desigualdade e exclusão nas metrópoles brasileiras: alternativas para seu
enfrentamento nas favelas do Rio de Janeiro (2006); Avaliação política e avaliação de políticas: um
quadro de referência teórica (1986); Avaliação de políticas e programas sociais: aspectos
conceituais e metodológicos (2001) e Avaliação de implementação: esboço de uma metodologia de
trabalho em políticas públicas (2001).
Na pesquisa de campo, utilizamos como instrumento para a coleta de dados entrevista
semi-estruturada, com roteiros diferenciados para os distintos sujeitos, os quais foram definidos
com base em uma amostra não probabilística e aleatória. Constituíram-se sujeitos dessa pesquisa
seis (06) pessoas com deficiência, sendo duas com deficiência física (cadeirantes), duas (02) com
deficiência visual e duas (02) com deficiência auditiva, todas participantes de associações inerentes
às suas deficiências; três (03) gestores municipais, sendo um (01) Secretário de Desenvolvimento
Territorial e Ambiental, um (01) Secretário de Transportes e Serviços Urbanos e uma (01) Gerente
de Desenvolvimento e Urbanismo, um (01) gestor do canal de televisão TV Mossoró e uma (01)
gestora da Tevê Cabo Mossoró (TCM), totalizando onze (11) entrevistas. Para manter no anonimato
os sujeitos pesquisados, estes serão identificados com nomes fictícios.
A análise dos dados orientou-se pela interlocução com aporte teórico e o método
materialismo histórico dialético, e aponta para uma ínfima efetivação do direito à acessibilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A concepção de acessibilidade emitida pelas pessoas com deficiência diz respeito a
quebra de barreiras urbanísticas e arquitetônicas e o acesso à comunicação. Para os gestores
restringe-se a dimensão do direito. Portanto, evidencia-se a vinculação da definição de
acessibilidade ao tipo de deficiência e ao lugar que a pessoa ocupa na sociedade e o
desconhecimento da própria definição em sua totalidade, expressa no Decreto nº 5.296/2004.
Ao indagarmos sobre os fatores que facilitariam a acessibilidade em Mossoró/RN, as
pessoas com deficiência destacaram: ter ônibus adaptado com elevadores e avisos sonoros em todos
os percursos, semáforos sonoros, calçadas niveladas e desobstruídas, softwares sonoros instalados
em computadores, construção de mais rampas, identificação em Braille3 nas portas de instituições e
comércios, mapas de Mossoró e sinalizações com as rotas dos ônibus e pontos de parada em Braille,
3

Braille: sistema de escrita em relevo que permite a leitura, pelo tato, aos cegos.
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instalação de Telephone Device for Deaf4 (TDD), contratação de intérprete de Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) em diversos estabelecimentos comerciais e agências bancárias, respeito ao
atendimento prioritário e as vagas de estacionamento reservadas para as pessoas com deficiências e
idosos, conforme pode-se constatar nas fala abaixo:
ter ônibus é...adaptado pra pessoa com deficiência visual, que tem alguns [...] mas não é a
totalidade da frota ainda [...] alguma coisa que avisasse pra mim qual o ônibus que tá vindo
na parada [...] as calçadas serem niveladas, é...não colocarem obstáculos na rua [...] colocar
softwares nos computadores pra que quando uma pessoa com deficiência visual chegar, ela
ter acesso ao computador. (ADAPTAÇÃO)
deveria ter mais rampas, eu acho que deveria ter identificação em braile, pra quem é cego,
nas portas. (ACESSO)
faltam mapas de Mossoró [...] Não tem orelhão TDD [...] No comércio, no banco, não tem
intérprete. (DIVULGAÇÃO)

Quanto às dificuldades para a efetivação do direito à acessibilidade, na visão dos
gestores municipais, vinculam-se a fatores históricos e culturais. Estes argumentaram que, a
urbanização da cidade não foi pensada de acordo com parâmetros de acessibilidade, ao contrário,
reflete um processo influenciado pela estruturação social que foi se construindo no decorrer do
tempo. Tal compreensão se coaduna e é expandida por Gomes et al (2006, p. 37), ao afirmar que é
possível reconhecer ainda no período colonial, as primeiras marcas das fraturas econômicas,
políticas e espaciais que hoje caracterizam as grandes cidades do Brasil.
nós vivíamos, até então, numa cultura da não acessibilidade, isso não era observado [...] de
forma que a cidade, ela não foi projetada prevendo e vendo, vislumbrando a questão da
acessibilidade. Então nós temos aí uma questão de história, de uma cultura secular onde
isso não era enxergado. (AVANÇO)

Em certo sentido, corroboramos com a ideia de que fatores históricos e culturais
influenciam nas relações sociais excludentes, porém, muitas iniciativas e aparatos legais têm sido
criados na direção da reparação das desigualdades e injustiças vividas por diversos segmentos
sociais. Desse modo, esse discurso não é justificável diante de situações de inacessibilidade, antes
serve para disfarçar situações de segregação e exclusão e não canalizar recursos e esforços no
sentido de superá-las.
Os gestores atribuíram também a falta de mobilização da população como obstáculo na
garantia da acessibilidade. Desse argumento é possível abstrair que os gestores se apropriaram do
discurso imposto pelo viés neoliberal, o qual orienta a retirada de responsabilidade do Estado e a
repassa para a população, que por sua vez, é convocada a ser solidária e atuar na solução de
problemas que deveriam ser resolvidos pelo poder público. Por outro ângulo, registra-se na história,
o poder que as classes populares detém quando organizadas, para pressionarem e fazerem valer suas
pautas de reivindicações, inserindo-as na agenda governamental e na elaboração de leis. Todavia,
essa capacidade organizativa, reivindicativa, foi e é um tanto suprimida na sociedade brasileira, haja
4

Telephone Device for Deaf (TDD): sistema de comunicação digital para surdos, onde se pode escrever mensagens através de um
teclado e enviá-las, bem como visualizar em uma tela as mensagens que são enviadas.
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vista que essa camada da população sempre esteve alijada dos processos decisórios, as grandes
decisões nacionais sempre se deram “pelo alto”.
A observação das falas das pessoas com deficiência a seguir é bastante elucidativa
acerca das dificuldades que elas enfrentam em relação à acessibilidade:
dificuldade de andar na rua, a questão da informática [...] é muito complicado entrar numa
loja em Mossoró, porque não tem acessibilidade nenhuma [...] tem a necessidade de
atendimento, que deveria assim...preparar os lojistas, preparar os atendentes pra que
saibam atender essas pessoas, um deficiente visual, um cadeirante, ele saiba como se dirigir
à ele. (ADAPTAÇÃO)
eu acho que deveria ter mais intérpretes nos lugares. Falta mapas, cartazes em LIBRAS,
gravuras, muitas imagens...é importante nos estabelecimentos, nas lojas, no centro, nos
comércios. (MELHORIA)
as dificuldades são no comércio, porque ainda tem que se dividir o espaço com os carros,
com as calçadas interditas por bancas, por mercadorias. (DEPENDÊNCIA)
tem bastante calçada desnivelada, lixo no meio da rua, o asfalto é geralmente [...] quebrado.
(ADAPTAÇÃO)

As pessoas com deficiência também apontam a falta de conscientização e do respeito da
população em relação à utilização dos espaços priorizados para elas.
Os depoimentos acima expressam que os impedimentos se apresentam em todas as
dimensões da acessibilidade, abrangendo os espaços urbanos, as edificações, os transportes e os
meios de comunicação e informação, bem como a do atendimento prioritário que deve ser
dispensado ao segmento das pessoas com deficiência e idosos.
Quando perguntamos sobre quais ações foram planejadas e/ou implementadas para a
efetivação do direito à acessibilidade, os gestores de transporte, de obras e urbanismo e de
comunicação responderam:
a gente ainda está fazendo um projeto de acessibilidade que inicialmente vai ser no centro
da cidade [...] estamos delimitando rotas acessíveis pra pessoas com mobilidade reduzida,
[...] e outro tipo de rotas que podem ser as mesmas pra deficiência visual, que aí nesse caso
precisa de sinais sonoros. (AVANÇO)
hoje, a legislação urbanística municipal, toda ela contempla a acessibilidade [...] toda
edificação que a gente vem elaborando à nível do município, as edificações públicas...ela
vem com a questão da acessibilidade [...] o município já cobra da iniciativa privada [...] só
se libera o alvará hoje contemplando no seu projeto essa acessibilidade.
(PLANEJAMENTO)
o dispositivo legal, primeiramente, o nosso plano diretor [...] foi concebido na ótica da
acessibilidade, o código de obras também, até porque nós temos uma legislação, essa lei
federal, que a gente costuma chamar de lei de acessibilidade, de uma forma mais informal,
mais a própria NBR 9050, então isso é obedecido aqui na gerência, no ato da liberação dos
alvarás, da concessão dos alvarás. (LEGISLAÇÃO)
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a gente já tá tentando mudar a programação, colocando em prática a língua de sinais,
legenda na programação também, pra todo mundo também ter o direito às informações.
(RESISTÊNCIA)

Na maioria das falas dos gestores está perceptível que o direito à acessibilidade
circunscreve-se ao discurso, ao planejamento, o que permite inferir que são poucas as ações
concretas e de real impacto na promoção desse direito à população com mobilidade reduzida e com
deficiência em Mossoró-RN, as parcas medidas implementadas contemplando a dimensão da
acessibilidade, como é o caso das leis que regem as construções na cidade, expressam-se na
liberação do alvará, o qual muitas vezes não é cumprido, uma vez que dependem da iniciativa da
população.
Na presente pesquisa, interessa avaliar as ações dos gestores das áreas atinentes à
acessibilidade, tomando-se como parâmetro a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, e o Decreto 5.292/04 e, nesse sentido, pretende-se estabelecer uma
relação de causalidade entre esta política e os resultados alcançados por meio de sua materialização.
O tipo de avaliação adotado nesta pesquisa é a ex post, a qual pode ser realizada
concomitantemente ou após a implementação da política. Esse tipo de avaliação tem como objetivos
verificar os graus de eficácia e eficiência com que a política vem alcançando seus propósitos e
avaliar a efetividade da mesma.
Eficácia diz respeito à relação entre características e qualidades dos processos e
sistemas de sua implementação, de um lado, e os resultados a que chega, do outro; eficiência trata
das qualidades de um programa, examinadas sob os parâmetros técnicos de tempo e de custo; e
efetividade é a relação entre objetivos e metas, de um lado, e impactos e efeitos, de outro (DRAIBE,
2001, p.35-36).
A avaliação dos resultados, impactos e efeitos das ações governamentais na percepção
das pessoas com deficiência revelou que:
os órgãos públicos...ele ainda é muito omisso nesse sentido de fazer uma ação mais
enérgica, existem algumas ações, num é muito concreto, mas existem algumas [...] uma
parte do transporte coletivo, cinco ônibus apenas têm acessibilidade [...] o município era
pra ter[...].uma fiscalização a mais com relação às lojas, ter rampas adequadas, calçadas
serem mais adequadas, tudo isso deveria ter uma fiscalização dos órgãos públicos, pra que
facilitasse a acessibilidade na cidade de Mossoró em geral. (ADAPTAÇÃO)
o processo tá muito lento. Deveriam fazer mais com relação à acessibilidade (ACESSO)
é preciso mais rigor, fazer campanhas em escolas, nas repartições públicas, nos
estacionamentos, para que a lei seja cumprida e se deve punir com multa. Ainda não há
uma ação concreta, porque quando não é uma barreira é outra e você tem seu direito
infringido. (DEPENDÊNCIA)

Nas falas acima é unânime a ausência de ações firmes por parte do poder político, que
viabilizem a acessibilidade, isso implica em um processo lento e parcial na implementação dessa
legislação. A falta de fiscalização para o cumprimento da lei também aparece nas falas dos sujeitos,
os quais esperam mais rigor do poder público. Alguns entrevistados apresentaram também
proposições que possam contribuir com a promoção da acessibilidade, como, maior fiscalização e
rigor em relação ao cumprimento da lei de acessibilidade e a realização de campanhas educativas
em escolas e outras instituições púbicas.
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Quando das falas dos gestores, avaliando suas próprias ações na implementação da
acessibilidade, evidenciaram o seguinte:
eu acho que tem que muito o que melhorar. (NECESSIDADE)
A gente tá avançando, passo a passo [...] A questão do transporte público, temos já ônibus
acessíveis aqui na cidade, não todos, mas a lei não obriga hoje que todos sejam acessíveis,
mas até dois mil e catorze, todos serão acessíveis. (AVANÇO)
eu acho que a questão da acessibilidade ainda precisa avançar bastante [...] no âmbito aqui
da GEDUR, eu asseguro a você que nós temos uma legislação moderna que contempla tudo
isso [...] Nós estamos aplicando o dispositivo legal, a fiscalização dentro dos nossos limites,
eu falo dentro dos nossos limites, porque nós temos hoje, nessa gerência, apenas quatro
fiscais, pra fiscalizar o urbanismo e todas as construções de toda a cidade. (LEGISLAÇÃO)

Assim, os gestores reconhecem que a acessibilidade vem passando por um processo de
avanço que está ocorrendo aos poucos e admitem que ainda há um longo caminho pela frente, em
que muitas ações precisam ser materializadas. Portanto, a acessibilidade em Mossoró se apresenta
de forma insuficiente, incompleta e parcial, uma vez que não está configurada em uma cobertura
completa e que abranja as dimensões que prefiguram a acessibilidade.
A percepção das pessoas com deficiência sobre a acessibilidade na cidade de MossoróRN, explicita-se da seguinte maneira:
muito precária [...] não há muita ação por parte do poder público. (ADAPTAÇÃO)
a acessibilidade em Mossoró ainda deixa a desejar, as autoridades, o poder público podiam
fazer valer os direitos das pessoas com deficiência. (DEPENDÊNCIA)
tem mais dificuldades do que facilidades. (DIREITO)

Tais depoimentos expressam que a cidade de Mossoró-RN está passando por um lento e
tardio processo de implementação da acessibilidade, de modo que esta se apresenta “muito
precária” “devendo melhorar”, pois “deixa a desejar” para aqueles que dela necessitam.
Para que a acessibilidade realmente se efetive, muitas ações ainda devem ser realizadas
pelo poder público, na direção da efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, que por sua
vez, reconhecem alguns avanços, mas se deparam muito mais com situações de “dificuldade do que
de facilidade”, o que implica em poucos efeitos significativos nas condições de vida desses
indivíduos.
Por todo o exposto, compreendemos que na cidade de Mossoró existem ações
direcionadas à efetivação da acessibilidade, nas dimensões urbanística, arquitetônica, dos
transportes e dos sistemas de comunicação e informação que propiciam o acesso das pessoas com
deficiência, quais sejam: rampas, barras, portas largas, elevadores adaptados, banheiros acessíveis,
vagas reservadas em estacionamentos, ônibus adaptados, orelhão TDD, orelhões rebaixados para
cadeirantes, curso de LIBRAS e intérpretes de LIBRAS em alguns locais e eventos. Todavia,
ressalta-se que estas ações são mínimas, predominando obstáculos nas ruas, no interior dos
estabelecimentos públicos e das edificações privadas, falta inserir o sistema Braille e intérpretes de
LIBRAS nas comunicações, há um reduzido número de telefones TDD, ausência de semáforos
sonoros e de comunicação com imagens. A realidade constatada no tocante às ações do poder
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público local, evidencia uma discrepância com os aportes jurídicos legais concernentes à
acessibilidade.
Assim, a acessibilidade da cidade de Mossoró-RN não se efetiva segundo os objetivos
preconizados nos dispositivos legais, as ações são mínimas, as barreiras se mantêm, apresenta
baixos níveis de eficácia, eficiência e efetividade e, desse modo, os resultados não apontam para
mudanças significativas na realidade das pessoas com deficiência.
Constatamos que na cidade de Mossoró-RN, o direito à acessibilidade se apresenta de
forma muito restrita, pois existem poucas e precárias condições de acesso para as pessoas com
deficiência. Atualmente, o município apresenta mais elementos propiciadores de dificuldades do
que de facilidades, de forma que apresenta inúmeras barreiras, as quais se constituem em entrave
que limita ou impede o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a
possibilidade das pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação. Todos esses tipos de
barreiras compõem o cenário urbanístico e arquitetônico, contribuindo para que as pessoas com
deficiência continuem numa “prisão sem grade”, ou seja, segregadas e excluídas socialmente.
CONCLUSÃO
Constatamos por meio das pesquisas realizadas que, o direito à acessibilidade
preconizado nos dispositivos legais que orientaram este estudo, quais sejam: a Política Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e o Decreto 5.296/04, encontra muitos
obstáculos para sua efetivação no município de Mossoró/RN, explicitadas nas barreiras
arquitetônicas, urbanísticas, nos transportes coletivos e nos sistemas de comunicação.
Esses obstáculos convergem para a inacessibilidade e são encontrados em grande
quantidade e em todo o espaço urbano. As barreiras estão impostas em todas as dimensões, como:
no desnivelamento de calçadas, calçadas obstruídas, lixo e buracos nas vias públicas, falta de
rampas, semáforos e elevadores sonorizados; por sua vez, os meios de transporte coletivos em sua
maioria não oferecem condições de acessibilidade, de modo que nem todas as linhas e percursos
têm ônibus adaptados. No que concerne aos meios de comunicação, estes apresentam barreiras
relacionadas à falta de aquisição de programas sonoros para computadores para que as pessoas com
deficiência visual possam usar, reduzida instalação de orelhões rebaixados e TDD; ausência da
oferta de capacitação a trabalhadores para atender de forma diferenciada as pessoas com
deficiência, isto é, treiná-los para atender as pessoas com deficiência naquilo que configura sua
limitação, entre outras iniciativas está a capacitação em LIBRAS e/ou contratação de intérprete de
LIBRAS. Referente aos equipamentos públicos e no interior das edificações, esses não
disponibilizam informações visuais, sonorizados e em Braille para que as orientações sobre a cidade
e em espaços internos, possa ser otimizadas. Por fim, o atendimento prioritário também precisa ser
respeitado na íntegra.
Buscando efetivar o direito à acessibilidade, o poder executivo local, mediante suas
secretarias correlatas, elencou as seguintes iniciativas: construção de rampas, reservas de vagas em
estacionamentos, circulação de cinco ônibus adaptados, criação e/ou aplicação de dispositivos
legais.
Entretanto, as rampas construídas além de serem insuficientes, pois, reduzem-se a uma
ínfima quantidade numérica, estão em desacordo com as normas da ABNT 9050, não viabilizando,
portanto, o acesso desse segmento social. A quantidade de ônibus é mínima e não cobre todas as
linhas e percursos e o sistema de comunicação ainda não concretizou nenhuma ação inclusiva que
alcance as pessoas com deficiência auditiva.
Os dados e dispositivos legais acima mencionados subsidiam a avaliação do direito à
acessibilidade em Mossoró, contemplando-a como uma cidade inacessível, reflexo da não
prioridade do poder executivo municipal, da “omissão”, “lentidão” e “pouco rigor” nas ações que
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implementa e no cumprimento da legislação, urge, pois, avançar, na conjugação concomitante entre
planejamento e intervenção na direção da acessibilidade.
Ademais, Mossoró é uma cidade que tem um significativo contingente de pessoas com
deficiência, e o direito a acessibilidade distancia-se do alcance, com eficácia, eficiência e
efetividade; da condição para a utilização com segurança e autonomia de acesso as pessoas com
deficiência, uma vez que as ações desenvolvidas pelo poder político local apresentam-se
desproporcionalmente assimétricas em relação às dificuldades vivenciadas por este segmento social,
por conseguinte os efeitos, resultados e impactos são pífios, lentos, parciais; reforçando assim, a
exclusão e segregação socioespacial desse contingente populacional.
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CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE
GOLFINHOS NA PRAIA DA PIPA/RN
Ellen Aline da Cunha Lira¹

RESUMO: O presente estudo objetivou caracterizar as ações do turismo de obsevação de golfinhos na Praia da Pipa,
tendo como ponto estratégico o ambiente da própria praia, e como objeto de estudo, dentre os específicos, as operações
dos barcos de passeio as quais foram observadas no intuito de dectetar os possíveis impactos que estes possam causar
no meio. A pesquisa se caracteriza como quali-quantitativa, pois descreve o perfil sócio-econômico e cultural dos
barqueiros e turistas e constata suas concepções sobre a importância da conservação ambiental e dos golfinhos de Pipa.
Do ponto de vista dos seus objetivos, a pesquisa se caracteriza como descritiva, pois descreve as características da
população da Praia da Pipa, envolvendo o uso de questionários para a coleta de dados. Os dados das entrevistas foram
analisados por meio de estatística descritiva para a elaboração de gráficos. Para a realização desse estudo buscou-se a
pesquisa bibliográfica, observação in locco e aplicação de questionários. Os resultados obtidos permitiram ter uma
dimensão de como a atividade acontece no local e de como ela se desenvolve na praia.
PALAVRAS-CHAVE: Golfinhos; Impactos; Turismo de Observação.
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INTRODUÇÃO
Pipa é uma praia pertencente ao município de Tibau do Sul – Rio Grande do Norte. Está
localizada a 85km de Natal, capital do estado do RN. As informações sobre a localidade, salvo
menção específica, baseiam-se em Cavalcanti (2001). O que antes se caracterizava como uma vila
de pescadores, hoje é um dos principais destinos turísticos do Brasil graças a descoberta de
surfistas, na década de 70, que estavam em buscas de boas ondas e lá encontraram. Pipa se tornou
um pólo turístico do estado do Rio Grande do Norte muito rapidamente. Em decorrência desse
acelerado processo de crescimento do turismo observa-se hoje problemas sociais, econômicos e
ambientais, atingindo tanto a comunidade humana local.
Atualmente os passeios de barco para observar os golfinhos na enseada da Praia da Pipa
constituem-se num dos principais atrativos turísticos da área. Esse tipo de atividade é denominado
de Turismo de Observação de Cetáceos (TOC). O TOC surgiu com a mudança global de
mentalidade em relação às baleias, ocorrida a partir do final da década de 1970, quando as pessoas
(e os governos que as representam) passaram a ver nesses animais como mais do que carne e
gordura para o comércio.
A caracterização dos possíveis impactos do turismo de observação de golfinhos na Praia
da Pipa, assim como a determinação do perfil sócio-econômico e cultural dos barqueiros e turistas
que realizam este tipo de turismo são abordagens relevantes para dimensionar o público envolvido e
o quanto essa atividade representa para a economia local.
A descrição das concepções dos moradores, barqueiros e turistas sobre a importância da
conservação ambiental, assim como dos impactos do TOC e conservação dos golfinhos no local são
questões que permitirão compreender como os atores envolvidos nessa atividade percebem-na e
com isso espera-se gerar subsídios para ações educativas voltadas para reduzir os possíveis
impactos.
Esse estudo teve como objetivo geral caracterizar as operações de turismo de
observação dos golfinhos em Pipa. E como objetivos específicos:
a) Caracterizar as operações de turismo de observação de golfinhos na Praia de Pipa – RN;
b) Caracterizar o perfil sócio-econômico e cultural dos barqueiros que operam barcos e
lanchas e turistas que realizam os passeios para observar os golfinhos;
c) Caracterizar as concepções dos moradores, barqueiros e turistas sobre a importância da
conservação ambiental, possíveis impactos do TOC e sobre a conservação dos golfinhos no
local.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a julho de 2011. A coleta de
dados foi realizada no período de 20 a 25 de abril de 2011, que foi o feriado da Semana Santa. As
coletas foram realizadas na Praia do Centro em terra, depois que os turistas desembarcavam do
passeio de barco para ver os golfinhos.
A pesquisa de campo realizou-se dentro do cronograma previsto, se caracterizando
como quali-quantitativa, seguiu os objetivos propostos.
As embarcações que operam com TOC em Pipa são as escunas e as lanchas. Há duas
escunas, que tem capacidae média de 65 passageiros e estas fazem três viajens por dia. O valor do
passeio é de R$30,00 independente da época do ano. Existem ainda três lanchas e estas podem fazer
até cinco viajens por dia. O valor pago por esse passeio é o mesmo pago pelo feito na escuna.
Podem ser levadas até doze pessoas por passeio. A duração dos passeios, em ambos os tipos de
embarcação, é de uma hora e meia. Os turistas que desejam realizar o passeio têm que esperar na
beira da praia até que a sua opção de embarcação esteja pronta para buscá-lo. O trajeto entre a praia
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e a embarcação é feito em uma canoa de madeira com motor de popa.
O passeio tem início na Praia do Centro, chegando à Enseada dos Golfinhos, na qual é
feita uma parada de cerca de 30 min para banho livre e admiração dos golfinhos e da vegetação do
local, e indo até o Chapadão da Pipa, onde se pode ver a pedra em forma de pipa que deu origem ao
nome da praia. Depois disso, a embarcação retorna a Praia do Centro para o desembarque e o
embarque de novos turistas.
As embarcações que realizam os passeios na Praia do Madeiro e Praia do Curral
(Enseada dos Golfinhos) em geral não respeitam a legislação federal, pois chegam a menos de 100
metros do animal, o que é proibido, e desligam o motor. Na barraca dos coletes salva-vidas há um
fiscal da prefeitura de Tibau do Sul que observa toda a atividade dos barqueiros e que recolhe o
valor de R$1,00 de cada pessoa que embarca para fazer o passeio para a manutenção da atividade.
Alguns barqueiros disseram que o trabalho feito na praia pelos projetos lá existentes e
pela constante fiscalização estão dando resultados, pois o número de golfinhos cresceu em alguns
anos. A tripulação também demonstrou um largo interesse na preservação da praia como um todo.
Também foram entrevistados turistas que acabavam de desembarcar do passeio para
observar os golfinhos e moradores da praia da Pipa. Alguns deles relataram achar que o motor do
barco perturba os animais e se mostraram incomodados por ter contribuído para isso realizando o
passeio. As perguntas feitas a esses turistas tinham como objetivo relatar o grau de envolvimento
deles com o passeio e com as possíveis conseqüências que o mesmo poderia ter com a região e com
a população autóctone humana ou de golfinhos. O grau de preocupação dos entrevistados foi
mensurado através de gráficos.
Diante do exposto, é notável que a atividade de Turismo de Observação de Cetáceos
executada na Praia da Pipa deve ser revista, baseada na sustentabilidade e envolvendo todos os
atores do cenário: moradores, turistas e barqueiros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
• Perfil dos turistas que frequentam a Praia da Pipa
Entre os turistas entrevistados, 68% estavam pela primeira vez em Pipa e somente 32%
estava visitando novamente a praia. Assim, é possível detectar a constante vinda de turistas novos à
Pipa.
A constância de novas pessoas visitando locais de grande fluxo turístico também é
percebida em um estudo feito na Praia do Forte - Bahia, onde 80% dos turistas estavam lá pela
primeira vez e desejavam retornar (Alvarenga e Barreto, 2007).
No que se refere a escolaridade dos turistas foi verificado que 70% possuía formação
superior completo, 20% tinha curso superior incompleto e 10 % tinha segundo grau completo
(Figura 1).

Figura 1: Distribuição dos turistas questionados em relação a sua escolaridade.
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Fonte: Dados da pesquisa. Abril/2011

É de suma importância frisar que quanto maior o nível de escolaridade, o nível de
exigência do turista por pordutos e serviços de maior qualidade tende a crescer em virtude das
informações constantes que eles têm acesso, o que faz aumentar seus níveis críticos acerca do
oferecido a eles (Brasileiro e Queiroga, 2011).
Foram feitos também questionamentos acerca da renda desses turistas que visitam Pipa
e obsrevou-se que 38% dos entrevistados possuem uma remuneração mensal entre 3 e 5 salários
mínimos, enquanto 30% recebe até 3 salários. Dos outros 32%, metade chegam a receber acima de
5 salários, e o restante preferiu não responder (Figura 2).

Figura 2: Distribuição dos turistas questionados em relação a sua renda mensal.
Fonte: Dados da pesquisa. Abril/2011

O turismo não é algo barato de se praticar. Dados colhidos na pesquisa de Aguiar
(2010), na ilha de Fernando de Noronha, mostram que a renda dos turistas que geralmente
frequentam o local é de mais de 5 salários mínimos. Porém esse fator é presente na ilha devido ao
alto gasto que os turistas têm com as taxas ambientais, que são diárias, e que garantem a
permanência dele no local, além dos gastos comuns que se faz em um destino como hospedagem,
alimentação, transporte e passeios diversos.
Os passeios realizados na praia foram, 64%, comprados diretamente dos barqueiros.
Enquanto que 24% obtiveram do guia da van e os 12% restantes, compraram na pousada ou hotel
(Figura 3).

Figura 3: Distribuição dos turistas questionados em relação a como obtiveram o passeio de barco.
Fonte: Dados da pesquisa. Abril/2011

A obtenção dos passeios por meio dos guias da van foi um dado novo a aparecer durante
as entrevistas, nem mesmo nas respostas pré-disponíveis no questionário havia essa opção. Esses
turistas não estavam hospedados na Praia da Pipa, mas sim em Natal e utilizavam esse serviço de
transporte, oferecido pelo hotel a um custo a parte, para visitar as praias de seu interesse. O turista
também tem a opção de comprar esses passeios de uma agência de viagens. Havia essa opção no
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questionário, porém nenhum dos entrevistados obteve o passeio dessa maneira, o que não ocorre
com o turista de Fernando de Noronha, que 60% compram o passeio junto com as passagens e
hospedagem (Aguiar, 2010).
Do ponto de vista ambiental, as opiniões ficam divididas. Diante do questionamento se
considera os passeios de barco prejudiciais aos golfinhos, 54% acha que sim e 46% acha que não.
Pode-se perceber a partir das repostas fornecidas pelos turistas que, mesmo com o grau
de escolaridade e renda elevados, a satisfação sentida ao ver os golfinhos deixa em segundo plano a
preocupação com o bem estar dos animais.
Um estudo realizado por Santos (2003) diz que o boto-cinza altera seu comportamento
mediante a presença de barcos turísticos na Baía dos Golfinhos em Pipa, que faz com que o
golfinho se alimente menos e mude o seu mergulho e atividade aérea.
• Perfil sócio-cultural dos moradores da Praia da Pipa
Observando o gráfico abaixo, é possível perceber que grande parte da população
autóctone tem formação escolar básica. Tendo 12% o primeiro grau incompleto, 56% o primeiro
grau completo, 12% o segundo grau incompleto e 20% o segundo grau completo (Figura 4).

Figura 4: Distribuição do nível de escolaridade dos moradores questionados.
Fonte: Dados da pesquisa. Abril/2011

A Avenida Baía dos Golfinhos em Pipa, que há algumas décadas era quase toda ocupada
por moradores nativos, hoje se vê ocupada por aparelhos turísticos. Conclui-se que antigos usos são
substituídos, colocando em risco a sobrevivência da resistência do lugar. É importante destacar o
fato de que uma população com menos instrução, não atenderá para o perigo que o turismo mal
planejado poderá lhe causar, por isso é necessário ampliar os horizontes educacionais do local
(Araújo, 2002).
A renda mensal dos moradores se caracteriza da seguinte forma: 4% recebe menos de
um salário mínimo, 8% recebe um salário mínimo, 10% é sem renda (adolescentes ainda em fase
escolar) e 78% recebe mais de um e até três salários (Figura 5).

Figura 5: Distribuição da renda mensal dos moradores questionados.
Fonte: Dados da pesquisa. Abril/2011

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

715

A produção do espaço em Pipa expõe, de um lado, a expulsão dos moradores locais da
orla marítima e da rua central e, de outro, a construção de um “território turístico”, ou seja, locais
onde restaurantes, bares e pousadas ocupam o espaço, tendo como suporte para essa construção a
atividade turística. Dentre outros fatores, o baixo grau de escolaridade dessa população pode
favorecer essa marginalização exercida sobre eles (Araújo, 2002).
Foram realizados também perguntas aos moradores com o intuito de saber quantos já
fizeram o passeio de barco para ver os golfinhos. Mediante as respostas, foi possível notar que 92%
já fizeram o passeio e apenas 8% não.
De acordo com um estudo feito na Praia do Forte – Bahia, uma pequena parcela dos
moradores avistaram baleias, que é o grande atrativo local, e os outros afirmaram que gostariam de
vê-las, mas o preço é elevado para o nível econômico deles (Alvarenga e Barreto, 2007).
Aos moradores da Pipa também foi perguntado se os passeios prejudicam os golfinhos e
74% responderam que sim, enquanto 24% responderam que não prejudica em nada os animais.
Dados interessantes estes acerca desse questionamento, pois ao analisar as respostas dos
turistas, percebeu-se que os números crescem quanto a opinião de não achar os passeios prejudiciais
aos animais. Isso se dá devido ao turista visar mais a satisfação pessoal, enquanto que o morador
não concorda, optando, em maior parte, pelo “sim”, o passeio é prejudicial ao animal.
O TOC é uma atividade que cresce mais a cada dia, mas junto a isso, cresce também a
preocupação com os animais que acabam por se tornar vítimas do processo como um todo, pois
alguns profissionais da área não respeitam suas limitações. Assim, vários países tem adotado
normas de avistagem para o controle da atividade, principalmente limitando o número de
embarcações e a distância entre estas dos grupos de animais (Engel, Macedo e Simões, 2005).
A curiosidade a respeito desse dado, é o nível de escolaridade do morador que é inferior
ao do turista, porém ele está mais ciente sobre os passeios e seus males ao meio ambiente.
O presente estudo também realizou questionamentos envolvendo o conceito
sustentabilidade, onde foi perguntado para os moradores se eles já tinham ouvido falar deste. E 30%
afirmou que já ouviu falar, enquanto que a maior parte, 70% nunca ouviu falar no termo antes.
Para que haja um turismo sustentável em Pipa, é necessário integrar todos os atores
envolvidos no cenário, ou seja, a participação do comércio local na criação de serviços destinados
aos turistas, assim como a criação de cursos de capacitação profissional para a população e
seminários de conscientização sobre sustentabilidade (Teixeira, 2007).
• Perfil dos barqueiros que operam os barcos que fazem os passeios para a observação dos
golfinhos
A questão da escolaridade foi pesquisada com os barqueiros a fim de construir um
panorama da formação profissional deles. Os resultados foram: 33.3% possuem o primeiro grau
incompleto, 55.6% possuem o primeiro grau completo e apenas 11.1% possuem o segundo grau
completo (Figura 6).
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Figura 6: Distribuição do nível de escolaridade dos barqueiros.
Fonte: Dados da pesquisa. Abril/2011

Os barqueiros da Praia da Pipa participam da atividade turística sem saber exatamente o
que de fato está acontecendo no local. Um turismo desgovernado e que cresce a cada dia sem
planejamento que segundo Ansarah (2001), tem como meta manter as facilidades e serviços para
que uma comunidade satisfaça suas necessidades. A informação é uma ferramenta fundamental para
a tomada de decisões e facilita investimentos na área (Bissoli, 2002).
O turismo de observação de golfinhos é um dos atrativos da praia da Pipa, logo foram
realizados questionamentos aos barqueiros se essa atividade era sua principal fonte de renda. Todos
responderam que sim. Diante desse resultado foi possível notar que o turismo de observação de
golfinhos é uma boa alternativa de fonte de renda já que todos os barqueiros questionados exercem
somente essa função para se sustentar.
Segundo Barreto e Alvarenga (2008) a observação de cetáceos em ambiente natural gera
benefício econômico para a população autóctone, promove pesquisa científica, e ainda ocasiona o
desenvolvimento de campanhas educacionais do meio ambiente.
Também foi perguntando aos barqueiros quem são os maiores compradores dos passeios
de barco e os resultados foram os seguintes: 75% dos passeios são vendidos diretamente por eles
aos turistas e os outros 25% são comprados por hotéis e pousadas que desejam oferecer aos seus
hóspedes.
Para os barqueiros da Pipa é mais vantajoso vender o passeio diretamente ao turista sem
ter que passar para agências de turismo, pois assim sua margem de lucro aumenta.
Essa situação já é diferente na Ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, onde o maior
número de passeios de barco é vendido para as operadoras de turismo e vendido incluso no pacote
ao turista final (Aguiar, 2010).
Para finalizar a análise dos dados, foi feito aos barqueiros a seguinte pergunta: Você
considera os passeios de barco prejudiciais aos golfinhos?
Surpreendentemente, 58.3% consideram que sim, que o passeio é prejudicial aos
animais e 41.7% consideram que não. Nota-se que os barqueiros, por ter mais contato com as
pessoas responsáveis pelas regulamentações ambientais do local, estão mais bem informados acerca
dos perigos que esses passeios podem acarretar para os golfinhos. Eles alegam que a proximidade
das embarcações com os golfinhos é muito alta e preocupante e que o barulho do motor atordoa os
animais. Os pilotos das escunas dizem que as lanchas perseguem os golfinhos a fim de satisfazer os
pedidos dos turistas de se aproximar cada vez mais dos animais.
A Praia da Pipa é um lugar tipicamente turístico e a maior parte da sua população
trabalha nessa atividade direta ou indiretamente. O TOC surge como uma poderosa alternativa na
obtenção da consolidação econômica do local. Desta maneira, é necessário criar normas objetivas
para que o turismo não afete tão diretamente a vida dos animais (Paula e Simões-Lopes, 1997).
CONCLUSÃO
Mesmo sendo considerado como fonte de um impacto potencial aos animais, o Turismo
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de Observação de Cetáceos assume um importante papel educativo e é uma das principais formas
de uso não letal de cetáceos. Essa atividade deve ser extremamente controlada e fiscalizada por ser
instável já que cada animal se comporta de uma forma diferente perante a presença humana. Deve
também equilibrar satisfação do turista, do animal e da população, exercendo uma prática sempre
saudável da atividade para todos.
No caso específico da Praia da Pipa se tornou possível comprovar que o TOC é um dos
principais atrativos do lugar, juntamente com as outras belezas que a natureza lá tem a oferecer. Os
resultados obtidos com esse estudo mostram que Pipa ainda tem muito a avançar para que o turismo
praticado lá como um todo se torne sustentável.
O fato de boa parte dos turistas que visitam Pipa não acharem os passeios de barco
prejudiciais aos golfinhos pode ser pelo fato de eles acharem que se prejudicasse, não estaria sendo
realizado já que o fiscal da prefeitura fica ali a mostra na praia para todos comprovarem que a
atividade é fiscalizada.
No caso dos barqueiros, mesmo apresentando um nível de escolaridade baixa,
administram muito bem os passeios, sempre ilustrando-os contando os fatos hisóticos do local e
tirando quaisquer dúvidas dos turistas.
Os moradores em geral se colocam à margem de todo esse cenário turístico da Pipa,
pois as pessoas envolvidas na atividade ainda não integraram essa parcela tão significativa do local,
fazendo com que todos possam desfrutar igualmente.
É necessário que haja uma integração entre comunidade local, barqueiros e empresários
nessa luta pela consolidação do turismo sustentável na Praia da Pipa, para que este perdure e que
gere bons frutos para todos.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN:
NECESSIDADES E DESAFIOS
Gláucia Helena Araújo Russo1; Francimar Vicente da Silva2
RESUMO: Ao longo da história crianças e adolescentes foram percebidos como objetos sobre os quais os adultos
detinham poder. Nesse sentido, só passavam a ser uma preocupação para o Estado e a sociedade, quando eram
abandonados ou percebidos como “delinquentes”. Somente com a promulgação da Constituição Federal (1988) e do
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), essa situação se modifica e os “menores’, foram transformados em
crianças e adolescentes, passando, portanto a ser reconhecidos como sujeitos de direito. As mudanças trazidas com
os ordenamentos jurídicos solicitam transformações em nível político, pois implicam no engendramento de uma
nova arquitetura de gestão da política pública em relação às crianças e adolescentes. Diante disso, buscou-se por
meio dessa pesquisa subsidiar o poder público municipal no conhecimento da situação das crianças, adolescentes e
suas famílias no município de Mossoró, tomando como indicadores a condição de trabalho, renda, habitação, saúde,
educação, assistência social e violência das famílias em que as crianças e adolescentes se inserem. Para tanto, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática, bem como uma pesquisa de campo em diferentes bairros do
município. Mediante os dados produzidos foi possível perceber que há avanços em relação à situação das crianças,
adolescentes e suas famílias no município de Mossoró, entretanto os entrevistados são enfáticos ao afirmar a
necessidade de melhorias, apontando um isolamento das políticas sociais públicas que precisariam agir de forma
conjunta para enfrentar os desafios colocados para o acesso e garantia às crianças, adolescentes e suas famílias dos
seus direitos fundamentais.
PALAVRAS-CHAVE: Crianças; Adolescentes; Políticas Sociais Públicas; Direitos.

INTRODUÇÃO
No âmbito específico das políticas de proteção à infância e adolescência, a Lei Nº
8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
incorpora e reproduz as recomendações da Constituição Federal do Brasil, de 1988. Do ponto de
vista político, isso implica o engendramento de uma nova arquitetura de gestão da política
pública, na qual se insere os segmentos criança e adolescentes, com ênfase na municipalização.
Por conseguinte, tal redesenho institucional supõe o reconhecimento do território local
(município) com competência para propor, elaborar, executar, gerenciar e avaliar políticas
sociais.
Neste sentido, o município de Mossoró-RN, no tocante a realidade da criança e do
adolescente, segundo o diagnóstico social da Gerência Executiva de Desenvolvimento Social
(GEDS), apresenta um alto índice de vulnerabilidade social, reafirmando a realidade nacional
marcada por uma acentuada desigualdade social.
Tal contexto, requisita, pois, um estudo mais aprofundado da situação desse
segmento populacional. Nessa direção, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Mossoró-RN (COMDICA), em sintonia com as atribuições que lhes são
conferidas, publicou o EDITAL Nº 01/2009, para selecionar projetos sociais de atendimento a
criança e adolescente no município de Mossoró. O referido Edital tratava no Art. 3º, inciso III,
alínea a, da construção de um diagnóstico da situação de crianças, adolescentes e suas famílias
no município, sendo aí que se inscreveu a presente pesquisa, cuja proposição foi aprovada.
Nesta perspectiva, o projeto de que esse relatório é fruto se propôs a realizar uma
pesquisa que, ao se voltar para o conhecimento da realidade da criança e do adolescente no
1
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município de Mossoró-RN, possibilitasse revelar as diferentes situações de risco e
vulnerabilidade social as quais esses sujeitos estão submetidos, tomando como referência os
seguintes indicadores: saúde, educação, assistência social, violências, habitação, trabalho e renda
de suas famílias. Destarte, a sistematização dos dados inscreve-se como subsidio para a
elaboração de uma Política Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente no município de
Mossoró-RN, o que poderá contribuir de forma relevante para a consolidação dos direitos desses
sujeitos.
Diante disso, nosso objetivo geral buscava: construir um diagnóstico social da
criança, do adolescente e suas famílias em Mossoró, tomando como indicadores a saúde,
educação, assistência social, violências, habitação, trabalho e renda dessas famílias. Para
alcançar tal objetivo, consideramos necessário atingir os seguintes objetivos específicos:
identificar o perfil socioeconômico das famílias com crianças e adolescentes em Mossoró,
observando-se suas condições de habitação, trabalho e renda; verificar o acesso e a participação
das famílias com crianças e adolescentes, nas políticas públicas de saúde, educação, assistência
social e violências de crianças em Mossoró; perceber as situações de violência a que as famílias,
crianças e adolescentes do município de Mossoró estão submetidas e ou submetem seus filhos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para construir o diagnóstico social da criança, do adolescente e suas famílias em
Mossoró, inicialmente, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre tema relativos à infância e
adolescência, o que nos possibilitou uma análise dos dados mais consistente e fundamentada.
Realizamos também pesquisa de campo em diferentes bairros do município. Vale salientar, que
dada à complexidade do nosso objeto de pesquisa utilizamos uma abordagem quantitativa, sem
desconsiderar ou negligenciar sua dimensão qualitativa.
A medida entre uma ou outra metodologia depende do objeto que se pretende estudar
e dos objetivos a serem alcançados. Por tais razões, no projeto de que esse relatório é fruto,
buscamos abarcar uma amostra populacional capaz de remeter a um quadro geral da situação da
infância e adolescência em nosso município, o que não seria possível se tivéssemos optado pela
abordagem qualitativa.
Assim, a etapa inicial da pesquisa foi a qualificação da equipe e identificação dos
dados sobre crianças e adolescente, mediante acesso ao banco de dados do censo 2009 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Mossoró.
Como se tratava de uma investigação que buscava a identificação de demandas que
são, ao mesmo tempo, questões de direitos sociais e de anseios individuais tornou-se
imprescindível articular as dimensões quanti-qualitativa dos dados da realidade em tela. Assim,
definimos que o instrumento para a construção dos dados seria a entrevista estruturada com
familiares de crianças e com adolescentes selecionados de forma aleatória, na área de
abrangência da pesquisa.
Nesse sentido, a coleta de dados foi realizada no período de março de 2011. As
entrevistas continham perguntas fechadas para permitir a mensuração dos resultados por meio de
gráficos e tabelas e foram realizadas pelas pesquisadoras do PIBIC/CNPq, juntamente com nove
bolsistas de iniciação científica, cujas bolsas foram resultantes de recursos advindos de convênio
com o COMDICA, por intermédio da prefeitura municipal de Mossoró.
Para realização da pesquisa de campo, por meio de cálculo estatístico, chegamos a
uma amostragem de 400 famílias, com uma margem de erro de 2,51 pontos percentuais.
Vale ressaltar, que o projeto está de acordo com a Resolução CNS 196/96, tendo sido
aprovado com o protocolo Nº 104/10. Nesse sentido, colhemos, após leitura e explicação de seus
termos, a assinatura ou digital dos entrevistados no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Além disso, reafirmamos o anonimato dos respondentes das questões ou quaisquer
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outros membros da família, bem como ressaltamos que, em caso de danos, seria garantido o
ressarcimento ou indenização pelos prejuízos causados.
Mediante essa amostra escolhemos aleatoriamente onze bairros do município,
procurando-se garantir certa equiparação entre localidades mais pobres e outros de melhor poder
aquisitivo, bem como abranger diversas regiões da cidade, nestes foram realizadas quatrocentas
entrevistas, distribuídas da seguinte forma: Abolição IV, 40 entrevistas; Alto da Conceição, 19
entrevistas; Belo Horizonte, 21 entrevistas; Doze Anos, 40 entrevistas; Favela Ouro Negro, 40
entrevistas; Favela Santa Helena, 40 entrevistas; Liberdade I, 25 entrevistas; Nova Betânia, 39
entrevistas; Papoco, 16 entrevistas; Quixabeirinha, 40 entrevistas; Vingt-Rosado, 80 entrevistas.
Para tabulação dos dados utilizamos o programa statistic e a partir das tabelas e
correlações construídas, foi realizada a análise, cujos resultados apresentaremos de forma
resumida no item que segue.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo desse item discutiremos os dados produzidos durante a fase de produção de
dados, de maneira a possibilitar uma visão geral do município em relação às crianças e
adolescentes, de acordo com os seguintes indicadores:
TRABALHO E RENDA
De acordo com a pesquisa realizada foi possível notar que a maioria dos pais ou
responsáveis pelas crianças e adolescentes do município tem o ensino fundamental incompleto,
isso prejudica significativamente a entrada desses sujeitos no mercado de trabalho formal, que a
cada dia torna-se mais exigente e competitivo, fazendo com que ingressem no mercado de
trabalho informal para suprirem suas necessidades básicas.
Nesse sentido, é perceptível a desigualdade salarial entre as camadas sociais, ao
constatarmos que 42% dos entrevistados ganha de 1 a 3 salários mínimos, em contrapartida, uma
minoria de 0,75% ganha aproximadamente de 6 a 10 salários mínimos.
Com relação à participação em programas sociais observamos que 81% dos que
participam de algum programa social, recebem renda proveniente destes, o que colabora para a
sobrevivência das famílias. Analisando, a relação entre participação em programa social, renda
proveniente dos programas e a quantia recebida, verifica-se que a maioria das famílias (72,8%)
recebem acima de R$ 75,00, em sua maioria provenientes do Bolsa Família (53,5%).
Diante desse quadro, acreditamos ser necessário qualificar profissionalmente essas
famílias, bem como construir oportunidades de emprego para que os programas sociais possam
ser supérfluos e o trabalho consiga prover todas as necessidades básicas das famílias e suas
crianças e adolescentes, o que concorrerá para a garantia de direitos fundamentais desse
segmento populacional.
HABITAÇÃO
O direito à moradia é garantido pela Constituição Federal de 1988, não sendo restrito
apenas à questão da edificação, mas, para, além disso, ao direito à infra-estrutura e serviços
urbanos. Atualmente, a grande maioria da população brasileira vive em área urbana. No entanto,
parcela desta população sofre com problemas, que se viram agravados no decorrer dos anos, em
decorrência da falta de planejamento e controle na ocupação e utilização do solo, essa é uma
realidade presente também no município de Mossoró-RN.
Nesse município, pudemos verificar que 70,3% das famílias com crianças e
adolescentes pesquisadas, vivem em casa própria e 24% em casas alugadas, sendo o percentual
7% superior a média nacional que é de 17%. Somada a essa realidade podemos acrescer 23
domicílios cedidos, o que corresponde a 5,7% do total de residências pesquisadas, o que indica
uma população que não tem acesso a casa própria. Do ponto de vista das condições de habitação
a energia elétrica abrange a quase totalidade das residências, existindo apenas um dos domicílios
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que não possui esse serviço. Cerca de 55% das famílias pesquisadas não possui saneamento
básico e 4% ainda não tem sequer acesso a água encanada.
Tal realidade é preocupante, em especial, se pensarmos que estamos tratando de
famílias com crianças e adolescentes que devem ser consideradas prioridade por todas as
políticas sociais e níveis de governo, exigindo estratégias urgentes de enfrentamento dessa
situação por parte do município.
EDUCAÇÃO
Nas famílias pesquisadas parece haver uma preocupação com a inserção de suas
crianças e adolescentes na escola ou, por outro lado, uma não declaração de que existem crianças
fora da escola em sua residência, pois nenhum dos entrevistados relatou qualquer caso de
crianças em idade escolar fora da escola. Outro elemento que podemos destacar é que os pais
apresentam uma grande preocupação com a qualidade do ensino que é oferecido a seus
filhos(as), com isso famílias que detém uma maior renda familiar procuram investir nesse
aspecto, o que no contexto em que vivemos significa matriculá-los em escolas particulares, que
representa um percentual representativo de cerca de 35 a 40% dos entrevistados.
Vale ressaltar, que em todas as faixas etárias há uma grande incidência de crianças e
adolescentes em escolas públicas (superior a 60%). Chama a atenção o pequeno número de
adolescentes que ingressam nas Universidades, pois em um universo de 66 adolescentes de 16 a
18 anos, apenas três encontram-se cursando nível superior, indicando a necessidade de expansão
desse nível de ensino.
A educação é reconhecida constitucionalmente como direito de todos e dever do
Estado, devendo ser garantida em todos os níveis (Fundamental, Médio e Superior) de forma
igualitária e de qualidade a todos os sujeitos, independente de classe social, etnia, gênero ou
crença. Partindo desse pressuposto, compreendemos ser importante buscar soluções para garantir
uma educação de qualidade, bem como o acesso de crianças e adolescentes a todos os níveis de
ensino, para tanto é necessário observar fatores intra e extra escolares que estão diretamente
relacionados a educação no município.
SAÚDE
De acordo com a pesquisa realizada percebemos que o setor público do Município de
Mossoró é o principal responsável pela saúde de sua população. Os dados revelam que 65,25%
dos entrevistados utilizam os serviços públicos de saúde, enquanto que uma pequena parcela
8,75% utilizam os serviços de saúde privada e planos de saúde, sendo que 43,41% consideram o
serviço público de saúde regular.
Dessa forma, o mau atendimento profissional e a insuficiência de atendimentos
aparecem como os mais perceptíveis obstáculos para garantir a qualidade das ações e serviços de
saúde. Dentre as queixas mais presentes por parte dos entrevistados, destaca-se o excesso de
burocracia (44, 90%) e a existência de muitos profissionais mal preparados na execução de suas
funções (36,03%).
Diante do exposto, é imprescindível o desenvolvimento de mecanismos de
planejamento, acompanhamento e aperfeiçoamento do desenho organizacional do SUS; a busca
da racionalização, eficiência, qualidade e humanização da assistência à saúde. Nesse sentido, há
uma necessidade constante de investimentos na área da saúde pública, para que seja possível
garantir um melhor atendimento aos usuários desse sistema, por meio da ampliação de postos de
saúde e hospitais, aumento do número profissionais, menor burocratização, entre outros, que
venham garantir eficazmente a universalização da saúde e diminuir a iniquidade.
ASSISTÊNCIA
Das famílias das crianças e adolescentes entrevistadas, apenas 19% afirmaram
participar de programas na área da Assistência Social, o que pode estar corroborando com a forte
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seletividade que é a marca dessa política ou apontando para a diversidade dos grupos
pesquisados que se situam tanto em bairros de grande vulnerabilidade social, como em espaços
em que os habitantes têm melhores condições sócio-econômicas ou, ainda, a existência de um
pequeno número de programas voltados, de maneira particular, para a realidade das crianças e
adolescentes, tendo em vista ser este o aspecto homogeneizador do grupo pesquisado.
Com relação aos aspectos que deveriam melhorar na política de Assistência Social
do município destacaram-se: a necessidade de ampliação do número de vagas com 50% das
respostas e valor dos benefícios recebidos com 48,39%, pois ao olharmos os critérios de inserção
nos programas, particularmente àqueles de transferência de renda, percebemos uma situação
perversa de seleção dos mais pobres entre os mais pobres. Daí compreendermos porque 48,39%
considerem baixos os valores dos benefícios e apontem a necessidade de ampliação de vagas nos
programas.
De fato, não podemos negar a importância dos programas de Assistência Social e os
grandes avanços ocorridos nessa área em nível nacional e local, contundo, também não podemos
deixar de registrar que a grande maioria deles não tem permitido a transformação das situações
vivenciadas pelos sujeitos e garantido de fato a construção da cidadania plena, de forma mais
específica para as crianças e adolescentes do nosso município.
VIOLÊNCIA
A violência está instaurada no contexto histórico-social da população desde sua
origem, podendo ser notada desde a forma de colonização, punição, catequização e enraizada na
mentalidade conservadora passada como herança por várias gerações. O conceito de violência
abrange significados mais amplos do que o já instituído no senso comum.
No município de Mossoró vem se instalando uma onda crescente de violência com
números alarmantes de assaltos e homicídios. Assim, a insegurança foi percebida quando as
famílias entrevistadas apontaram a necessidade de melhoria na grande maioria dos aspectos
levantados na pesquisa, ressaltando-se, de maneira mais específica a ampliação das ações
(68,98%), a melhoria na capacitação profissional (58,89%) e os serviços prestados (64,63%).
Diante da situação vivenciada no município, em especial com relação à situação de
crianças e adolescentes que enfrentam além da violência urbana situações de violência
intrafamiliar e trazem o desafio de enfrentamento da violência praticada por eles, é visível a
necessidade de um trabalho intenso e coletivo por parte das políticas sociais públicas do nosso
município.
CONCLUSÃO
Mediante os dados produzidos foi possível perceber que há avanços em relação à
situação das crianças, adolescentes e suas famílias no município de Mossoró, entretanto os
entrevistados são enfáticos ao afirmar a necessidade de melhorias, apontando um isolamento das
políticas sociais públicas que precisariam agir de forma conjunta para enfrentar os desafios
colocados para o acesso e garantia às crianças, adolescentes e suas famílias dos seus direitos
fundamentais.
Nesse sentido, o diagnóstico construído traz um conhecimento mais aprofundado da
situação da criança e do adolescente em Mossoró, permitindo ao poder público municipal e ao
COMDICA se debruçar sobre os aspectos mais negativos apontados pelas famílias, de forma a
reforçar e consolidar sua responsabilidade com a situação das crianças e adolescentes do nosso
município, em especial, àquelas que têm seus direitos negados cotidianamente.
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DESIGUALDADES SOCIAIS E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
Hozana Raquel de Medeiros Garcia1; Márcia Regina Farias da Silva2
RESUMO: A proposta desta investigação busca analisar a problemática socioambiental no âmbito do desenvolvimento
regional de municípios de médio porte, a exemplo da cidade de Mossoró/RN, no intuito de entender as desigualdades
sociais e a vulnerabilidade socioambiental no seu território. Como procedimento metodológico a pesquisa foi dividida
em três momentos: a revisão de literatura, a organização e tratamento dos dados secundários, vistos no Censo
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2000) e a análise do cruzamento dos dados
referentes aos rendimentos em salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes e a
inconformidade habitacional por bairros, no município de Mossoró, no ano 2000. Constatou-se que há uma acentuada
desigualdade social no município, proveniente dá má distribuição de renda, embora o mesmo possua um relevante
Produto Interno Bruto – PIB per capita; verificou-se, ainda que a vulnerabilidade ambiental atinge bairros de baixo
poder aquisitivo. Logo, a reflexão ora apresentada a cerca da vulnerabilidade ambiental e da desigualdade social no
município de Mossoró, apresenta que os bairros de menor poder aquisitivo inserido nos grupos de até dois, dois a cinco
e sem rendimento em salários mínimos são os que mais enfrentam condições inadequadas em sua infraestrutura. Tal
aspecto pode está relacionado ao crescimento desordenado e acelerado do município, também comum nos demais
centros urbanos do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade social; Urbanização; Vulnerabilidade socioambiental.

INTRODUÇÃO
O modelo econômico vigente – o capitalismo – estimulou uma distribuição de renda
desigual entre a população, e nessa direção, a desigualdade social é compreendida nesta pesquisa
como a divisão desigual de renda e indiretamente dos direitos sociais, que é movido,
principalmente, pela remuneração desigual das atividades desempenhadas na sociedade. Isso
significa que mesmo um país com diversidade de recursos naturais, como o Brasil, também possa
ser verificada uma grande desigualdade social, conduzindo a população de baixa renda a ocuparem
áreas de riscos e vulneráveis, sendo essa é a principal relação entre ambas problemáticas à
desigualdade social e a vulnerabilidade socioambiental. (WLODARSKI; CUNHA, 2005).
A percepção do risco e da vulnerabilidade é, comumente, tratada em algumas pesquisas
como sinônimos. No entanto, esses dois termos possuem conceitos distintos que muitas vezes não
são considerados na pesquisa, a título de esclarecimento será apresentado à definição a que cada
termo se reporta, sem entra no mérito da discursão dessa tipologia em metodologias.
Ao corroborar com essa discussão Souza e Zanella (2010) destacam que o conceito de
risco e de vulnerabilidade tem sido empregado por diversas áreas de conhecimento e isso tem
dificultado um consenso quanto às ideias que possam representar, em virtude de haver inúmeras
interpretações em torno desses temas.
De acordo com Veyret e Richemond (2007) risco é a percepção de um perigo, mais ou
menos previsível por um grupo social ou individuo que tenha sido exposto a ele, nesse contexto o
risco é uma construção social. Já a vulnerabilidade é a magnitude do impacto previsível de um
acontecimento possível sobre os alvos que podem ser: pessoas, bens, equipamentos e meio
ambiente.
O Ministério das Cidades e Instituto de Pesquisa Tecnológica - IPT (2007) define risco
como a relação entre a probabilidade de ocorrência de um dado processo ou fenômeno, e a
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proporção de danos provocados em uma escala social e econômica sobre um dado elemento, grupo
ou comunidade. Por outro lado, a vulnerabilidade seria o grau de perda para um determinado
elemento, grupo ou comunidade dentro de uma área passível de ser afetada por um fenômeno, e
nessa perspectiva, quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco.
De acordo com Chaves e Lopes (2008) a vulnerabilidade representa o grau de
fragilidade de uma área e/ou população, assim como a sua possível capacidade de resposta diante da
concretização de um episódio danoso. Além disso, as referidas autoras acrescentam que a
vulnerabilidade pode servi como auxílio aos estudos e as formas de planejamento de áreas em
situações vulneráveis.
Na concepção do IBGE (2002) para reduzir a vulnerabilidade é necessário que haja um
bom gerenciamento do ecossistema, que também irá contribuir para a redução de impactos e
promover o bem-estar da população. No entanto, muitas pessoas e lugares são afetados por essa
mudança nos ecossistemas e estão altamente vulneráveis aos seus efeitos. Por outro lado, eles
afirmam que o aumento da pobreza e da exclusão social leva a população a ocupar locais com alta
probabilidade natural à ocorrência de eventos tais como: inundações, enchentes, deslizamentos de
terra, corridas de lama, secas severas etc..
Portanto, a partir da discussão ora apresentada, é possível afirma que os estudos na área
de vulnerabilidade e risco socioambiental são de fundamentais importâncias para subsidiar as
propostas de planejamento e gestão territorial urbana.
Nesse contexto, este trabalho que está integrado a um projeto maior intitulado “Mapa
Social: Território e Desigualdade - FASE II”, financiada pela FAPERN/CNPq – edital: 04/2007,
desenvolvido no Núcleo de Estudos Socioambientais e Territoriais da Universidade Estadual do Rio
Grande do Norte (NESAT/UERN), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP), tem por objetivo analisar a
problemática socioambiental no âmbito do desenvolvimento regional de municípios de médio porte,
mas com uma acentuada dinâmica econômica e urbana, a exemplo da cidade de Mossoró/RN, no
intuito de entender as desigualdades sociais e a vulnerabilidade socioambiental no seu território.
Cabe ressaltar que, para responder tal objetivo fazem-se necessários identificar os
principais problemas socioambientais de Mossoró/RN e definir uma metodologia que permita a
avaliação socioambiental em municípios de médio porte, visando diagnosticar as áreas que
necessitam de atenção especial, e assim propor medidas que venham a mitigar as consequências da
problemática socioambiental e fornecer subsídios para o planejamento, à gestão territorial e a
formulação de políticas públicas no âmbito social e ambiental.
MATERIAL E MÉTODOS
A cidade de Mossoró, unidade empírica de referência da presente pesquisa localiza-se
no estado do Rio Grande do Norte/RN possui 259.886 habitantes e uma área territorial de 2.099 km²
(IBGE, 2010). É considerada uma cidade de médio porte, apontada como a segunda maior do
Estado, a sua economia tem por base à agropecuária, a indústria, a prestação de serviços e impostos
advindos da produção de petróleo, que geram para o município um Produto Interno Bruto (PIB) de
R$ 2.127.077.000,00 e um PIB per capita de R$ 9.257,00, de acordo com os dados do Estado do
Rio Grande do Norte (2010).
A pesquisa se caracteriza segundo a sua finalidade como básica e descritiva, com
abordagem quali-quantitativa. (APPOLINÁRIO, 2006). Com base nos procedimentos técnicos e
metodológicos identificados por Diehl e Tatim (2004) esta investigação é de cunho bibliográfico e
documental. Ao considerar as técnicas para coleta de dado essa análise irá se restringir a fontes
secundárias extraídas dos dados disponibilizados pelo IBGE (2000). Os dados secundários visto
IBGE servirão como base de informações macros de Mossoró, com o propósito de identificar os
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dados referentes à vulnerabilidade ambiental e a desigualdade social, bem como propor o
cruzamento de ambas variáveis.
O estudo foi desenvolvido no período de julho de 2010 a julho de 2011, e foi dividido
em três momentos: (i) revisão de literatura com a proposta de discutir a ocupação de áreas
vulneráveis em uma perspectiva de enfatizar esses problemas como de ordem não apenas social,
mas, sobretudo ambiental, em que essa problemática pode ser agravada pela distribuição desigual
de renda; (ii) Organização dos dados secundários do Censo Demográfico do IBGE (2000) retirados
dos Resultados do Universo, que trata-se de dados que encontram-se organizados em temas, cada
tema apresentando um conjunto de tabelas, que estão disponíveis para os níveis territoriais. Tais
dados serviram para analisar os indicadores tanto da desigualdade social como da vulnerabilidade
socioambiental de Mossoró; e (iii) foi proposta uma análise cruzando os dados referentes aos
rendimentos em salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes e a
inconformidade habitacional, por bairros que foram: Alto da Conceição, Alto de São Manoel,
Centro, Doze Anos e Ilha de Santa Luzia no município de Mossoró, ambos indicadores adotados
para avaliar a desigualdade social, a vulnerabilidade social e a ambiental.
Os critérios de escolha dos bairros estudados consideraram a dimensão territorial do
município, a proximidade dos bairros, a localização próxima ao rio Apodi-Mossoró que corta a
cidade sendo, portanto, um local de vulnerabilidade natural e a necessidade de identificar o
rendimento mensal dessa população que se encontra em setores de atividades comerciais ativas.
Por fim, é importante esclarecer que para a avaliação da vulnerabilidade ambiental foi
considerada a metodologia adotada por Deschamps (2009), na qual é considerada como indicador a
ausência de saneamento básico adequado, sendo que, quanto maior o número de domicílios nesta
condição, dentro de cada Área de Expansão (AED), maior o “risco”. No entanto, nesta pesquisa
essa termologia será substituída por vulnerabilidade ambiental, ao considerar que esse termo
representa melhor a proposta, e a nível territorial de estudo os bairros supracitados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A problemática socioambiental que se instalou na zona urbana do município de Mossoró é
proveniente de um crescimento desordenado e sem qualquer planejamento urbano que desencadeou:
a desigualdade social acentuada, a degradação ambiental eminente e, portanto, as más qualidades de
vida, na perspectiva de compreender quais fatores encaminharam para esse cenário atual será
analisado e apresentado nos próximos tópicos às discussões dos dados gerais do município referente
ao ano 2000, com ênfase aos bairros Alto da Conceição, Alto de São Manoel, Centro, Doze Anos e
Ilha de Santa Luzia.
Desigualdade e Vulnerabilidade Social
Os dados referentes ao rendimento em salários mínimos dos responsáveis pelos
domicílios particulares permanentes pelos bairros estudados na pesquisa, no município de Mossoró
foram retirados do IBGE – Resultados do Universo, extraídos do Censo Demográfico 2000. Possui
a distribuição de renda dos domicílios particulares permanentes em salários mínimos disseminados
pelos bairros, e os mesmo servirão para analisar tanto a desigualdade social, em virtude de se tratar
da distribuição de renda como para a avaliação da vulnerabilidade social.
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Nos Rendimentos em salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes por bairros no ano de 2000,
observa-se (Tabela 01) que a Ilha de Santa Luzia obteve o maior percentual da população vivendo sobre as condições salariais de até dois salários
mínimos, representando um percentual de 56.26%. Já no Centro, o percentual da população que vive sobre essas condições salariais são de
apenas 16.85%, sendo, portanto, o menor percentual da população que vive sobre essas condições descritas.
Tabela 1 – Rendimento em salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes – Mossoró/RN, 2000.

Bairros
Até 2 SM
Alto da Conceição
739
Alto de São
Manoel
2245
Centro
121
Doze Anos
479
Ilha de Santa Luzia
373

% 2 a 5 SM %
51,97
364
25,6
51,08
16,85
38,69
56,26

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000.

787
162
333
141

17,91
22,56
26,90
21,27

5 a 10
SM
173

%
12,17

10 a 20
SM
59

%
4,15

Mais de 20
SM
10

%
0,7

Sem
Rendimento
77

%
5,41

452
211
235
64

10,28
29,39
18,98
9,65

254
129
112
21

5,78
17,97
9,05
3,17

83
81
56
4

1,89
11,28
4,52
0,60

574
14
23
60

13,06
1,95
1,86
9,05

Nos rendimentos de dois a cinco salários mínimos o destaque de maior percentual da população sobre essas condições monetárias
(Tabela1) vai para o bairro Doze Anos com 26.90%, e Alto de São Manoel com o menor valor 17.91% da população.
Ao aumentar o rendimento de cinco a dez salários identificam-se (Tabela 1) com maior percentual o bairro Centro com 29.39%, já o
de menor valor representativo foi para a Ilha de Santa Luzia com 9,65%. No que se refere à população que recebe de dez a vinte salários verificase que o maior número dessa população também se concentra no Centro com 17,97%, e com o menor percentual está a Ilha de Santa Luzia com
3,17%. Os que recebem acima de vinte salários mínimos responsáveis pelos domicílios estão localizados no Centro com 11,28% de sua
população vivendo sobre tais condições.
Quanto à população sem rendimento encontra-se (Tabela 1) com 13,06% o Alto de São Manoel com o maior percentual, e 1,86% o
bairro Doze Anos sendo, portanto, o menor percentual verificado.
Esses dados organizados na Tabela 1 permitem concluir que o bairro Centro concentra o maior percentual da população vivendo
sobre condições salariais que se estende de cinco a mais de vinte salários mínimos que se enquadra em uma situação financeiramente agradável
para a sua população, pois verificou o menor percentual quanto ao rendimento de até dois salários mínimos e o maior percentual com relação ao
que possuem um rendimento de cinco a mais de vinte salários mínimos.
Vulnerabilidade Ambiental
Como já descrito, na avaliação da vulnerabilidade ambiental foi considerada a metodologia desenvolvida por Deschamps (2009), que
considera domicílio com inadequação geral: aquele que há ausência de água canalizada em pelo menos um cômodo, ou seja, aquele domicílio
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servido por rede geral, mas canalizada só na propriedade ou terreno, servido por poço, nascente ou outra forma; o domicílio cujo escoamento se
dava por fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar e outro escoadouro; e o domicílio que não fosse atendido por serviços de limpeza; a essa
metodologia acrescentou-se a variável banheiro para aqueles domicílios que não tivessem banheiro.
Os dados coletados que serviram para fornecer tais informações foi à inconformidade habitacional pelos bairros de Mossoró
estudados na pesquisa. Os dados da Tabela 02 permitem analisar a inconformidade habitacional por bairros em Mossoró no ano de 2000, na
perspectiva de fornecer indicadores para a avaliação da vulnerabilidade ambiental no município.
Tabela 2. Inconformidade habitacional – Mossoró/RN, 2000.

Bairros
Água
% Escoamento % Banheiro %
Lixo %
Alto da Conceição
48
3,38
802
56,40
105
7,38
28 1,97
Alto de São
Manoel
496 11,29
1923
43,76
506
11,51 351 7,98
Centro
9
1,26
164
22,84
1
0,14
3
0,42
Doze Anos
114 9,21
129
10,42
61
4,93
3
0,24
Ilha de Santa Luzia 148 22,32
454
68,47
156
23,53 35 5,28

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000.

Total
1422

%
100

4395
718
1238
663

100
100
100
100

Nessa direção, verifica-se que o bairro Ilha de Santa Luzia apresentou o maior percentual com 22,32% da população, vivendo com
ausência de água canalizada em apenas um cômodo servido por rede geral de abastecimento de água. Enquanto o bairro Centro possui o menor
percentual com 1,26% da população que vive com tais condições.
Os domicílios que apresentavam o escoamento por fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar, e outros escoadouros, foram registrados
com o maior percentual o Ilha de Santa Luzia com 68,47% (Tabela 2), e o menor resultado o Doze Anos com 10,42%.
No que se refere aos domicílios que não tinham banheiros, observa-se que o bairro Ilha de Santa Luzia também se destaca, enquanto
o maior valor com 23,53%, no entanto o Centro encontra-se no nível bem inferior com relação aos demais com 0.14%. Quanto ao não
atendimento dos serviços de limpeza pública verificou-se que o bairro Doze Anos possui o menor percentual de domicílio que não são atendidos
por esse serviço com 0,24% e que o Alto de São Manoel possui o maior valor com 7,98%.
De modo geral, analisou-se mediante a esses dados que quanto à inconformidade habitacional, considerando os aspectos já citados o
bairro que possui os maiores percentuais nas variáveis que foram analisadas é o Ilha de Santa Luzia, causa essa que pode ser atrelada a sua
localização de extrema vulnerabilidade natural em relação aos demais, uma vez que, se localiza entre o rio Apodi-Mossoró.
A Agenda Habitat3 (1996) documento que foi aprovado pelos países participantes da Habitat II, compromete-se com os objetivos de
promover o planejamento integrado do uso dos recursos hídricos, com o intuito de identificar as alternativas eficazes com custos viáveis para a
3

Agenda Habitat é o documento que foi aprovado pelos países participantes, inclusive pelo Brasil, na Segunda Conferência Global para os Assentamentos Humanos - Habitat II, realizada em
junho de 1996, em Istambul, esse documento contém metas, princípios, compromissos, plano global de ação e estratégias para implementação, e sua versão em português foi produzido pelo
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, 2003.
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mobilização e o fornecimento sustentável da água para as comunidades; promover, quando julgar
necessário, a melhoria dos assentamentos informais e das favelas urbanas como uma medida
expedida e solução pragmática para o déficit habitacional; oferecer atenção especial aos programas
e às políticas desenvolvidas para assentamentos humanos para mitigar a poluição urbana,
proveniente do fornecimento inadequado de água, esgotos e drenagem, pelo mau gerenciamento de
lixo doméstico e industrial, e poluição do ar.
Desigualdade Social e Vulnerabilidade Socioambiental
A desigualdade social enquanto a distribuição de renda desigual entre os indivíduos que
compõe uma sociedade foi analisada nessa investigação por meio dos dados que representavam a
distribuição de renda em salários mínimos dos responsáveis pelos domicílios particulares
permanentes por bairros, como já foi visto. Assim, como a vulnerabilidade social por ser essa
distribuição um possível indicador que irá dizer quem possui mais fragilidade para responder as
adversidades sociais de acordo com o seu poder aquisitivo. Quanto à inconformidade habitacional
esse dado serviu como indicador de vulnerabilidade ambiental, de acordo com a metodologia de
Deschamps (2009). Nessa direção, esse último tópico tem o propósito de analisar a inadequação
habitacional distribuído pelo maior percentual de rendimentos dos bairros estudados.
A primeira variável a ser observada na Tabela 3 diz respeito ao bairro Centro ocupar três
posições no que se refere ao maior percentual de indivíduos com rendimentos de cinco a dez, de dez
a vinte e mais de vinte salários mínimos (SM), podendo indicar que nesse bairro há, mesmo que de
forma minoritária, um valor significativo de 29,39%, 17,97% e 11,28%, respectivamente com a
renda relativamente favorável para responder de maneira positiva as possíveis adversidades
socioambientais.
Tabela 3 –Grupos de distribuição de renda dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes por
inconformidade habitacional – Mossoró/RN, 2000.

Rendimento dos
Grupos por bairros
Grupo I – Até 2 SM
Ilha de Santa Luzia
Grupo II – 2 a 5 SM
Doze Anos
Grupo III – 5 a 10 SM
Centro
Grupo IV – 10 a 20
SM
Centro
Grupo V – Mais de 20
SM
Centro
Grupo VI - Sem
Rendimento
Alto de São Manoel

Água

%

Escoamento

%

Banheiro

%

Lixo

%

148

22,32

454

68,47

156

23,53

35

5,28

114

9,21

129

10,42

61

4,93

3

0,24

9

1,26

164

22,84

1

0,14

3

0,42

9

1,26

164

22,84

1

0,14

3

0,42

9

1,26

164

22,84

1

0,14

3

0,42

496

11,29

1923

43,76

506

11,51

351

7,98

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000.

Quanto as variáveis ligadas a carência de infraestrutura observada pelo abastecimento
de água inadequado, escoamento de águas residuais com ausência de rede geral de esgotamento
sanitário e fossa séptica, ausências de banheiro nos domicílios e não atendimento dos serviços de
limpeza pública, observa-se respectivamente que os grupos sociais que se destacam são: Grupo I,
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Grupo I, Grupo I e Grupo VI. Os dados ora apresentados apontam que quanto menor o rendimento
salarial, maior o aspecto de vulnerabilidade ambiental desses bairros, tendo em vista que a Ilha de
Santa Luzia e o Alto de São Manoel apresentaram o maior percentual de inconformidades
ambientais, também foram esses bairros os que possuíam uma renda enquadrada entre até dois e
sem rendimento. Tal dado pode evidenciar a necessidade de se formular políticas públicas mais
efetivas para os bairros que se encontram em uma situação financeira inferior aos demais.
De acordo com a Agenda Habitat (1996), o número de moradias inadequadas e dos sem
tetos está crescendo em uma perspectiva assustadora em muitos países, o que vem ameaçando os
padrões de segurança, saúde e de vida desses indivíduos. Nessa direção, esse documento resguarda
que todos têm direito a um padrão de vida adequado para si e suas famílias, permitindo o livre
acesso a alimentação, a casa, a esgoto, a água, ao vestuário, e por fim, ao continuo melhoramento
das condições de vida.
Assim, a Agenda Habitat (1996) estipulou como compromisso dar atenção especial às
circunstâncias e às necessidades que envolva pessoas que vivem sobre condições de pobreza,
desabrigados, refugiados, deslocados, aqueles que pertencem a grupos desfavorecidos ou
vulneráveis, mulheres, idosos, deficientes e povos indígenas. Acrescenta aindaconsideração especial
para o atendimento das necessidades especificas e condições das crianças, especialmente as que
vivem nas ruas.
CONCLUSÃO
A pesquisa proporcionou uma reflexão a cerca da vulnerabilidade ambiental e da
desigualdade social identificadonos bairros, Alto da Conceição, Alto de São Manoel, Centro, Doze
Anos e ilha de Santa Luzia, em que foi possível observar que os bairros de menor poder aquisitivo
inserido nos grupos I e IV composto pelos responsáveis pelo domicílio que possuíam rendimentos
de até dois e sem rendimento eram os que mais enfrentavam condições inadequadas em sua
infraestrutura. Tal aspecto pode está relacionado ao crescimento desordenado e acelerado do
município, também comum nos demais centros urbanos do Brasil.
Em suma, os resultados desta pesquisa apontam para a necessidade de se pensar em um
planejamento urbano mais eficaz, através da adoção de políticas públicas, em vigor, e da
formulação de novas públicas, visando à mitigação dos problemas no âmbito social e ambiental, que
proporcione a população uma melhor qualidade de vida.
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DIAGNÓSTICO SOCIAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE
E SUAS FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
Gláucia Helena Araújo Russo1; Francimar Vicente da Silva2

RESUMO: Ao longo da história crianças e adolescentes foram percebidos como objetos sobre os quais os
adultos detinham poder. Nesse sentido, só passavam a ser uma preocupação para o Estado e a sociedade,
quando eram abandonados ou percebidos como “delinquentes”. Somente com a promulgação da
Constituição Federal (1988) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), essa situação se modifica e
os “menores’, foram transformados em crianças e adolescentes, passando, portanto a ser reconhecidos
como sujeitos de direito. As mudanças trazidas com os ordenamentos jurídicos solicitam transformações
em nível político, pois implicam no engendramento de uma nova arquitetura de gestão da política pública
em relação às crianças e adolescentes. Diante disso, buscou-se por meio dessa pesquisa subsidiar o poder
público municipal no conhecimento da situação das crianças, adolescentes e suas famílias no município de
Mossoró, tomando como indicadores a condição de trabalho, renda, habitação, saúde, educação, assistência
social e violência das famílias em que as crianças e adolescentes se inserem. Para tanto, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica sobre a temática, bem como uma pesquisa de campo em diferentes bairros do
município. Mediante os dados produzidos foi possível perceber que há avanços em relação à situação das
crianças, adolescentes e suas famílias no município de Mossoró, entretanto os entrevistados são enfáticos
ao afirmar a necessidade de melhorias, apontando um isolamento das políticas sociais públicas que
precisariam agir de forma conjunta para enfrentar os desafios colocados para o acesso e garantia às
crianças, adolescentes e suas famílias dos seus direitos fundamentais.
PALAVRAS-CHAVE: Crianças; Adolescentes; Políticas Sociais Públicas; Direitos.

INTRODUÇÃO
No âmbito específico das políticas de proteção à infância e adolescência, a
Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
1
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Central, UERN. E-mail: ghar@ibest.com.br
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(ECA), incorpora e reproduz as recomendações da Constituição Federal do Brasil, de
1988. Do ponto de vista político, isso implica o engendramento de uma nova arquitetura
de gestão da política pública, na qual se insere os segmentos criança e adolescentes, com
ênfase na municipalização. Por conseguinte, tal redesenho institucional supõe o
reconhecimento do território local (município) com competência para propor, elaborar,
executar, gerenciar e avaliar políticas sociais.
Neste sentido, o município de Mossoró-RN, no tocante a realidade da criança
e do adolescente, segundo o diagnóstico social da Gerência Executiva de
Desenvolvimento Social (GEDS), apresenta um alto índice de vulnerabilidade social,
reafirmando a realidade nacional marcada por uma acentuada desigualdade social.
Tal contexto, requisita, pois, um estudo mais aprofundado da situação desse
segmento populacional. Nessa direção, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Mossoró-RN (COMDICA), em sintonia com as atribuições que lhes
são conferidas, publicou o EDITAL Nº 01/2009, para selecionar projetos sociais de
atendimento a criança e adolescente no município de Mossoró. O referido Edital tratava
no Art. 3º, inciso III, alínea a, da construção de um diagnóstico da situação de crianças,
adolescentes e suas famílias no município, sendo aí que se inscreveu a presente pesquisa,
cuja proposição foi aprovada.
Nesta perspectiva, o projeto de que esse relatório é fruto se propôs a realizar
uma pesquisa que, ao se voltar para o conhecimento da realidade da criança e do
adolescente no município de Mossoró-RN, possibilitasse revelar as diferentes situações
de risco e vulnerabilidade social as quais esses sujeitos estão submetidos, tomando como
referência os seguintes indicadores: saúde, educação, assistência social, violências,
habitação, trabalho e renda de suas famílias. Destarte, a sistematização dos dados
inscreve-se como subsidio para a elaboração de uma Política Municipal de Proteção à
Criança e ao Adolescente no município de Mossoró-RN, o que poderá contribuir de
forma relevante para a consolidação dos direitos desses sujeitos.
Diante disso, nosso objetivo geral buscava: construir um diagnóstico social da
criança, do adolescente e suas famílias em Mossoró, tomando como indicadores a saúde,
educação, assistência social, violências, habitação, trabalho e renda dessas famílias. Para
alcançar tal objetivo, consideramos necessário atingir os seguintes objetivos específicos:
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identificar o perfil socioeconômico das famílias com crianças e adolescentes em
Mossoró, observando-se suas condições de habitação, trabalho e renda; verificar o acesso
e a participação das famílias com crianças e adolescentes, nas políticas públicas de saúde,
educação, assistência social e violências de crianças em Mossoró; perceber as situações
de violência a que as famílias, crianças e adolescentes do município de Mossoró estão
submetidas e ou submetem seus filhos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para construir o diagnóstico social da criança, do adolescente e suas famílias
em Mossoró, inicialmente, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre tema relativos à
infância e adolescência, o que nos possibilitou uma análise dos dados mais consistente e
fundamentada. Realizamos também pesquisa de campo em diferentes bairros do
município. Vale salientar, que dada à complexidade do nosso objeto de pesquisa
utilizamos uma abordagem quantitativa, sem desconsiderar ou negligenciar sua dimensão
qualitativa.
A medida entre uma ou outra metodologia depende do objeto que se pretende
estudar e dos objetivos a serem alcançados. Por tais razões, no projeto de que esse
relatório é fruto, buscamos abarcar uma amostra populacional capaz de remeter a um
quadro geral da situação da infância e adolescência em nosso município, o que não seria
possível se tivéssemos optado pela abordagem qualitativa.
Assim, a etapa inicial da pesquisa foi a qualificação da equipe e identificação
dos dados sobre crianças e adolescente, mediante acesso ao banco de dados do censo
2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Mossoró.
Como se tratava de uma investigação que buscava a identificação de
demandas que são, ao mesmo tempo, questões de direitos sociais e de anseios individuais
tornou-se imprescindível articular as dimensões quanti-qualitativa dos dados da realidade
em tela. Assim, definimos que o instrumento para a construção dos dados seria a
entrevista estruturada com familiares de crianças e com adolescentes selecionados de
forma aleatória, na área de abrangência da pesquisa.
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Nesse sentido, a coleta de dados foi realizada no período de março de 2011.
As entrevistas continham perguntas fechadas para permitir a mensuração dos resultados
por meio de gráficos e tabelas e foram realizadas pelas pesquisadoras do PIBIC/CNPq,
juntamente com nove bolsistas de iniciação científica, cujas bolsas foram resultantes de
recursos advindos de convênio com o COMDICA, por intermédio da prefeitura municipal
de Mossoró.
Para realização da pesquisa de campo, por meio de cálculo estatístico,
chegamos a uma amostragem de 400 famílias, com uma margem de erro de 2,51 pontos
percentuais.
Vale ressaltar, que o projeto está de acordo com a Resolução CNS 196/96,
tendo sido aprovado com o protocolo Nº 104/10. Nesse sentido, colhemos, após leitura e
explicação de seus termos, a assinatura ou digital dos entrevistados no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Além disso, reafirmamos o anonimato dos
respondentes das questões ou quaisquer outros membros da família, bem como
ressaltamos que, em caso de danos, seria garantido o ressarcimento ou indenização pelos
prejuízos causados.
Mediante essa amostra escolhemos aleatoriamente onze bairros do município,
procurando-se garantir certa equiparação entre localidades mais pobres e outros de
melhor poder aquisitivo, bem como abranger diversas regiões da cidade, nestes foram
realizadas quatrocentas entrevistas, distribuídas da seguinte forma: Abolição IV, 40
entrevistas; Alto da Conceição, 19 entrevistas; Belo Horizonte, 21 entrevistas; Doze
Anos, 40 entrevistas; Favela Ouro Negro, 40 entrevistas; Favela Santa Helena, 40
entrevistas; Liberdade I, 25 entrevistas; Nova Betânia, 39 entrevistas; Papoco, 16
entrevistas; Quixabeirinha, 40 entrevistas; Vingt-Rosado, 80 entrevistas.
Para tabulação dos dados utilizamos o programa statistic e a partir das tabelas
e correlações construídas, foi realizada a análise, cujos resultados apresentaremos de
forma resumida no item que segue.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Ao longo desse item discutiremos os dados produzidos durante a fase de
produção de dados, de maneira a possibilitar uma visão geral do município em relação às
crianças e adolescentes, de acordo com os seguintes indicadores:
TRABALHO E RENDA
De acordo com a pesquisa realizada foi possível notar que a maioria dos pais
ou responsáveis pelas crianças e adolescentes do município tem o ensino fundamental
incompleto, isso prejudica significativamente a entrada desses sujeitos no mercado de
trabalho formal, que a cada dia torna-se mais exigente e competitivo, fazendo com que
ingressem no mercado de trabalho informal para suprirem suas necessidades básicas.
Nesse sentido, é perceptível a desigualdade salarial entre as camadas sociais,
ao constatarmos que 42% dos entrevistados ganha de 1 a 3 salários mínimos, em
contrapartida, uma minoria de 0,75% ganha aproximadamente de 6 a 10 salários
mínimos.
Com relação à participação em programas sociais observamos que 81% dos
que participam de algum programa social, recebem renda proveniente destes, o que
colabora para a sobrevivência das famílias. Analisando, a relação entre participação em
programa social, renda proveniente dos programas e a quantia recebida, verifica-se que a
maioria das famílias (72,8%) recebem acima de R$ 75,00, em sua maioria provenientes
do Bolsa Família (53,5%).
Diante desse quadro, acreditamos ser necessário qualificar profissionalmente
essas famílias, bem como construir oportunidades de emprego para que os programas
sociais possam ser supérfluos e o trabalho consiga prover todas as necessidades básicas
das famílias e suas crianças e adolescentes, o que concorrerá para a garantia de direitos
fundamentais desse segmento populacional.
HABITAÇÃO
O direito à moradia é garantido pela Constituição Federal de 1988, não sendo
restrito apenas à questão da edificação, mas, para, além disso, ao direito à infra-estrutura
e serviços urbanos. Atualmente, a grande maioria da população brasileira vive em área
urbana. No entanto, parcela desta população sofre com problemas, que se viram
agravados no decorrer dos anos, em decorrência da falta de planejamento e controle na
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ocupação e utilização do solo, essa é uma realidade presente também no município de
Mossoró-RN.
Nesse município, pudemos verificar que 70,3% das famílias com crianças e
adolescentes pesquisadas, vivem em casa própria e 24% em casas alugadas, sendo o
percentual 7% superior a média nacional que é de 17%. Somada a essa realidade
podemos acrescer 23 domicílios cedidos, o que corresponde a 5,7% do total de
residências pesquisadas, o que indica uma população que não tem acesso a casa própria.
Do ponto de vista das condições de habitação a energia elétrica abrange a quase
totalidade das residências, existindo apenas um dos domicílios que não possui esse
serviço. Cerca de 55% das famílias pesquisadas não possui saneamento básico e 4%
ainda não tem sequer acesso a água encanada.
Tal realidade é preocupante, em especial, se pensarmos que estamos tratando
de famílias com crianças e adolescentes que devem ser consideradas prioridade por todas
as políticas sociais e níveis de governo, exigindo estratégias urgentes de enfrentamento
dessa situação por parte do município.
EDUCAÇÃO
Nas famílias pesquisadas parece haver uma preocupação com a inserção de
suas crianças e adolescentes na escola ou, por outro lado, uma não declaração de que
existem crianças fora da escola em sua residência, pois nenhum dos entrevistados relatou
qualquer caso de crianças em idade escolar fora da escola. Outro elemento que podemos
destacar é que os pais apresentam uma grande preocupação com a qualidade do ensino
que é oferecido a seus filhos(as), com isso famílias que detém uma maior renda familiar
procuram investir nesse aspecto, o que no contexto em que vivemos significa matriculálos em escolas particulares, que representa um percentual representativo de cerca de 35 a
40% dos entrevistados.
Vale ressaltar, que em todas as faixas etárias há uma grande incidência de
crianças e adolescentes em escolas públicas (superior a 60%). Chama a atenção o
pequeno número de adolescentes que ingressam nas Universidades, pois em um universo
de 66 adolescentes de 16 a 18 anos, apenas três encontram-se cursando nível superior,
indicando a necessidade de expansão desse nível de ensino.
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A educação é reconhecida constitucionalmente como direito de todos e dever
do Estado, devendo ser garantida em todos os níveis (Fundamental, Médio e Superior) de
forma igualitária e de qualidade a todos os sujeitos, independente de classe social, etnia,
gênero ou crença. Partindo desse pressuposto, compreendemos ser importante buscar
soluções para garantir uma educação de qualidade, bem como o acesso de crianças e
adolescentes a todos os níveis de ensino, para tanto é necessário observar fatores intra e
extra escolares que estão diretamente relacionados a educação no município.
SAÚDE
De acordo com a pesquisa realizada percebemos que o setor público do
Município de Mossoró é o principal responsável pela saúde de sua população. Os dados
revelam que 65,25% dos entrevistados utilizam os serviços públicos de saúde, enquanto
que uma pequena parcela 8,75% utilizam os serviços de saúde privada e planos de saúde,
sendo que 43,41% consideram o serviço público de saúde regular.
Dessa forma, o mau atendimento profissional e a insuficiência de
atendimentos aparecem como os mais perceptíveis obstáculos para garantir a qualidade
das ações e serviços de saúde. Dentre as queixas mais presentes por parte dos
entrevistados, destaca-se o excesso de burocracia (44, 90%) e a existência de muitos
profissionais mal preparados na execução de suas funções (36,03%).
Diante do exposto, é imprescindível o desenvolvimento de mecanismos de
planejamento, acompanhamento e aperfeiçoamento do desenho organizacional do SUS; a
busca da racionalização, eficiência, qualidade e humanização da assistência à saúde.
Nesse sentido, há uma necessidade constante de investimentos na área da saúde pública,
para que seja possível garantir um melhor atendimento aos usuários desse sistema, por
meio da ampliação de postos de saúde e hospitais, aumento do número profissionais,
menor burocratização, entre outros, que venham garantir eficazmente a universalização
da saúde e diminuir a iniquidade.
ASSISTÊNCIA
Das famílias das crianças e adolescentes entrevistadas, apenas 19%
afirmaram participar de programas na área da Assistência Social, o que pode estar

ISBN: 978-85-7621-031-3

739

Anais do VII SIC

corroborando com a forte seletividade que é a marca dessa política ou apontando para a
diversidade dos grupos pesquisados que se situam tanto em bairros de grande
vulnerabilidade social, como em espaços em que os habitantes têm melhores condições
sócio-econômicas ou, ainda, a existência de um pequeno número de programas voltados,
de maneira particular, para a realidade das crianças e adolescentes, tendo em vista ser este
o aspecto homogeneizador do grupo pesquisado.
Com relação aos aspectos que deveriam melhorar na política de Assistência
Social do município destacaram-se: a necessidade de ampliação do número de vagas com
50% das respostas e valor dos benefícios recebidos com 48,39%, pois ao olharmos os
critérios de inserção nos programas, particularmente àqueles de transferência de renda,
percebemos uma situação perversa de seleção dos mais pobres entre os mais pobres. Daí
compreendermos porque 48,39% considerem baixos os valores dos benefícios e apontem
a necessidade de ampliação de vagas nos programas.
De fato, não podemos negar a importância dos programas de Assistência
Social e os grandes avanços ocorridos nessa área em nível nacional e local, contudo,
também não podemos deixar de registrar que a grande maioria deles não tem permitido a
transformação das situações vivenciadas pelos sujeitos e garantido de fato a construção
da cidadat56ynia plena, de forma mais específica para as crianças e adolescentes do
nosso município.
VIOLÊNCIA
A violência está instaurada no contexto histórico-social da população desde
sua origem, podendo ser notada desde a forma de colonização, punição, catequização e
enraizada na mentalidade conservadora passada como herança por várias gerações. O
conceito de violência abrange significados mais amplos do que o já instituído no senso
comum.
No município de Mossoró vem se instalando uma onda crescente de violência
com números alarmantes de assaltos e homicídios. Assim, a insegurança foi percebida
quando as famílias entrevistadas apontaram a necessidade de melhoria na grande maioria
dos aspectos levantados na pesquisa, ressaltando-se, de maneira mais específica a
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ampliação das ações (68,98%), a melhoria na capacitação profissional (58,89%) e os
serviços prestados (64,63%).
Diante da situação vivenciada no município, em especial com relação à
situação de crianças e adolescentes que enfrentam além da violência urbana situações de
violência intrafamiliar e trazem o desafio de enfrentamento da violência praticada por
eles, é visível a necessidade de um trabalho intenso e coletivo por parte das políticas
sociais públicas do nosso município.
CONCLUSÃO
Mediante os dados produzidos foi possível perceber que há avanços em
relação à situação das crianças, adolescentes e suas famílias no município de Mossoró,
entretanto os entrevistados são enfáticos ao afirmar a necessidade de melhorias,
apontando um isolamento das políticas sociais públicas que precisariam agir de forma
conjunta para enfrentar os desafios colocados para o acesso e garantia às crianças,
adolescentes e suas famílias dos seus direitos fundamentais.
Nesse sentido, o diagnóstico construído traz um conhecimento mais
aprofundado da situação da criança e do adolescente em Mossoró, permitindo ao poder
público municipal e ao COMDICA se debruçar sobre os aspectos mais negativos
apontados pelas famílias, de forma a reforçar e consolidar sua responsabilidade com a
situação das crianças e adolescentes do nosso município, em especial, àquelas que têm
seus direitos negados cotidianamente.
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DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA SIMBÓLICA – ESTUDO DO
CONCEITO DE VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NO CONTEXTO ESCOLAR E SUA RELAÇÃO
COM O ABANDONO INTELECTUAL.

Maria Audenora das Neves Silva Martins1; Lênora Santos Peixoto2.
RESUMO: A pesquisa busca investigar a Violência Simbólica e sua relação com Abandono Intelectual no contexto da
escola pública no município de Natal/RN e analisar os dados à luz da Constituição, da LDB e do ECA. A pesquisa é
qualitativa pela necessidade da ordem e das relações causais explicativas do fenômeno. Com base nos objetivos, a
pesquisa será exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa qualitativa privilegia algumas técnicas, mas faz-se opção
pelo questionário, sondagem (escala de opinião), entrevista não-diretiva. A técnica de triangulação na coleta de dados
será utilizada na pesquisa visando abranger a amplitude na descrição, explicação e compreensão do fenômeno estudado.
A pesquisa em andamento aponta a escola pública, nesse momento, como espaço de desalento e desesperança do que
como espaço público. Questionários aplicados evidenciam que os professores pesquisados desconhecem os conceitos de
violência, indisciplina, agressividade e hiperatividade e falta de limite e não sabem caracterizar cada comportamento
apresentado pelos educandos, exluindo-os do ensino e da aprendizagem. Estudos pesquisados mostram a escola como
um espaço de construção da violência, tendo em vista ser a escola um espaço dialógico, ou seja, um espaço onde os
saberes devem ser construídos através do diálogo. A violência simbólica nasce de uma lógica da exclusão, pois consiste
em um discurso da recusa. Nossa pesquisa aponta a violência simbólica como um reforço à cultura do medo nas
crianças e adolescentes na escola e contribui para o abandono intelectual.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Educação; Violência Simbólica.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos países mais desigual do mundo e envolto no que é conhecido como
“inequality trap” – armadilha da desigualdade. No século XVIII, o principal motivo para a violência
avaliou-se ser o econômico. No século XIX, predominou o sexual. Hoje, a violência determina-se
pelo poder, dominação que gera exclusão. A sociedade parece já ter se acostumado a crianças e
adolescentes morando nas ruas, pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, à imensa desigualdade
de nosso país, ao desrespeito pelos fracos, à falta de ética, ao excesso de violência (DIMENSTEIN,
2009). O reconhecimento da violência no espaço escolar como uma das novas questões sociais
globais parece ser um caminho interpretativo fecundo desse fenômeno social caracterizado como
um enclausuramento do gesto e da palavra. Nós últimos dez anos, evidenciamos conflitos que
colocam em risco a função social da escola na socialização das novas gerações. O que se percebe é
a instituição escolar enquanto um locus de explosão de conflitos sociais apontando questão da
violência no espaço escolar como um fenômeno de sociedade.
Para entender o fenômeno da violência, é fundamental compreender o papel da família,
da escola, da criminalização da pobreza, de demonização das drogas, da espetacularização da
violência, principalmente no espaço escolar, além da funcionalidade das políticas públicas
direcionadas para a temática (GONÇALVES; BRANDÃO, 2005). A escola apresenta-se, hoje,
como uma das mais importantes instituições sociais por fazer, assim como outras, a mediação entre
o indivíduo e a sociedade. Historicamente a escola vem perdendo a sua função social, abrindo
espaço para problemas graves como a não aprendizagem e a violência.
______________________________
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A violência é uma doença social devido as demanadas amorais da sociedade. Nesse
contexto, a escola perdeu o seu significado social. Por imposição do preceito constitucional do art.
227, da Constituição, agora todos são responsáveis em relação aos menores: a família – matriz
referencial, o Estado e a sociedade. No art. 70, do ECA preceitua o dever de todos prevenir a
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente (ELIAS, 2010).
Historicamente a família como lugar de proteção, em muitos casos é um mito.
Pesquisas mostram que muitas crianças e adolescentes sofrem no ambiente doméstico suas
primeiras violências: negligências, maus tratos, violência psicológica, agressão física e abusos
sexuais. O fenômeno da violência é universal – atinge países pobres e ricos e pode ser obervados
em todas as classes sociais. Não é objetivo deste projeto de pesquisa investigar a violência na
família, mas a violência simbólica nas relações pedagógicas como um dos elementos importantes
para a exclusão da criança e adolescente, logo na tenra idade, do contexto escolar. Sem uma
referência educacional esse aluno pode transgredir as normas sociais tendo em vista o seu estado de
vulnerabilidade. Faz-se necessário, inicialmente, para caracterizar o problema distinguir a violência
na escola, a violência à escola e a violência da escola.
A violência na escola é aquela que se produz dentro do espaço escolar, sem estar ligada
à natureza e às atividades da instituição escolar, como por exemplo, quando um grupo de jovens de
outros bairros decide utilizar o espaço de uma escola para acertos de contas. Neste exemplo, escola
é apenas o lugar de uma violência que teria podido acontecer em qualquer outro local. A violência à
escola está ligada à natureza e às atividades da instituição escolar: quando os alunos provocam
incêndios, depredam, batem nos professores ou os insultam, agridem colegas - eles se entregam as
violências que visam diretamente à instituição e aqueles que a representam. Essa violência é a mais
destacada pela mídia, principalmente, quando o palco é a escola pública.
A violência da escola – objeto da nossa pesquisa é uma violência institucional,
simbólica. A violência da escola não ocorre somente nos países periféricos, como se constata
através da imprensa internacional que noticia freqüentemente esses fatos nos países centrais do
sistema capitalista. Podemos vislumbrar, também, um crescente número de publicações, bem como
de ciclos de debates sobre o referido assunto. Algumas experiências internacionais podem nos dar
lições acerca da violência na escola, assim como trazer sugestões a fim de reduzirmos tais
fenômenos no espaço escolar.
A violência da escola nasce de uma lógica da exclusão, pois consiste em um discurso da
recusa - a violência nasce da palavra emparedada. Ela é sutil nas relações com os alunos se
materializando através das práticas pedagógicas sendo explicada pelos sociólogos franceses
Bourdieu e Passeron (1975) na obra “A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de
ensino”. O axioma fundamental que anuncia a “Teoria do sistema de ensino enquanto violência
simbólica” se aplica ao sistema educacional como uma modalidade específica de violência
simbólica através da ação pedagógica; da autoridade pedagógica e do trabalho pedagógico.
O objetivo de Bourdieu e Passeron é a ação pedagógica institucionalizada – a escola.
Simplificando e explicando a teoria: A violência simbólica se materializa através da forma como
seus agentes - diretores, coordenadores, professores, merendeiras, ASGs e porteiros - tratam os
alunos. Os modos de composição das classes, de atribuição de notas, de orientação, palavras
desdenhosas dos adultos, atos considerados pelos alunos como injustos ou racistas são violências
simbólicas. Os conteúdos aprendidos sem significado para a vida; as práticas autoritárias do
professor sem espaços para o diálogo, para a crítica; na relação com práticas disciplinares que
buscam a sujeição do educando, a submissão, a docilidade, a obediência, o conformismo.
A pesquisa tem como objetivo geral investigar o conceito de Violência Simbólica no
contexto educacional no município de Natal/RN. Como objetivos específicos diferenciar os
conceitos de violência, indisciplina e agressividade; explicitar os conceitos de violência na escola,
da escola e à escola; estudar a relação da Violência Simbólica ao Abandono Intelectual; verificar a
influência da violência simbólica na violência da escola e à escola e analisar a luz da Constituição,
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da LDB e ECA o abandono intelectual provocado pela violência da escola através da violência
simbólica.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa qualitativa em andamento teve início em agosto de 2009 sendo o foco
centrado no conceito de Violência Simbólica e como se materializa no contexto educacional. Os
fichamentos, resenhas e estudos pesquisados sobre Direitos Humanos, Educação e Violência (visão
ampla) na sociedade foram sendo sistematizados visando dar respaldo à pesquisa de campo.
Segundo Chizzotti (1991, p. 79): “[...] há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito [...]
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. O pesquisador é
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um
significado.
Outros aspectos importantes da pesquisa qualitativa são relevantes para o
desenvolvimento deste projeto de pesquisa: a postura do pesquisador, dos pesquisados e os dados
coletados. O pesquisador não é um mero coletor passivo de informações. Ele deve assumir uma
atitude aberta a todas as manifestações que observa, sem adiantar explicações nem conduzir-se
pelas aparências imediatas, a fim de alcançar uma compreensão global dos fenômenos. Os
pesquisados são reconhecidos como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas
adequadas para intervir nos problemas que identificam.
À medida que fomos sistematizando o corpus teórico da pesquisa sentimos a
necessidade de sabermos quais os conceitos que os educadores têm de violência (forma ampla),
hiperatividade, agressividade, indisciplina e educandos sem limites. Também buscamos saber como
identificam na escola crianças e jovens com características violentas, sem limites, etc. Outro dado
importante dos nossos estudos se refere aos bairros do município de Natal/RN com altos índices de
criminalidade atrelados as escolas públicas com péssimas qualidades da educação. Surgiram
objetivos operacionais na pesquisa a partir das nossas hipóteses.
H1 – A violência simbólica na escola pública contribui com o abandono intelectual.
H2 – A péssima qualidade da educação pública está contribuindo para a exclusão da criança e
jovem do contexto educacional.
H3 – Pesquisas mostram que bairros do município de Natal/RN com altos índices de
criminalidade suas escolas públicas apresentam seu IDEB - Índice de Desenvolvimento
Educacional baixos.
A pesquisa descritiva busca descobrir a existência de associações entre variáveis. Este
projeto de pesquisa parte da hipótese1 que a violência simbólica (variável 1) influência o abandono
Intelectual (variável 2). Além de buscar essa relação, ela pode determinar a natureza dessa relação:
a violência simbólica pode ser um fator motivacional da violência na escola e à escola.
A partir dessa premissa veio a delimitação, pois o universo era muito amplo tornando
impossível considerá-lo na sua totalidade. Assim, fez-se opção pela amostragem randômica - uma
escola de cada Zona administrativa, ou seja, seleção de uma amostra (escola) na Zona Norte, Sul,
Leste e Oeste do município de Natal/RN. A partir desse recorte elaboramos um questionário em
que os sujeitos (educadores) envolvidos não seriam identificados e aplicamos 100 questionários (25
na Zona Norte; 25 na Zona Sul, 25 na Leste e 25 na Oeste).
Com relação aos dados coletados. Todos são importantes e preciosos. São fenômenos
que não se restringem às percepções sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma
complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos. Como pesquisadores, buscamos a
dialeticidade da Violência Simbólica e o Abandono Intelectual. Nessa relação existe o educador que
segundo a Teoria do Sistema de Ensino Enquanto Violência Simbólica desenvolvida na obra “A
Reprodução”, de Bourdieu e Passeron (1975) é o mediador (direto), além de outros profissionais,
pois a violência acontece, no contexto escolar, através da ação institucionalizada, ou seja, o sistema
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escolar. Por isso da importância de sabermos a percepção que os educadores têm das categorias
violência, agressividade, etc.
Outro dado importante é que na pesquisa qualitativa os dados precisam ultrapassar sua
aparência imediata para descobrir sua essência (Triviños, 1987). À luz desse prisma, elegemos a
dialética como método de raciocínio – é possível verificar com mais rigor os objetos de análise. A
violência Simbólica e o Abandono Intelectual serão analisados em todos os seus aspectos: jurídicos,
sociais, históricos, educacionais, econômicos e políticos. Segundo Mezzaroba e Monteiro, 2009, p.
76:
A partir daí são elaborados conceitos, juízos, raciocínios, sobre o objeto. São
elaborados e aplicados diferentes procedimentos para buscar informações sobre o
objeto (observações, entrevistas, questionários). [...] por fim, deve-se partir para
análise concreta dos aspectos essenciais do objeto: forma, conteúdo, fundamento,
realidade, constituição, história, evolução.

Além do método dialético, buscamos a fenomenologia como auxiliar na pesquisa
científica. A violência é um fenômeno histórico que deve ser analisado de forma rigorosa e
descritiva. O reconhecimento da violência no espaço escolar como uma das novas questões sociais
globais configura-se por manifestações de violência à escola, na escola e da escola (objeto da nossa
pesquisa) vem mostrando que estamos frente a uma conflitualidade que coloca em risco a função
social da escola de socialização das novas gerações: o que se percebe é a instituição escolar
enquanto um locus de explosão de conflitos sociais. E esse conflito tem uma história que, através da
fenomenologia, buscaremos a essência do fenômeno.
A escolha e análise de dados são feitas com base numa amostra de elementos que deverá
permitir a extrapolação das interpretações à totalidade do universo.
A técnica de triangulação na coleta de dados será utilizada na pesquisa visando abranger
a amplitude na descrição, explicação e compreensão do fenômeno estudado. Parte-se do princípio
que é impossível conceber a existência isolada de um fenômeno, sem vinculações estreitas com uma
macrorealidade social.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A escola usa de seu poder para impedir que as crianças e jovens que nela ingressam, por
falta de outra opção – só têm a escola pública, de pensarem, de expressarem suas capacidades
tornando-os meros reprodutores de conhecimentos. A “Teoria do sistema de ensino enquanto
violência simbólica” elaborada pelos sociólogos não deixa margem a dúvidas. A função da
educação é a de reprodução das desigualdades sociais. Ela explica o fenômeno da marginalidade.
De acordo com essa teoria, marginalizados são os grupos ou classes dominados. Marginalizados
socialmente porque não possuem força material (capital econômico) e marginalizada culturalmente
porque não possuem força simbólica (capital cultural).
A escola que poderia reverte esse quadro teórico – ela fortalece – uma prova são os
péssimos índices educacionais nos testes nacionais e internacionais e a quantidade de jovens nas
ruas. A educação, longe de ser um fator de superação da marginalidade, constitui um elemento
reforçador da mesma. Sposito (2009) destaca que a questão da violência na escola é pouco estudada
no país. Insuficientemente investigado, o assunto é complexo e deixa de ser um fenômeno peculiar
à sociedade brasileira. Se a escola é largamente impotente face à violência, ela dispõe de margens
de ação face à violência à escola e da escola.
Os estudos pesquisados mostram a escola como um espaço de construção da violência,
tendo em vista ser essa um espaço dialógico, ou seja, um espaço onde os saberes devem ser
construídos através do diálogo. No entanto, a sua dialogicidade tem sido utilizada para “emparedar”
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gestos e palavras, estimulando assim, as violências: na escola, à escola e da escola.
CONCLUSÃO
Em pleno século XXI – era do conhecimento – o homem, a escola, a sociedade ainda
não superaram um dos principais problemas enfrentados no contexto social – a violência. A
sociedade da informação apesar dos avanços científicos e tecnológicos ainda não conseguiu explicar
a violência – mal endêmico que acomete todos os segmentos sociais. A violência sempre existiu na
história da humanidade. A escola já foi um espaço preservado de conflitos – hoje zona de conflito.
Critica-se a escola como espaço “público” que não se adaptou aos novos tempos, como se a escola
pudesse permanecer imune, fechada, isolada do contexto social.
Na sociedade contemporânea, a vivência da violência é tão usual e cotidiana, anunciada
e discutida com tanta freqüência, que somos levados a crer que sabemos muito sobre ela. A
compreensão das relações entre a escola e as práticas da violência simbólica perpassa pela
reconstrução da complexidade das relações sociais que estão presentes no espaço social da escola.
Os estudos apontam que a violência simbólica contribui com o abandono intelectual de crianças e
jovens que ingressam na escola pública. Que a maioria dos professores pesquisado não consegue
diferenciar os conceitos de violência, agressividade, hiperatividade, indisciplina e crianças e jovens
sem limites e têm dificuldades de caracterizar cada comportamento e as formas de lida quando se
manifestam na sala de aula, no contexto escolar. Fica evidente que não sabem lidar com o diferente,
priorizando os alunos com melhor desempenho e disciplina em classe. Os alunos hiperativos, com
déficit de atenção ou que não sabem controlar a sua agressividade são desacreditados justamente no
ambiente que eles deveriam buscar o saber – na era do conhecimento - a esperança para um futuro
melhor.
Os professores são conscientes que eles tumultuam a sala de aula e não permitem a
aprendizagem da maioria dos educandos. No atual contexto, a pesquisa mostra que os professores
buscam na sala de aula o educando ideal, quando na verdade estão diante do real. Sem ter clareza
dos comportamentos – causas e conseqüências - considerados inaceitáveis na escola e não sabendo
como lidar é mais cômodo excluí-los do processo ensino-aprendizagem. A exclusão significa a
cidadania dilacerada abortando a possibilidade da participação social. Pesquisando o perfil dos
jovens em conflitos com o ordenamento jurídico mostra que todos tiveram acesso a escola e,
durante a sua permanência no contexto escolar foram “rotulados” de crianças agressivas, violentas,
indisciplinadas, hiperativas, além de apresentarem déficit na aprendizagem como consequência do
Abandono Intelectual da família e da escola.
A pesquisa confirma que a péssima qualidade da educação pública está contribuindo
com a exclusão das crianças e jovens que têm acesso a escola pública. Dados evidenciam que a
escola pública brasileira se apresenta hoje muito mais com espaço de desalento e desesperança do
que como acesso público.
Para que a escola se configure como espaço realmente “público” é preciso, antes de
tudo, que o conhecimento seja abordado de maneira a responder á necessidade que
estas crianças e jovens têm de se comunicar com os outros e com o mundo a sua
volta (CENPEC, 2002).

Fica visível o paradoxo da escola. Vencido o desafio de colocar praticamente todas as
crianças e jovens na escola, urge a educação melhorar a sua qualidade garantindo assim a
permanência dos educandos. A permanência perpassa pela valorização do outro, respeito às
diferenças, ensino e aprendizagem que respondam as expectativas de todos que buscam o seu
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espaço “publico”.
Pesquisas mostram que bairros do município de Natal/RN com alto índice de
criminalidade as escolas públicas apresentam seu IDEB - Índice de Desenvolvimento Educacional
baixos. Dados oficiais colaboram com nossa hipótese que a péssima qualidade da educação pública
pode ser um dos fatores do aumento da criminalidade dos jovens na sociedade.
A pesquisa conscientiza a escola do seu papel social. Esclarece os educadores os
conceitos de agressividade, indisciplina e os tipos de violência. Discuti o Abandono Intelectual não
só do ponto de vista da família, mas da escola. Mostrar para a sociedade que a não permanência da
criança e do jovem na escola é um fator de vulnerabilidade e pode influenciar no contexto da
sociedade a prática de atos ilícitos. Relaciona os fatos concretamente estudados e pesquisados a luz
das teorias jurídicas, sociológicas, filosóficas e psicológicas. A proposta da pesquisa é abordar a
riqueza da pluralidade metodológica disponível como ferramenta teórica de abordagem das
questões que concernem os objetos de investigação na área jurídica.
Nossas dificuldades consistem no corte do orçamento para manter a pesquisa que
impossibilitam a compra de livros e material básico para desenvolvê-la como papel ofício,
cartuchos, etc. Estamos buscando parcerias com outras instituições visando a continuidade da
pesquisa.
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EDUCAÇÃO E MÍDIA: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O USO PEDAGÓGICO DA
TELEVISÃO NA ESCOLA
Maria Soberana de Paiva1; Jucieude de Lucena Evangelista2; Márcia de Oliveira Pinto3

Resumo: A televisão é um meio de comunicação bastante presente no cotidiano de crianças e adolescentes, que
convivem com esse meio desde que nascem, tornando-o um hábito diário de distração e entretenimento, de modo a
refletir diretamente sobre o comportamento escolar e familiar deles. Dessa forma, o presente trabalho tem como
principal objetivo pesquisar o consumo da televisão entre estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de
Mossoró – RN, a fim de conhecer as mediações que são realizadas entre a educação e a cultura midiática que se
processam no ambiente escolar. A pesquisa foi realizada com 360 alunos de duas escolas públicas e duas escolas
particulares. Através dessa análise buscamos compreender o papel mediador que a escola juntamente com o professor
podem assumir frente aos conteúdos televisivos consumidos diariamente pelos estudantes, aproximando a escola e a
televisão como espaços de socialização importantes ao processo educativo.

Palavras- Chave: Comunicação; Educação; Televisão; Mediação.

INTRODUÇÃO

Assistir televisão se constitui o principal hábito diário e momento de lazer de muitos
adolescentes, que cada vez mais despendem seu tempo com esse meio de comunicação, o que
contribui para que a televisão exerça papel importante na formação de identidades e de visões de
mundo desses jovens. Dessa forma entendemos que a escola e seu corpo docente podem agir nessa
relação, adotando a TV como instrumento pedagógico importante de apoio ao ensino, aproximandose assim da realidade de seu aluno e prolongando dessa maneira o aprendizado do mesmo para além
do espaço escolar. Deste modo, nosso principal objetivo é investigar o consumo televisivo de
estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas da cidade de Mossoró- RN, buscando
conhecer os processos de mediação entre a educação e a cultura midiática que acontecem no
ambiente educacional. Assim elencamos os seguintes objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conhecer os principais conteúdos que os estudantes de ensino médio consomem através da
televisão;
Entender como os conteúdos televisivos podem dialogar com os conteúdos escolares;
Conhecer as diferentes formas de acessos que os adolescentes têm à televisão;
Analisar as relações entre o consumo midiático de estudantes e de professores;
Conhecer os significados que educadores e educandos atribuem a televisão como meio de
comunicação;
Compreender a relevância do consumo dos conteúdos televisivos como aliados no processo
de ensino-aprendizagem.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida com estudantes do ensino médio durante os meses de agosto de
2010 a julho de 2011, com a participação das mesmas escolas em que realizamos a pesquisa sobre o
consumo televisivo com os professores do ensino médio no período de agosto de 2009 a julho de
2010, são elas: Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho; Escola Estadual Jerônimo Rosado;
Colégio Mater Christi e Colégio GEO.
A coleta de dados foi baseada na aplicação de questionários fechados, divididos em duas
partes: a primeira sobre os hábitos de consumo de televisão dos estudantes; a segunda sobre a
presença da televisão na escola. A coleta de dados baseada em questionários fechados seguiu o
mesmo procedimento adotado na pesquisa sobre o consumo de televisão e seu uso na escola por
parte dos professores, realizada em 2009/2010. A análise dos dados realizou-se por meio do
cruzamento dos dados das duas pesquisas para tentar compreender a relação da televisão com a
escola através da perspectiva dos estudantes e da perspectiva dos professores.
Primeiramente elaboramos um questionário com finalidade de avaliarmos nosso método de
coleta de dados, que consistiria na aplicação dos questionários através de e-mail individuais dos
estudantes e, que seriam distribuídos e recebidos através do e-mail do projeto
(televisaonaescola@gmail.com). Para isso, selecionamos a Escola Estadual Coronel Solon do
município de Grossos do Estado do Rio Grande do Norte, que oficialmente não faria parte da
pesquisa como campo de prova. Porém, por meio desse teste, pudemos perceber que nosso método
não era bastante eficaz, uma vez que o número de respostas obtidas foram inferiores ao que
esperávamos para a realização da nossa pesquisa.
Assim, optamos pela aplicação dos questionários de forma impressa diretamente com os
alunos em sala de aula, que se realizou durante os meses de abril e maio de 2011. A pesquisa contou
com a participação de 360 estudantes da faixa etária entre 14 e 22 anos, sendo aplicada em uma
turma para cada ano do ensino médio de cada uma das escolas. Os resultados obtidos por sua vez,
foram devidamente reunidos e tabulados através do cálculo de porcentagem simples. Em seguida,
nos dedicamos à análise dos dados, realizando o cruzamento com os resultados da pesquisa sobre o
consumo televisivo dos professores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na sociedade atual, os meios de comunicação de massa estão cada vez mais presentes e
atuantes, em especial a televisão, que atinge a maioria da população brasileira. Assim ela ocupa
papel de destaque no cotidiano das pessoas, constituindo-se principalmente como instrumento de
informação e entretenimento. Dessa maneira ela participa do desenvolvimento e formação de
identidade de crianças e adolescentes, que consomem seus conteúdos de uma maneira quase que
automática e natural desde início de suas vidas. Com isso, a televisão pode ser considerada como
uma instituição socializadora, juntamente com a família e a escola.
Dessa maneira, houve uma transformação do aluno ao ingressar no ambiente escolar, uma
vez que esse sujeito tende a carregar consigo informações e conhecimentos adquiridos na vida
cotidiana, entre eles, aquilo que é apreendido com a mídia televisiva, levando esses conhecimentos
também para a escola e muitas vezes compartilhando com seus professores e colegas suas
experiências de telespectador. No entanto, esse compartilhamento geralmente ocorre de maneira
informal, pois o diálogo entre meios de comunicação e escola nem sempre é fácil, em especial com
a televisão, o que dificulta experiências institucionalizadas e efetivas de utilização desse meio de
comunicação na escola.
A escola tende a reduzir a TV a um instrumento exterior ao processo educacional, tomando
para si a exclusividade como instituição educadora. Mas a escola pode se apropriar dos conteúdos
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televisivos no processo educacional, provocando envolvimento dos educandos pela aproximação
entre o saber escolar e o saber apreendido fora da escola. Conforme nos alerta Gomez (2008, p. 57):
“Na polêmica televisão versus crianças, mais que proibir, ralhar, ou pior, consentir pacificamente
cabe aos professores e escola prepararem-se para assumir o papel de mediadores críticos do
processo de recepção”.
Em nossa pesquisa, constatamos que 99% dos estudantes assistem televisão e, 83% deles o
faz em todos os dias da semana, 7% afirmou assistir de cinco a seis dias por semana e apenas 4%
assinalou assistir apenas de um a dois dias por semana. Dessa forma, é inegável a presença intensiva
da TV na vida desses sujeitos, que em muitos casos, convivem mais com a TV do que com seus
familiares ou mesmo com a escola, que por sua vez, estão perdendo o controle de quantidade e
qualidade de informação que diariamente chega pelo meio televisivo as crianças e adolescentes.
Em relação aos horários dedicados a TV, 49% dos estudantes afirmaram assistir televisão a
partir das 19:00 horas à meia noite; 46% de 13:00 às 18:00 horas; 5% deles afirmou ficar em frente
à TV durante toda a madrugada e apenas 1% afirmou assistir televisão das 07:00 horas ao meio dia.
O que comprova que o aparelho de TV esta cada vez mais ocupando o espaço de lazer e
principalmente de educação escolar dos adolescentes que despendem uma quantidade de horas
considerável em frente a TV. Este dado é um fato que a instituição escolar deve considerar,
adotando a TV como aliada do ensino, evitando uma série de estereótipos que a instituição escolar
construiu sobre a televisão. Gomez (2008, p. 63) cita, entre outros estereótipos, que a escola e seus
professores tendem a reduzir a televisão a uma caixa idiota, onde todos os seus conteúdos devem
ser questionados, além de concentrar para si a função de educar, sendo a única instituição
socialmente reconhecida para tal fim. Mostrando assim a antiga disputa fixada entre as duas
instituições, o que pode ocasionar na desatenção e fragilidade do aprendizado por parte do aluno,
que tende muitas vezes, a ocultar suas opiniões e dúvidas em relação aos conteúdos recebidos da
TV.
Deste modo, questionamos em nossa pesquisa, se o uso de programas de TV em sala de aula
poderia ajudar ou atrapalhar no processo de aprendizado na escola, apenas 12% dos alunos afirmou
que isso pode atrapalhar seu aprendizado, contra 88% que disseram que a utilização televisiva ajuda
no aprendizado. O que poderia contribuir também para aproximar o ambiente educacional com o
cotidiano e realidade dos estudantes. Porém, quando indagados se seus educadores utilizam a TV
em sala de aula, a maioria, 47% dos estudantes, afirmou que eles não utilizam, 41% afirmou que às
vezes eles fazem uso e apenas 12% afirmou que seus professores fazem uso sistemático da
televisão. O que demonstra um distanciamento dos docentes com o uso do meio televisivo em sala,
reafirmando os estereótipos negativos fixados sobre TV pela escola.
Em relação aos comentários sobre os programas e conteúdos televisivos em sala de aula,
68% dos estudantes afirmou que às vezes seus professores comentam, 12% afirmou que eles não
fazem nenhum tipo de comentário e 20% afirmou que seus professores costumam comentar os
assuntos veiculados na televisão. Desses por sua vez, 42% só comentam sobre conteúdos
informativos como os telejornais, entrevistas e documentários; 34% deles comentam sobre
programas de conteúdos informativos e de entretenimento; 8% comentam apenas programas de
entretenimento e, apenas 6% comentam sobre programas educativos, como os veiculados pela TV
Escola e TV Cultura. Esses números indicam novamente que a TV ainda é vista por muitos
educadores como algo questionável, servindo apenas para o uso externo e lazer dos alunos.
Observamos também que há o mau aproveitamento por parte dos docentes em relação aos
conteúdos que são direcionados à educação formal, como os exibidos pelas TV’s educativas, que
poderiam por sua vez, aliar-se aos conteúdos pedagógicos auxiliando e melhorando o ensino.
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Essa interpretação é reforçada quando questionamos sobre a relação que os professores
estabelecem entre os conteúdos televisivos e suas disciplinas: 57% dos alunos afirmaram que seus
professores às vezes relacionam os programas de TV com a disciplina deles, 19% afirmou que eles
não relacionam e, apenas 24% dos alunos disse que seus docentes costumam relacionar os
conteúdos televisivos com suas disciplinas, neste caso o aproveitamento dos conteúdos televisivos
não têm seu potencial aproveitado no processo de ensino e aprendizagem. Em relação às disciplinas
que são utilizadas para essa relação, geografia foi a mais citada pelos estudantes com 29%; história
vem logo em seguida com 18%; em terceiro com 14% está português; as demais disciplinas
alcançaram apenas 1%. O que demonstra que essa relação é possível, devendo o professor atuar
como agente mediador nesse processo.
Analisamos que é importante a inclusão de conteúdos voltados ao uso dos meios de
comunicação na formação dos docentes. A maioria dos professores que participaram da nossa
pesquisa, 53% deles, admite sentir dificuldades em relacionar os conteúdos exibidos pela TV e os
conteúdos pedagógicos.4 Já que a capacidade de compreender e analisar os conteúdos televisivos
não se adquire apenas com o seu consumo e sim, com o estímulo e a busca pelos verdadeiros
significados das informações recebidas. Dessa forma, os professores estariam melhor preparados
para atuar como mediadores da relação entre os alunos e a TV.
Sobre os tipos de programas que os estudantes gostariam que seus professores utilizassem
em sala de aula, 54% dos alunos pesquisados afirmaram que gostariam que seus professores
utilizassem programas educativos, reportagens e documentários; 24% afirmaram que gostariam que
seus educadores usassem programas de entretenimento como novelas, mini-séries e filmes em suas
aulas; 19% afirmaram que gostaria que seus docentes usassem programas jovens como o seriado
Malhação e Rebelde e apenas 3% afirmaram que gostariam que seus docentes abordassem
propagandas televisivas em suas aulas.
O professor pode atuar como mediador no processo de recepção, aproveitando o potencial
formador que a televisão em sua prática pedagógica. Ressaltamos que, nossa pesquisa não se
preocupa com a qualidade dos programas, pois, mesmo um programa de qualidade duvidosa pode
ser aproveitado pedagogicamente, tudo dependerá da capacidade do professore de problematizar o
conteúdo do programa. Já que a grande maioria dos estudantes, como exposto acima, assiste TV
todos os dias da semana, internalizando seus conteúdos sem quase, ou nenhuma, orientação. Dessa
maneira a maioria deles, 43%, afirmou que despende de uma a duas horas por dia assistindo
televisão; 31% afirmaram dedicar de três a quatro horas à programação da TV e, empatados com
13% estão os que ficam em frente à TV de quatro a cinco horas por dia e os que admitem ficar seis
horas ou mais em frente à telinha. A maioria, 55% afirmou também que em sua casa há dois ou três
aparelhos de televisão; 23% assinalaram que em sua residência possui mais de três aparelhos e, 22%
afirmaram possuir apenas um aparelho de TV em sua casa. Para estes últimos há uma possibilidade
maior de compartilhamento dos conteúdos consumidos, com os demais membros familiares, que
podem assim, por estarem presentes nesse momento, influenciar sobre as preferências ou sobre a
diversidade ou não dos conteúdos. Porém, os primeiros números corroboram com o fato de que
cada vez mais o adolescente recebe e consume os conteúdos televisivos sozinho, já que se tornou
freqüente o deslocamento da TV da sala, ambiente comum a todos, para os ambientes mais privados
como o quarto.

4

PAIVA, M. Soberana de; LUCENA, Jucieude de Evangelista; PINTO, Márcia de Oliveira. A Televisão na Escola: um Estudo
Sobre o Consumo e a Mediação da Televisão na Escola por parte dos Professores do Ensino Médio. In: VI Salão de Iniciação
Científica da UERN, 2010, p. 76. Mossoró-RN. Disponível em: < http://www.uern.br/sic/arquivos/VI_SIC.pdf >. Acesso em: 21 jun.
2011.
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Sobre os tipos de programas consumidos pelos estudantes pesquisados, 44% deles
afirmaram assistir apenas programas de entretenimento, como filmes, novelas e programas de
auditório; 36% afirmaram assistir tanto programas informativos quanto de entretenimento, mas
dedicam mais tempo aos programas de entretenimento; 11% assinalaram assistir programas
informativos e de entretenimento, mas dedicam mais tempo aos programas informativos; 8%
afirmaram assistir somente programas informativos como os telejornais, documentários, programas
de debates e entrevistas e, apenas 1% dos estudantes afirmaram assistir somente programas
educativos como os veiculados pela TV Escola. Os dados revelam que há uma atenção maior aos
conteúdos voltados ao entretenimento, o que, de certa forma, fundamenta o estereótipo que a escola
tem sobre a televisão como um espaço não-sério. Mas, mesmo os conteúdos destinados ao
entretenimento podem ser aproveitados pedagogicamente, pois alguns deles, como novelas e
seriados, aproximam da vida cotidiana. Assim, quando relacionados esses conteúdos com os
conteúdos de sala de aula, por exemplo, mostrando através de ações das narrativas ficcionais como
a matemática ou a química estão presentes no dia-a-dia, isto pode aproximar os conteúdos escolares
da vida prática e facilitar sua compreensão.
Em relação ao tipo de acesso aos conteúdos, considerando como o sinal de TV chega às
residências, constatamos que, 43% possuem em sua residência TV aberta com antena parabólica;
31% possuem em casa TV a cabo local (TCM); 16% dispõem apenas de TV aberta sem antena
parabólica, somente 10% dos alunos, em sua maioria de escolas privadas, possuem acesso a TV por
assinatura via satélite. Esses dados demonstram que o tipo de acesso aos programas de televisão
proporciona uma diversidade considerável de conteúdos, considerando que o número de canais
disponíveis entre as categorias de acesso é de no mínimo trinta, além disso, juntas, essas categorias
compreendem 74% dos alunos entrevistados.

CONCLUSÃO

O papel de mediadora que a escola pode assumir na relação entre estudantes e a televisão se
torna cada vez mais importante, já que os estudantes ficam mais expostos a TV do que a qualquer
outro meio, consumindo seus conteúdos automaticamente sem quase ou nenhum tipo de reflexão.
Assim a incorporação da televisão como aliada no processo de ensino e aprendizagem pode
aproximar a realidade dos estudantes com do ambiente de ensino, proporcionando dessa maneira
um maior diálogo entre dois espaços de aprendizado e de socialização importantes na vida de
crianças e jovens. Porém ficou claro também que se faz necessário uma verdadeira alfabetização
midiática destinada aos docentes, uma vez que eles próprios admitem não possuir capacidade
suficiente na incorporação da mídia televisiva em sala de aula, o que foi comprovado pelos alunos
em nossa pesquisa. Da mesma forma, percebemos que a escola por si só, não vence por completo
essa batalha, uma vez que, é em casa que os estudantes têm acesso aos conteúdos televisivos, cada
vez mais de forma livre e solitária, já que sua família muitas vezes não compartilha os mesmos
conteúdos ou mesmo, não refletem ou intervém nesse processo de recepção. Deste modo, julgamos
necessário, um futuro estudo que vise entender as relações estabelecidas entre a escola, a televisão e
a família, para que assim possamos compreender como se processa a socialização e formação
desses jovens estudantes.
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MAPA SOCIAL: TERRITÓRIO E DESIGUALDADES - FASE II
SUBPROJETO: DESCRIÇÃO, MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCO
SÓCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ – RN
Hermínio Sabino de Oliveira Junio1r Alfredo Marcelo Grigio2

RESUMO:

Mossoró por está passando atualmente por um processo, bastante intensificado de urbanização necessita de
um estudo mais aprofundado de suas características tanto sociais como ambientais e é por isso que o projeto se torna
de total relevância. O presente projeto tem por finalidade investigar os impactos da reestruturação produtiva sobre a
dimensão territorial da cidade, particularmente e sua inserção no atual contexto de globalização. Desde seu
povoamento Mossoró mostra um quadro de vulnerabilidade, pois a mesma começou ser erguida as margens do rio
Apodi-Mossoró e suas ruas foram construídas sem qualquer ordenamento, a população começou habitar locais
impróprios e assim um situação de risco socioambiental foi gerado, Mossoró sempre foi presente na economia do
estado por ser a segunda maior cidade, atualmente sua economia tem forte ligação com a extração do petróleo, tendo
um base da Petrobras e essa sendo um propulsora da expansão da cidade, outra forma de economia bastante notória
e a exportação do sal marinho, na cidade existe vários armazém de refino de sal onde é empregada boa parcela da
população.
PALAVRAS-CHAVES: Socioambiental; Risco; Vulnerabilidade.

INTRODUÇÃO
Tendo em vista a atual aceleração no crescimento da cidade as questões sociais e
ambiental se torna indispensáveis para que ocorra um crescimento aliado ao desenvolvimento.
Vendo a necessidade de um estudo mais aprofundado das questões ambientais e sociais o
presente trabalho tem como proposta a investigação de buscar dentre outros objetivos
compreender a questão socioambiental mostrando pontos com áreas de vulnerabilidade e risco
ambiental, nas quais moradores vivem. Mossoró tem papel importante na economia do estado,
por isso é alvo de muitas empresas que busca da especulação imobiliária, esse empreendimentos
são os principais causadores da expansão da cidade e assim gerando vários problemas
ambientais, mas não são apenas essas empresas do setor imobiliário que está se consolidando na
cidade, empresas prestadoras de serviços especializada na extração do petróleo cada vez mais
estão chegando à cidade. A cidade mostra vários problemas de infra-estrutura acarretando uma
condição de moradia aos seus morados principalmente de bairros mais periféricos a baixo das
condições ideais.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente projeto tem como ponto de partida a Vulnerabilidade Social para se obter as
áreas em Mossoró que estejam dentro de uma perspectiva de risco social a partir da coexistência
ou sobreposição espacial entre grupos populacionais muito pobres e com alta privação
(vulnerabilidade social). Também foi realizado visitas a campo tentando uma melhor
compreensão dos pontos com mais vulnerabilidade. Durante a visita (in lócus) foram utilizados
aparelhos eletrônicos, pertinentes a uma melhor investigação, análise e interpretação dos dados
coletados, como GPS e Máquina Fotográfica. Primeiro uma abordagem qualitativa e quantitativa
com base em fontes secundárias e documentais será feito como bancos de dados e revisão
bibliográfica.
1
2
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sobre o surgimento das cidades Pereira 2001 coloca que “A cidade é fruto do processo de
desenvolvimento capitalista que, em essência, desigual e demonstra essa desigualdade na
contraposição entre “ilhas” de riqueza, e área urbanas miseráveis, desprovidas de qualquer
beneficio”.
E tal situação é exposta por Mueller (1997, p. 85):
Nos assentamentos pobres, as residências são geralmente precárias,
pequenas e habitadas por muitas pessoas; além disso, não apresentam isolamento
contra ruído e variações de temperatura, são vulneráveis à sujeira, ratos insetos e
têm acesso limitado a serviços básicos (MUELLER 1997, p. 85).
As cidades, principalmente dos países subdesenvolvidos, crescem de forma
descontrolada, acarretando vários problemas para a população tanto na parte da saúde como na
parte de infraestrutura básica, tornando assim tal população eminente de risco e vulnerabilidade.

Já tornando a pesquisa para o âmbito da vulnerabilidade Cardoso (2007 p.44) ressalta que “O
conceito de Vulnerabilidade permite uma importante desagregação da experiência da pobreza, de modo a
revelar como bens e recursos são geridos no âmbito domestico, dependendo de quem está autorizado a
fazer ou decidir o que dentro da moradia”.
No que diz respeito a perigo e seu significado Bruseke 1997, p.121 põe que:
O risco é um acontecimento futuro, um momento esperado ou temido no qual
essa perda pode acontecer. Esse momento separa duas situações radicalmente distintas.
Na primeira delas ainda não aconteceu a perda, e prevalece a sua expectativa. Na
segunda, já ocorreu a perda, ou já passou o perigo. O risco percebido torna-se facilmente
um perigo (BRUSEKE 1997, p.12).

Mossoró sempre teve participação nas atividades do estado, tendo importante papel na
economia e consequentemente no desenvolvimento do estado. A história de Mossoró mostra que
desde o inicio de seu povoamento, a questão da vulnerabilidade estava presente, pois as
primeiras construções se deram nas margens do rio Mossoró, a população quase sempre esteve
carente de infraestrutura básica. Desde seu povoamento Mossoró passa por um processo de
urbanização que está cada vez mais intensificado.
Nos anos 90 Mossoró passa por um processo de expansão urbana bem menos intensivo
do que os anos anteriores, mas surgem mais cinco novos bairros. Um grande acontecimento que
foi à implantação da base-34 da Petrobras isso fez que novos bairros surgissem e os já existentes
ganhasse uma melhor infraestrutura. (ROCHA, 2009).
Com a chegada da Petrobrás a oferta de emprego na cidade aumentou, pois a Petrobrás
juntamente com suas prestadoras de serviços conseguiu empregar trabalhadores tanto com
poucos anos de estudo assim como trabalhadores com nível superior. Como consequência houve
o surgimento de hotéis e vários leitos para alugar em forma de kitnet, assim a demanda que a
cidade iria receber com o surgimento de vários empregos teria onde se instalar (PINHEIRO,
2007). O processo de expansão da cidade está acontecendo tanto horizontalmente (foto 01) como
ao mesmo tempo a cidade passa por um processo de verticalização (foto 02).
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Figura 01: Visão do Crescimento horizontal da cidade

Figura 02: Visão do crescimento vertical

Grandes empreendimentos então se firmando na cidade, porém, a cidade ainda passa por
muitos problemas seja na parte estrutural como social e assim se caracterizado um quadro de
vulnerabilidade, porém mesmo com esse quadro nos anos 90 a esperança de vida da população
ao aumentou segundo o levantamento feito pelo atlas (tabela 01).

Tabela 1 - Esperança de Vida ao Nascer- Município Mossoró 1991-2000
Mossoró
Ano
1991
2000

Esperança de Vida
61,08
69,32

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, elaboração NESAT - Mapa Social II, 2009.

Nas visitas a campo podemos constatar uma ausência de políticas públicas com relação
ao tratamento de resíduos sólidos, em alguns pontos da visita foram encontradas materiais para
uso no tratamento animal descartado inadequadamente em lixões (foto 03).
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Figura 03: Descarte inadequado de materiais para o uso no tratamento de animais.

Em alguns bairros visitados a presença do comercio informal é notável em muitos casos a
população utiliza um dos cômodos da casa para realizar o comercio. No bairro Belo Horizonte
foi averiguado a consolidação de uma espécie de lixão decorrente da falta de consciência da
população local, menos o carro coletor passando três vezes semanais, outro caso que chamou
atenção foi no que em alguns bairros existiam população de poder aquisitivo bem diferenciado e
em outros casos partes dos bairros apresentam características de zona rural e os moradores fazem
criação de animais muitas vezes nas proximidades do rio Apodi-Mossoró acarretando na
poluição do rio, porém isso é apenas mais um agravante no tocante ao rio, em alguns pontos da
cidade foi visto que verdadeiros esgotos são despejados sem qualquer tratamento diretamente no
rio (foto 04). Isso e muitos outros problemas ocasionaram para que o índice de pobreza
aumentasse da década de 90 (tabela 02).

Figura 04: Esgoto lançado no rio sem nenhum tratamento
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Tabela 2 - Intensidade de pobreza- Município Mossoró 1991-2000
Mossoró
Ano
Intensidade de Pobreza
1991
45,28
2000
45,97

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, elaboração NESAT - Mapa Social II,
2009.

Com o crescimento acelerado da cidade nos últimos anos, fez com que alguns Bairros
ficassem sem uma infraestrutura adequada, ruas sem qualquer ordem no que diz respeito às
construções das casas e logradouros, algumas ruas dos bairros mais periféricos ainda encontra-se
sem qualquer pavimentação e serviços básicos de saúde (foto 05), outro agravante é o
surgimento de lixões nesses bairros (foto 06).

Figura 05: Falta de pavimentação e serviços de saneamento

Figura 06: Área de lazer em contraste com o lixão

Na década de 90 apesar de vários problemas enfrentados pela população a taxa de
mortalidade entre as crianças teve um declino (tabela 03), com esse declino as demais
populações tiveram um aumento e assim a população ficou mais velha (tabela 04).
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Tabela 3 - Taxa de Mortalidade Infantil- Município Mossoró 1991-2000

Mossoró
Ano
1991
2000

%
62,95
34,55

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, elaboração NESAT - Mapa Social II,
2009
Tabela 4- Distribuição da Estrutura etária- Município Mossoró 1991-2000

Mossoró

Estrutura Etária

1991
41188
32791
81516
8625

0 a 14 Anos
15 a 22 Anos
23 a 64 Anos
65 Anos ou mais

Ano

2000
38732
36764
101884
11526

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, elaboração NESAT - Mapa Social II, 2009.

As áreas de lazer para a população principalmente as que estão mais distante do centro da
cidade quase não existe, quando encontradas são um tanto quanto limitadas, sendo elas quando
encontradas, praças, porém às vezes bastantes deterioradas sem uma manutenção adequada.
Alguns estabelecimentos com telão de projeção de vídeo são um atrativo para a população local,
mas os mesmo acabam causando aglomerações na via pública além de poluição sonora e visual.
Foi identificado campos de futebol improvisados ao lado de “lixões”, ou seja, o lazer dividindo
espaço com resíduos sólidos inertes e não inertes este caso foi constatado nos bairros Belo
Horizonte, Abolição e vários outros. Na ausência de espaços recreativos nos bairros, crianças
buscam lazer em terrenos baldios, onde há o contato com lixões, estando às mesmas vulneráveis
a doenças. Fere o plano diretor municipal na má qualidade das instalações no que diz o Art. 18 I,
e, II, a, c.
Morados de alguns bairros reclamaram da violência e a falta de um policiamento mais
participativo, nos bairros Belo Horizonte, Abolição, Santa Delmira e Redenção durante a visita
não foi visto nenhum carro de policia fazendo rondas. Os principais fatos presente nesses bairros
são os pequenos furtos e a utilização e comercio de drogas, essa ultima responsável por vários
homicídios em toda a cidade.
CONCLUSÃO
Constatou-se que Mossoró sempre teve participação nas atividades do estado, tendo
importante papel na economia e consequentimente no desenvolvimento do estado. As políticas
públicas se mostram falha quando se destaca o tratamento de resíduos sólidos, a população está
carente de espaços de lazer que em muitas vezes não existe nos bairros e quando existe o mesmo
é de má conservação, também a população habita em muitas vezes locais de grande risco a sadia
qualidade de vida, assim a situação que caracteriza o risco socioambiental se consolida na
maioria da cidade.
A cidade recebeu vários programas para a erradicação de favelas e melhoramento de
espaços já existente, e assim a característica da expansão urbana de Mossoró se da na melhoria
de espaço já construído e não na expansão territorial.
Os indicadores sociais apontam um melhoramento em aspectos como saúde das crianças,
pois a taxa de mortalidade teve uma queda de quase 30% e a expectativa de vida aumento, porém
a intensidade de pobreza também teve um leve aumento, mostrando que nem sempre o
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crescimento das cidades é aliado ao melhoramento das condições idéias para a sadia qualidade
de vida. A análise das problemáticas socioambientais requer um amplo conhecimento das
variáveis que formam a sociedade, é necessário perceber os fenômenos que nela ocorrem para
fomentar iniciativas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais.
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O AGRONEGÓCIO FAMILIAR DO ALTO OESTE POTIGUAR E AS POLÍTICAS
PÚBLICAS ATUAIS
José Vivaldo Machado Fernandes Júnior¹; João Batista de Freitas²
RESUMO: No Brasil, a agricultura é historicamente uma das principais atividades econômicas, principalmente porque
o país possui uma diversidade de características territoriais, climáticas, dentre outras, as quais oportunizam o cultivo de
um número maior de produtos. Neste contexto, o artigo teve como objetivo “diagnosticar o cenário atual das políticas
públicas direcionadas à agricultura familiar no território da cidadania do Alto Oeste Potiguar – RN”. Para tanto,
utilizou-se a estatística descritiva, a inferência estatística fazendo uso das ferramentas Teste T, Paired-Samples, bem
como a correlação e a análise de regressão linear múltipla. Com este fim, foram analisadas as seguintes variáveis: sexo;
localização da residência; população total residente em zona urbana; população total residente em zona rural; taxa de
alfabetização; renda per capita anual por município; renda per capita anual por pessoa; rendas per capitas anuais totais
municipais da zona urbana; e rendas per capitas anuais totais municipais da zona rural. Os resultados obtidos indicam
que, na região do Alto Oeste Potiguar, há algumas limitações, em especial: o valor de renda per capita e a taxa de
alfabetizados, a qual apresentou valor de 68,20%, bem inferior à média nacional, no valor de 86,37%, podendo afetar
negativamente o envolvimento e a integração dos programas sociais ou das políticas públicas que podem vir a
minimizar as distorções que vem ocorrendo nesta região, além de contribuir com a qualidade de vida e o
desenvolvimento local da população.
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar; Desenvolvimento local; Qualidade de vida; Taxa de alfabetização;
Território da cidadania.

INTRODUÇÃO
O estudo teve como escopo a macrorregião territorial do Alto Oeste Potiguar que
comporta trinta municípios no Estado do Rio Grande do Norte. Essa delimitação foi adotada em
função dos critérios do Território Cidadania (2010), que desenvolve suas ações em região de baixa
dinâmica econômica. Com este propósito, a pesquisa teve como arcabouço teórico bibliografias
relacionadas aos conceitos de agricultura familiar e de políticas públicas.
A agricultura familiar, apesar de estar presente de forma massiva no Rio Grande do
Norte e possuir significativa relevância dentro do contexto nacional, ainda enfrenta grandes
desafios. Questões como: a reforma agrária, o meio ambiente, o financiamento da produção, a falta
de assistência técnica específica e a viabilização econômica comprometem o sucesso dos
empreendimentos agrícolas.
Neste contexto, entende-se que o Estado possui um papel de suma importância, pois
como um dos agentes promovedores do desenvolvimento, suas ações interferem diretamente na
sociedade, em especial na agricultura familiar definida como objeto do estudo (OKONGWU e
MENCHER, 2000; TILMAN, CASSMAN et al., 2002; SOUZA, 2006). Levando em consideração
esta constatação, a pesquisa foi norteada pela seguinte problemática: como se encontram as
distribuições de rendas per capitas anuais totais municipais entre as zonas urbanas e rurais na região
do Alto Oeste Potiguar?
Sem dúvida, as políticas públicas revelam-se adequadas ferramentas para a
minimização das distorções que vem ocorrendo no distanciamento entre a evolução dos segmentos
do agronegócio – capitalizados e com altos índices de exportação – e o setor rural familiar, por sua
vez, sem capital e sem alternativas produtivas, podendo possibilitar o fortalecimento do segmento
menos assistido por meio da pesquisa, extensão, tecnologia, crédito, qualificação, inclusão social,
etc.
Diante do exposto, o estudo teve como objetivo principal diagnosticar o cenário atual
das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar no Rio Grande do Norte.
¹ Discente do Curso de Administração, Campus do CAMEAM, UERN. E-mail: vjunior_05@hotmail.com
² Doutorando em Agronegócios/UFRGS, docente do Curso de Administração, Campus do CAMEAM, UERN. E-mail:

professorfreitasuern@hotmail.com
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MATERIAIS E MÉTODOS
Para compreender o contexto atual da região objeto de estudo foram utilizadas: a
estatística descritiva, a inferência estatística fazendo uso das ferramentas Teste T, Paired-Samples,
a correlação e a análise de regressão linear múltipla. Sob a análise, figuraram predominantemente as
variáveis: sexo; localização da residência; população total residente em zona urbana; população
total residente em zona rural; taxa de alfabetização; renda per capita anual por município; renda per
capita anual por pessoa; rendas per capitas anuais totais municipais da zona urbana; e rendas per
capitas anuais totais municipais da zona rural.
De acordo com a delimitação do estudo, entendeu-se que, em sua essência, as políticas
públicas são desenvolvidas para suprir necessidades específicas. Portanto, a agricultura familiar foi
tratada por meio das variáveis: domicilio rural e urbano versus a renda per capita municipal. Dessa
forma, as hipóteses estabelecidas foram as seguintes:
H0: As Rendas Per Capitas Anuais Totais Municipais da Zona Urbana (DRTU) são
iguais as Rendas Per Capitas Anuais Totais Municipais da Zona Rurais (DRTR), sendo escrita
assim: H0:  (DRTU) =  (DRTR);
H1: As Rendas Per Capitas Anuais Totais Municipais da Zona Urbana (DRTU) não são
iguais as Rendas Per Capitas Anuais Totais Municipais da Zona Rurais (DRTR), sendo escrita
assim: H1: (DRTU)  (DRTR).
Sendo assim, aplicou-se o teste T, Paired-Samples T Test, considerando que o propósito
foi verificar duas amostras paralelas para compreender o contexto no qual estão inseridas; além do
mais, o teste permitiu averiguar tanto a hipótese nula (H0) como a hipótese alternativa (H1) a um
intervalo de confiança de 95%, para um nível de significância de = 5%. Considerando que o teste
permite analisar o valor da Sig = p que é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual
ou mais extrema que o resultado obtido, a partir dos dados da amostra, dado que a hipótese nula
(H0) seja realmente verdadeira (HAIR, ANDERSON et al., 2005).
 Se o valor p for maior ou igual a α, a hipótese nula não é rejeitada;
 Se o valor p for menor do que α, a hipótese nula é rejeitada.
Além do mais, foram calculados os coeficientes de correlação de Pearson e foi
verificado se as correlações obtidas eram significativas. As correlações lineares bivariadas foram
calculadas para as seguintes variáveis: População Total Residente em Zona Urbana (PTU),
População Total Residente em Zona Rural (PTR), Renda Per Capita Anual por Pessoa (DRPP),
Rendas Per Capitas Anuais Totais Municipais da Zona Urbana (DRTU) e Rendas Per Capitas
Anuais Totais Municipais da Zona Rural (DRTR).
O Território do Alto Oeste Potiguar é composto por trinta municípios que representam a
amostra do referido estudo. Essa delimitação foi adotada em função dos critérios do Território
Cidadania (2010), que desenvolve suas ações em região de baixa dinâmica econômica. Os
municípios possuem área geográfica com similaridades econômicas e sociais, sendo eles vistos na
Tabela 01:
Tabela 01 – Dados populacionais do Alto Oeste Potiguar.
CIDADES


Água Nova



José da Penha



Rafael Fernandes



Alexandria



Lucrécia



Rafael Godeiro



Almino Afonso



Luís Gomes



Riacho da Cruz



Antônio Martins



Major Sales



Riacho de Santana



Coronel João Pessoa



Marcelino Vieira



São Francisco do Oeste



Doutor Severiano



Martins



São Miguel
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Encanto



Paraná



Taboleiro Grande



Francisco Dantas



Pau dos Ferros



Tenente Ananias



Frutuoso Gomes



Pilões



Venha-Ver



João Dias



Portalegre



Viçosa

Fonte: (Territórios da Cidadania, 2011)

O tratamento dos dados deu-se por meio da análise estatística utilizando-se o software
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, versão 13).
Neste estudo sobre políticas públicas foi de fundamental importância conhecer o
público-alvo que foi assistido pelos programas disponibilizados pelo Estado. Dessa forma, as
variáveis escolhidas foram as seguintes:
a) Sexo, medido por masculino e feminino;
b) Localização da residência, medida por zona: urbano ou rural;
c) População Total Residente em Zona Urbana (PTU), medida pelo somatório de domiciliados
em zona urbana dos municípios;
d) População Total Residente em Zona Rural (PTR), medida pelo somatório de domiciliados
em zona rural dos municípios;
e) Taxa de alfabetização, medida através da indicação do próprio indivíduo quando afirma
saber ler e escrever um bilhete simples em seu próprio idioma, dada em porcentagem;
f) Renda Per Capita Anual por Município (DRPM), é a riqueza gerada em cada município
dividido pelo número de domiciliado;
g) Renda Per Capita Anual por Pessoa (DRPP), é a riqueza gerada por cada pessoa;
h) Rendas Per Capitas Anuais Totais Municipais da Zona Urbana (DRTU), medida pelo
somatório de toda da Renda Per Capita Anual dos Municípios da Zona Urbana e logo em
seguida dividido pelo número total de municípios que compreende essa zona urbana;
i) Rendas Per Capitas Anuais Totais Municipais da Zona Rural (DRTR), medida pelo
somatório de toda da Renda Per Capita Anual dos Municípios da Zona Rural e logo em
seguida dividido pelo número total de municípios que compreende essa zona rural.
A base de dados foi construída a partir de informações do IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. Durante o período de coleta de dados, fez-se uso de informações mais atuais
obtidas através do Censo Demográfico de 2000 (IBGE, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os atores que estão inseridos no contexto local são entidades que atuam em várias
perspectivas, no intuito de contribuir com a eficiência das políticas públicas. Dessa forma, foram
identificados os principais atores que atuam no contexto das políticas públicas que atendem o
território do Alto Oeste Potiguar, são eles: EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural; UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; IDEMA – Instituto de Defesa do
Meio Ambiente; SEARA – Secretaria Estadual de Reordenamento Agrário; SAPE – Secretaria
Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca; Prefeituras municipais; IDIARN – Instituto de Defesa e
Proteção Agropecuária; SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; BB – Banco do Brasil; CEF – Caixa
Econômica Federal; BNB – Banco do Nordeste do Brasil; INCRA – Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária; IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; MDA –
Ministério do Desenvolvimento Agrário; DFDA – Delegacia Federal do Ministério do
Desenvolvimento Agrário; FETARN – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande
do Norte.
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Diversos elementos devem ser considerados na elaboração de políticas públicas voltadas
à agricultura familiar como, por exemplo, as crenças, os costumes, os valores, as culturas, a
educação, o gênero e a localização geográfica. Sendo assim, compreender e estabelecer uma
harmonia entre os contextos social, econômico, educacional e político é primordial para influenciar
no sucesso dessas políticas públicas, desde a elaboração até sua consolidação, pois cada região
possui especificidades próprias, que precisam ser analisadas para garantir o sucesso dessas políticas
para a agricultura familiar.
Nessa perspectiva, observou-se a seguir uma relação das principais políticas públicas
voltadas à agricultura familiar existentes em nosso país. Podem ser destacadas:
 Previdência Social Rural;
 PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar;
 PAA – Programa de Aquisição de Alimentos;
 Talentos do Brasil;
 PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar;
 ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural;
 PNCF – Programa Nacional de Crédito Fundiário.
No Rio Grande do Norte, é notória a contribuição do PRONAF, do PAA, do ATER, da
Garantia Safra, e de programas que disponibilizam insumos para a agricultura familiar, dando
suporte à infraestrutura, serviços rurais e apoio às cooperativas e associações.
A partir da verificação da estatística descritiva sobre os resultados obtidos com a
construção do banco de dados sobre a população do Alto Oeste Potiguar, observou-se de forma
geral que há linearidade entre as variáveis. A educação é um dos pontos mais significativos quando
se pensa em programas sociais ou políticas públicas, pois o sucesso, ou até mesmo sua
continuidade, pode estar interligado de forma direta. Além disso, observou-se também que a
variável Taxa de Alfabetização foi a que sinalizou um impacto maior, pois a média nacional
corresponde a 86,37%, e quando observamos a Taxa de Alfabetização dos municípios que
compõem o Alto Oeste, encontramos um índice de 68,2%. Deste universo, pode-se compreender
que a taxa de alfabetização de até 68,2% concentra metade das observações (15 municípios) e
quando consideramos uma taxa de alfabetização de até 71,7% observou-se a concentração de 80%
das observações (24 municípios). O teste não-paramétrico de Kolmolgorov-Smirnov foi aplicado
para verificar se a variável segue uma distribuição normal de probabilidade, de modo que o
resultado constatou que a variável tem distribuição normal.
Após investigar o perfil da população dos municípios que compõem o Alto Oeste
Potiguar, percebeu-se que a taxa de alfabetização foi a mais relevante, pois quando se pensa em
políticas públicas o fator educação é muito importante na garantia e continuidade das ações. No
entanto, há necessidade de compreender melhor esse contexto, já que ainda não é possível sinalizar
pressupostos consistentes, pois as informações até o momento são superficiais. Com isso, entendese que a variável taxa de alfabetização é relevante para o contexto analisado, mas não é suficiente
para indicar qualquer tese.
De forma sucinta, considerando a inferência estatística, pode-se observar a estatística
descritiva das variáveis na Tabela 02, a seguir:
Tabela 02: Estatística descritiva das variáveis

Pair 1

DRTU

Paired Samples Statistics
Mean
N
Std. Deviation
R$ 14.811.231,87
30
R$ 22.132.303,27

DRTR

R$ 9.098.465,37

30
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R$ 5.853.892,13

Std. Error Mean
R$ 4.040.787,25
R$ 1.068.769,59
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De acordo com a Tabela 02, observou-se que as variáveis possuem uma diferença
significativa entre suas médias (Mean), ou seja, entende-se que o fator local do domiciliado
influencia diretamente a concentração da DRPM. Deste modo, compreende-se que o número de
domiciliados na zona rural é bem inferior aos da zona urbana. Assim, o mesmo raciocínio de
diferenciação é adotado entre o desvio padrão (Std. Deviation) e o erro padrão da média (Std. Error
Mean).
Tabela 03: Correlação entre as variáveis
Paired Samples Correlations
N
DRTU & DRTR
30

Pair 1

Correlation
0,4021

Sig.
0,0276

A Tabela 03 permite compreender que existiu correlação linear positiva média
significativa ao nível de 5% de significância entre as variáveis.
Tabela 04: Teste de significância entre as variáveis

Mean
Pair 1

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of the
Std. Error
Difference
Std. Deviation
Mean
Lower
Upper

DRTU &
R$
R$
R$
R$
DRTR 5.712.766,50 20.491.761,02 3.741.266,59 (1.938.982,82)

R$
13.364.515,82

t

df

Sig. (2tailed)

1,5270

29

0,1376

Considerando a Tabela 04, observou-se que o t=1,527 apresenta-se bem próximo do
valor de 1,96, que de acordo com intervalo de aceitação de H0 com  = 5% deve encontrar-se entre
o t ≤ -1,96 ou t ≥ +1,96. Portanto, esse valor cai na área de aceitação de H0. O valor-p (Sig. (2tailed)), que é o limite de rejeição ou aceitação de H0, também nos fornece a informação de
aceitação de H0, pois o seu valor é maior que 0,05, nesse caso, 0,138. Podemos então concluir que
não existe diferença estatística significativa, ao nível de significância de 5%, entre a distribuição de
DRTU & DRTR.
Segue abaixo as Tabela 05 e 06 com a descritiva e os resultados dos testes de correlação
de Pearson.
Tabela 05: Estatística descritiva das variáveis
Variável
DRPP
DRTU
DRTR
PTU
PTR

Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
R$ 3.835,30
R$ 462,53
R$ 14.811.231,87
R$ 22.132.303,27
R$ 9.098.465,37
R$ 5.853.892,13
3.656,90
4.236,06
2.464,27
1.701,52

N
30
30
30
30
30

Tabela 06: Correlações bivariadas de Pearson entre as variáveis

DRPP
DRTU

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

DRPP
1,000
30

Correlations
DRTU
0,562**
0,0012
30
1,000
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DRTR
-0,327
0,0781
30

PTU
0,415*
0,0226
30

PTR
-0,464**
0,0099
30

0,402*

0,976**

0,269
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Sig. (2-tailed)
N

30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
PTU
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
PTR
Sig. (2-tailed)
N
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

768

0,0276

0,0000

0,1507

30

30

30

1,000

0,543**
0,0019
30
1,000

0,985**
0,0000
30
0,430*
0,0177
30
1,000

DRTR

30

30

30

Observando os resultados acima, vê-se que existem correlações lineares significativas
entre as seguintes variáveis:
1) DRPP: DRTU, PTU e PTR;
2) DRTU: DRTR e PTU;
3) DRTR: PTU e PTR;
4) PTU e PTR.
Considerando que o teste T, Paired-Samples T Test, possibilitou a comparação das
médias das seguintes variáveis: DRTU e as DRTR, os resultados obtidos mostram que a hipótese H0
não foi rejeitada, a qual foi denominada por “H0:  (DRTU) =  (DRTR)”. Portanto, de acordo com
o valor-p (Sig. (2-tailed)) apresentado no Quadro 03, o valor de significância é superior a um α =
5% (0,05), não havendo diferenças significativas entre as médias.
Dando prosseguimento ao desenvolvimento do estudo, aplicou-se uma análise de
regressão linear múltipla entre as seguintes variáveis: DRPP sendo a variável dependente (Y) tendo
como variáveis independentes (ou regressoras) DRTU sendo a X1 e DRTR sendo a X2.
Tabela 07: Resumo do modelo de regressão estimado

Model Summary(b)
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
0,8251(a)
0,6807
0,6571
270,8592
(a) Predictors: (Constant), DRTR, DRTU.
(b) Dependent Variable: DRPP.

Durbin-Watson
1,7227

De acordo com a Tabela 07, pode-se afirmar que o coeficiente de determinação ajustado
(Ra2) estimado para este modelo foi igual a 0,6571, um valor aceitável, ou seja, 65,7% da variação
linear da distribuição de DRPP, que pode ser explicada pelas variáveis distribuição de DRTU e
DRTR.
Tabela 08: ANOVA do modelo de regressão estimado

ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
df
1
Regression
4223237,17
2
Residual
1980847,13
27
Total
6204084,3
29
(a) Predictors: (Constant), DRTU, DRTR.
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Mean Square
2.111.618,58
73.364,71

F
28,7825

Sig.
0,0000(a)
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(b) Dependent Variable: DRPP.

Na Tabela 08, percebe-se que se rejeita a hipótese nula de que todos os coeficientes
deste modelo de regressão estimados são iguais a zero e conclui-se assim que existe relação linear
entre a variável dependente e as variáveis independentes.
Tabela 09: Coeficientes do modelo de regressão estimado

Coefficients(a)
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
(Constant)
4.053,18
92,5350
1
DRTU
0,0000173
2,4821E-06
0,8275
DRTR
-0,0000521
9,3842E-06
-0,6594
(a) Dependent Variable: DRPP.

t

Sig.

43,802
6,967
-5,552

0,0000
0,0000
0,0000

Na Tabela 09, constata-se que todos os coeficientes de regressão estimados nesse modelo
foram significativos, sendo assim, pode-se escrever a equação de regressão estimada da seguinte
forma:
DRPP ≈ 4.053,18 + 0,000017*DRTU – 0,000052*DRTR
Portanto, o modelo de regressão linear múltipla estimado para o banco de dados foi bem
ajustado dentro do possível, satisfazendo as premissas necessárias para ser válido.
CONCLUSÕES
De acordo com a Tabela 04, conclui-se que não existe diferença estatística significativa,
ao nível de significância de 5%, entre a distribuição de DRTU & DRTR. Observa-se que o t=1,527
apresenta-se próximo de valor de 1,96, que de acordo com intervalo de aceitação de H0 com α = 5%
deve encontrar-se entre o t ≤ -1,96 ou t ≥ +1,96. Portanto, esse valor cai na área de aceitação de H0.
O valor-p (Sig. (2-tailed)) confirma a aceitação de H0, pois o seu valor é maior que 0,05, nesse caso,
0,138. É possível então concluir que não existe diferença estatística significativa, ao nível de
significância de 5%, entre a distribuição de DRTU & DRTR.
Considerando a Tabela 07, pode-se afirmar que o coeficiente de determinação ajustado
(Ra2) estimado para este modelo foi igual a 0,6571, um valor aceitável, ou seja, 65,7% da variação
linear da distribuição de DRPP, que pode ser explicada pelas variáveis distribuição de DRTU e
DRTR.
Contudo, o modelo de regressão linear múltiplo estimado foi bem ajustado, o que
satisfez as premissas necessárias para ser válido, seus resíduos não são autocorrelacionados e não há
heterocedasticidade.
Sendo assim, no território do Alto Oeste Potiguar, os municípios possuem similaridades
entre si, principalmente entre as Zonas Rurais e Urbanas, algo que pode ser justificado por suas
características. Dessa forma, independente da localização geográfica desses agricultores familiares,
neste momento, as atuais políticas públicas tendem a atender as expectativas desses agricultores. No
entanto, isso não implica afirmar que elas supram as necessidades da maior parte da população.
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O PROJETO PEDAGÓGICO DA UERN: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO
PEDAGOGO NA ÁREA DA INFÂNCIA
Alexsandra Maia Nolasco1. Giovana Carla Cardoso Amorim2
Resumo: Algumas modificações foram realizadas no Projeto Político Pedagógico da Faculdade de
Educação da Uern para atender às novas demandas que ocorrem na sociedade. A modificação ocorrida na
última versão (2007) resultou, na atuação do pedagogo na educação infantil, ensino fundamental, gestão
de processos educativos e espaços não-escolares. A presente pesquisa busca analisar se o currículo atual
mantém as competências e habilidades formativas necessárias à um pedagogo para atuação na área da
infância. Assim, para elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória nos
seguintes documentos: Projeto Pedagógico da UERN e nos Referenciais Curriculares Nacionais para
Educação Infantil (RCNEI) e análise bibliográfica baseada em: SAVIANI (2003) e LIMA (1998), como
também, a análise dos ementários dos PGCC’s e de questionário semi-estruturado aplicado com 55%
alunos do 8° período, objetivando perceber a visão dos alunos que vivenciaram toda a nova grade
curricular. Através dos resultados da pesquisa, foi possível observar que algumas disciplinas da área da
infância tornaram-se mais abrangentes em relação aos conteúdos para contemplar a formação para
atuação polivalente. Os dados do questionário demonstram que as disciplinas da área da infância não
estão respondendo totalmente à necessidade de conhecimentos e habilidades necessárias a essa área,
necessitando a proposição de disciplinas complementares. A pesquisa também aponta para a necessidade
de uma reorganização curricular em termos de alternância de disciplinas nos semestres letivos, a fim de
instrumentalizar teoricamente os alunos antes do estágio supervisionado referente a área em estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Infantil; Formação Profissional.

INTRODUÇÃO
Algumas modificações foram realizadas no Projeto Pedagógico da
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (versão
2007) para atender às novas demandas que ocorrem na sociedade, solicitando do
pedagogo qualificação não apenas à sala de aula, mas na perspectiva da gestão de
processos educativos mais abrangentes que contemplam a formação do pedagogo na
Educação Infantil e anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como na gestão dos
processos educativos em espaços não-escolares. A modificação ocorrida na última
versão (2007) resultou, em uma nova necessidade formativa do profissional da
educação expressada na grade curricular do Curso de Pedagogia.
O objetivo desta pesquisa e analisar se a formação, de acordo com a grade
curricular atual (versão 2007), mantém as competências e habilidades formativas
necessárias a um pedagogo para atuação na área da Educação Infantil.
MATERIAL E MÉTODOS:
A pesquisa foi iniciada em setembro de 2009. No processo de elaboração,
nos utilizamos de uma pesquisa bibliográfica exploratória nos seguintes documentos:
Projeto da UERN no que se refere às bases regulamentares e a proposição para a
formação do pedagogo; nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil
(RCNEI), no que se refere aos saberes necessários ao educador infantil; bem como com
1
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análise bibliográfica em autores como: SAVIANI (2003), LIMA (2007) e OLIVEIRA
(2002).
Procedemos à análise curricular específica nas disciplinas voltadas à área da
infância, pois para Oliveira (2007, p.29-30):
Políticas de valorização da educação infantil são unânimes em
reconhecer que à medida que cada educador troque experiências
educacionais e discuta teorias orientadoras, maior será o sentido de
certas práticas junto às crianças, daí a importância da reflexão
acadêmica.

Assim, comparando os currículos nas versões (2003; 2007) buscamos
compreender quais alterações qualitativas foram realizadas, como também, aplicamos
um questionário semi-estruturado com 55% com alunos do 8º período de 2011 (turnos
matutino e noturno), objetivando compreender o que estes pensam acerca da
organização curricular das disciplinas voltadas à infância, da quantidade de disciplinas
voltadas para essa área e o que sugerem para a melhoria do curso no que concerne as
bases da Educação Infantil.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Os resultados parciais da pesquisa demonstram vários pontos relevantes
para a análise da formação do pedagogo no que se refere aos estudos em Educação
Infantil. Houve uma abrangência dos ementários das disciplinas buscando considerar a
ampla formação. No entanto, através do mapeamento das disciplinas voltadas a área
supracitada, foi possível perceber que poucas destas são vistas antes do estágio na
Educação Infantil realizado no 5º período do curso de Pedagogia.
TABELA I:
GRADE DE DISCIPLINAS
ESPECÍFICAS
REFERENTES À
EDUCAÇÃO INFANTIL
ATÉ O 5° PERÍODO

Psicologia da Educação I e II (2° e 3° período)
Teorias Linguísticas e Alfabetização (3° período)
Alfabetização e Letramento (4° período)
Concepções e Práticas de Educação Infantil (4° período)
Estágio Supervisionado (5° período)

A partir da observação dos dados obtidos no questionário, percebe-se que os
graduandos do curso de Pedagogia da UERN sentem a falta de mais disciplinas voltadas
à área da Educação Infantil, para que possam subsidiá-los em suas práticas educativas
(discussão da questão: 2). Visualiza-se, também a necessidade de reorganização
curricular, tendo em vista que as disciplinas relacionadas a essa área são vistas, em sua
maioria, após o estágio na Educação Infantil (discussão da questão: 3). Outro ponto de
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grande relevância é a ausência de citação das disciplinas formativas básicas da área
(visualizada na questão: 1)
ANEXO I:
TABELA II:
LEVANTAMENTO DOS DADOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DE
QUESTIONÁRIO
8° PERÍODO MATUTINO
1. Quais disciplinas você considera importantes para a docência na educação
infantil?
45%
Corpo, Movimento e
Ludicidade- 7°período

30%
Profissão Docente – 3°
período

25%
Antropologia e Educação – 1°
período

Concepções e práticas de
Educação Infantil – 4º período

Teorias Lingüísticas e
Alfabetização – 4° período

Sociologia da Educação –
2°período

2. Você acha que essas disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação Infantil?
Nas respostas encontradas, percebeu-se que 50% dos alunos acreditam que as
disciplinas são insuficientes para uma boa atuação na área da infância. 40%
responderam que não; dentre elas está (M. F. N. V.) que comenta:“elas embasam o
trabalho docente, mas não são suficientes para a educação infantil”. Apenas 10% dos
alunos responderam que são suficientes (E. C. G. T.) afirma: “Sim, pois uma
complementa a outra”.
3. O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas somente
após o estágio na Educação Infantil?
70% discordam totalmente de disciplinas da área da infância serem vistas
somente depois do estágio da Educação Infantil “não acho muito legal, porque são elas
que nos darão suporte para chegarmos à escola” (L.S.M). Os outros 30% também não
concordam, porém vêem como algo que ocorre no currículo, porque não há outra
escolha.
4. O que você acrescentaria no curso de pedagogia que contribuísse para atuação na área
da infância?
30% responderam que gostariam que houvesse uma escola laboratório, onde
fosse possível aplicar teorias e pesquisas educacionais. Os 70% dividem-se em aumento
das disciplinas, aumento de carga horária, realização de aulas práticas e oficinas
pedagógicas.
8° PERÍODO NOTURNO
1. Quais disciplinas você considera importantes para a docência na educação
infantil?
40%

35%

25%

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

Didática – 4°
PERÍODO
Teorias Lingüísticas e
Alfabetização – 4°

Corpo, Movimento e Ludicidade- 7°
PERÍODO
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PERÍODO
Alfabetização e
Letramento- 4°
PERÍODO

2. Você acha que essas disciplinas são suficientes para o trabalho na Educação Infantil?
90% dos alunos respondem que não; dentre eles está (A. P. R. M) que afirma: “é
preciso abrir outras disciplinas que favoreçam a educação infantil”. 20% dos alunos
acreditam que as disciplinas são suficientes para atuação na educação infantil.
3. O que você acha de algumas disciplinas da área da infância serem vistas somente
após o estágio na Educação Infantil?
95% dos alunos expressam insatisfação, como (S.B.S.S): “horrível, pois
fazemos um estágio sem subsídios necessários” e complementa (A. P. R. M) ao afirmar:
“acho que é mal elaborado, pois antes da prática devemos ter a teoria”. Apenas 5%
acreditam que as outras disciplinas complementam a formação para a sala de aula na
área da infância.
4. O que você acrescentaria no curso de pedagogia que contribuísse para atuação na área
da infância?
Dentre as sugestões encontramos: aumento no número de disciplinas para essa área. O
restante dividiu-se em aula em laboratório e atividades em campo.
CONCLUSÃO:
Nos resultados parciais da pesquisa é possível perceber que algumas
disciplinas da área de atuação em Educação Infantil tornaram-se mais abrangentes nas
propostas de organização do conteúdo visando contemplar a formação mais ampla. No
entanto, visualiza-se a necessidade de alteração da organização das disciplinas nos
períodos de base (1º, 2º, 3º e 4º) para atendimento a uma atuação mais consistente no
Estágio Supervisionado I – prática em Educação Infantil - que acontece no 5º período
do curso de pedagogia na grade curricular da UERN.
O progresso e importância da pesquisa são relevantes para a UERN, pois
ajudam os gestores a compreender quão importante é a formação profissional do
pedagogo para a área da infância. Formar profissionais capacitados e preparados para o
mercado de trabalho requer uma análise profunda da maneira na qual vem sendo
realizada essa formação, pois é a partir desta, que os atuais discentes atuarão e poderão,
ou não, fazer a diferença na educação. A base reside na formação acadêmica.
AGRADECIMENTOS:
Ao programa de bolsas de iniciação científica PIBIC/UERN, por conceder
auxílio financeiro e aos alunos do 8º período do curso de pedagogia da UERN por
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PODER SIMBÓLICO E PODER POLÍTICO: AS POLÍTICAS DE CONCESSÕES DE
RÁDIO E TELEVISÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Geilson Fernandes de Oliveira1; Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes2; Maria Adriana
Nogueira3
RESUMO: Inserida no campo dos estudos da Comunicação Social, esta pesquisa objetivou analisar as concessões
públicas de rádio e televisão no Brasil e suas implicações no Rio Grande do Norte, com foco nas relações com os
grupos políticos detentores destas concessões e das forças políticas do Estado. Observamos que no contexto das
concessões de Rádio e TV alguns políticos, muitas vezes, utilizam a mídia para a promoção da imagem de si e fecham o
espaço das emissoras para aqueles que não adotam o seu ponto de vista. Essa realidade justificou a necessidade de
desenvolver um trabalho que mostrasse o quadro em que se encontram os setores midiáticos no Estado do RN,
observando sua relação com a política de concessão em nível nacional e com as forças políticas detentoras dos meios de
comunicação pesquisados. Na primeira etapa da pesquisa (2009/2010), bem como na segunda (2010/2011), o
questionário foi utilizado como técnica de coleta de dados com o objetivo de fazer um diagnóstico do perfil das
emissoras de rádio e de televisão aberta no município de Mossoró-RN, segunda maior cidade do Estado e da Capital
Natal. De acordo com a análise dos dados, constatou-se a forte vinculação dos proprietários dos veículos de
comunicação com grupos políticos locais, que tem em suas mãos uma grande concentração desses meios que se
aglomeram como propriedades de um só dono, inviabilizando a democratização da informação, e influenciando a
produção de bens simbólicos. Assim, políticos que são detentores destes meios, conseguem permanecer em cargos
públicos.
PALAVRAS-CHAVE: Concessões; Poder Político; Poder Simbólico; Rádio e TV.
INTRODUÇÃO

Alguns pesquisadores têm se dedicado a pesquisa das relações entre mídia e política no
Brasil nos últimos anos. A literatura sobre o tema infelizmente ainda é bastante carente. Tal debate
é estimulado, sobretudo, em torno da importância que a mídia exerce nos processos políticoeleitorais. Este campo de pesquisa ainda não está consolidado devido à confluência entre ciência
política e os estudos da comunicação, onde várias concepções teóricas estão em disputa e coexistem
interpretações conflitantes sobre a mesma realidade.
Historicamente, a política sempre esteve associada ao exercício de poder tanto na
relação entre soberano e súdito, como na de governantes e governados. Na contemporaneidade, a
mesma associa-se com a mídia, onde produz e reproduz com eficácia os seus discursos ideológicos.
Assim, a mídia, campo considerado como de grande influência passa a ser usado para outros fins,
no caso em questão fins políticos/partidários.
As concessões de rádio e televisão, meios de comunicação considerados massivos, que
atingem um grande número de receptores, são usadas muitas vezes como moeda de troca. As
expressões “comunitária” e “educativa” que geralmente acompanham essas concessões ficam
somente no papel, não existindo na prática dos materiais produzidos por esses meios. Os seus
conteúdos na maioria das vezes reforçam ideais políticos dos seus proprietários, fazendo com que
estes cheguem ou permaneçam no poder, já que é através da mídia em sua centralidade que a
política é construída simbolicamente.
Nesta perspectiva visamos através deste estudo identificar como ocorrem essas relações
entre mídia e política nas duas maiores cidade do Estado do Rio Grande do Norte – Mossoró e
1
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Natal, bem como analisar quais são as conseqüências deste fenômeno, que conforme estudiosos não
é uma especificidade nossa, ocorrendo na maioria dos outros estados brasileiros, principalmente os
da região Nordeste.
Não temos a intenção de denúncia, mas a de tornar pública tal ocorrência, para que os
receptores dessas emissoras de rádio e televisão passem a consumir mais atentamente às
informações que a eles são destinadas.
MATERIAL E METÓDOS

A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo principal analisar as concessões
públicas de rádio e televisão no Brasil, e suas implicações no estado do Rio Grande do Norte, sendo
sua meta central a verificação da existência ou não de ligações entre os grupos detentores destas
concessões com os grupos políticos locais, uma vez que em nível nacional muitos autores das
Ciências Sociais já constataram a ocorrência deste fenômeno, onde grupos políticos que tem em
suas mãos concessões de rádio e tv veiculam suas linhas de pensamento em larga escala através
destes meios, influenciando os seus receptores.
Cientes de que há uma relação muito próxima entre mídia e poder e de que, para
compreendermos como esse fenômeno ocorre em nosso estado é que foi realizada esta pesquisa
para uma análise mais aprofundada do atual cenário do sistema de comunicação no RN.
Assim sendo, o presente estudo foi desenvolvido entre os anos de 2009 e 2011, sendo
dividido em duas etapas. Em seu primeiro ano (2009/2010) foi feita uma introdução teórica e
documental acerca do assunto que seria estudado, onde foram realizadas leituras e fichamentos de
materiais concernentes à temática. Logo após esse período foram iniciadas as pesquisas de campo
no município de Mossoró/RN por meio da aplicação de questionários, objetivando o levantamento
de dados para a obtenção dos resultados. Já em seu segundo ano (2010/2011), após ter sido
finalizado o levantamento de dados na cidade de Mossoró, a pesquisa passou a ser realizada na
cidade de Natal/RN, visando identificar se na capital do estado ocorria o mesmo fenômeno que foi
encontrado na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte – Mossoró.
A escolha dessas duas cidades deu-se pelo fato de as duas serem as maiores do estado,
bem como por serem também as que concentram o maior número de emissoras de rádio e televisão.
Acreditamos que a amostragem desse recorte empírico corresponderia a situações similares em todo
o restante do estado.
Nas duas etapas, o questionário foi utilizado como técnica de coleta de dados, tendo o
objetivo de fazer um diagnóstico do perfil das emissoras de rádio e televisão aberta nos municípios
de Mossoró e Natal. De modo geral, estes foram respondidos por pessoas que compunham parte da
direção e gerência dos veículos investigados.
Logo após o levantamento desses dados, partimos para a tabulação e análise dos
resultados, que nos mostrou um quadro semelhante para as duas cidades, como será visto mais
adiante.
Tendo uma natureza a priori quantitativa, quando da necessidade do levantamento de
dados para comparações percentuais, a posteriori a análise de tais dados foi feita a partir de uma
ótica qualitativa, uma vez que foram analisados as implicações dos resultados obtidos, como por
exemplo, a verificação da influência de grupos políticos donos de concessões nas eleições
majoritárias nos anos em que a pesquisa foi realizada, dessa forma, esta pesquisa pode ser
caracterizada como sendo quali-quanti, agregando características do método quantitativo e
qualitativo.
A pesquisa quantitativa faz uso de instrumentos estruturados, como os questionários
(geralmente padronizados e uniformes, com perguntas claras e objetivas), e apresentam dados de
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um determinado universo, os seus resultados são mais concretos e menos passíveis de erros de
interpretação, enquanto que a pesquisa qualitativa, nesta ocasião utilizada para a compreensão dos
dados, tem um caráter mais exploratório, sendo indutiva, e neste caso imprescindível para o
entendimento dos resultados. Aqui, os métodos quantitativos e qualitativos complementaram-se.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os vários aspectos que podem ser considerados com respeito à relação mídia –
poder podemos destacar a capacidade dos meios de comunicação em construir parte da realidade
que nos rodeia, a ponto de, muitas vezes percebermos que um fato existe ou deixa de existir graças
a sua existência ou não existência no campo midiático, o que revela o grande poder dos meios de
comunicação na contemporaneidade.
Na presente pesquisa foi constatado o forte poder exercido por estes meios, já que
depois da aplicação dos questionários nas duas cidades selecionadas observou-se uma forte relação
entre grupos políticos locais e donos de concessões de rádio e televisão, impulsionando, como
mostra a análise, a entrada e/ou permanência de tais grupos políticos nos principais cargos
majoritários dessas cidades bem como do estado.
Enquanto proprietários destes veículos, políticos reproduzem seus discursos persuasivos
em grande escala através de suas concessões, produzindo bens simbólicos que refletem suas
ideologias, exercendo uma forma de poder sobre aqueles que destes meios dependem para se
informar e formar suas opiniões.
Na cidade de Mossoró, local de realização da primeira etapa da pesquisa (2009/2010),
das sete emissoras de rádio onde foram aplicados o questionário, cinco (71%) tem relações diretas
com grupos e/ou famílias onde há pessoas pertencentes a partidos políticos, como é mostrado no
gráfico a seguir:

Gráfico 1 - Emissoras de rádio na Cidade de Mossoró e relações
com grupos/partidos políticos.

Os grupos políticos nos quais se concentram estas concessões são aqueles mais
tradicionais da cidade, que obtiveram a outorga de funcionamento principalmente durante o
governo Sarney, o primeiro governo dito democrático, que entre outros fatores foi marcado pelo
grande número de concessões de rádio e televisão.
É de conhecimento de todos que várias instituições sociais como a igreja, a família, a
escola e grupos de amigos vem nos últimos tempos perdendo espaço para a mídia, sendo que esta
última tem-se tornado a instituição que mais influencia na formação da opinião pública. Podemos
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então verificar que, uma vez sendo proprietários desses veículos, tais grupos políticos conseguem
eleger representantes para cargos majoritários fazendo uso do poder que a mídia possui. Gomes
(2003) ressalta em sua obra sobre a importância das mídias na modelização da sociedade, vista pela
autora como ponto estratégico, “uma vez que são espaços por onde os discursos terão seu ponto
máximo de difusão” (pág. 45), tendo em vista que tais discursos/mensagens, geralmente de cunho
político/ideológico passam pela produção de significados dos receptores, conferindo para eles uma
forma de sentido.
No que refere às concessões de televisão aberta no município de Mossoró, a única que
tem ligação direta com um grupo político, que também é detentor de uma emissora de rádio,
comprovando uma tendência observada por Lima (2006): “[...] o sistema brasileiro de mídia, além
de historicamente concentrado, é controlado por uns poucos grupos empresariais familiares, é
vinculado às elites políticas locais e regionais” (pág. 112).
Quanto à capital do estado – Natal, onde foi realizada a segunda etapa da pesquisa, do
total de nove emissoras de rádio, apenas três declararam abertamente por meio dos questionários
suas relações com agrupamentos políticos, mas é sabido por meio de pesquisas bibliográfica e
documental que esse número na realidade chega ao dobro do declarado, chegando a quantidade de
seis. Só três emissoras teriam então conteúdos independentes.
Já quanto às concessões de emissoras de televisão, das seis que são abertas, somente
duas, segundo os dados levantados, possuem ligações com partidos/grupos políticos, mas até bem
pouco tempo atrás outras duas faziam parte deste quadro. No caso em questão estas TVs que faziam
parte deste quadro foram vendidas para outros grupos. A antiga TV Cabugi, que pertencia ao
Senador Garibaldi Alves Filho foi vendida para um grupo de empresários do estado de Minas
Gerais, que agora controlam as filiadas da Rede Globo no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e
Minas Gerais, formando a Rede InterTV; e a hoje Band Natal é uma aquisição recente do Grupo
Bandeirantes; anteriormente tal emissora era conhecida na cidade do Natal como TV Potengi e
pertencia ao ex-governador do estado Geraldo Melo. Vale ressaltar, mesmo sendo pequeno o
percentual de TVs onde foram declaradas relações diretas, que por meio destas, grupos políticos
tradicionais se mantém já há bastante tempo, e influenciaram as eleições majoritárias dos anos de
2008 e 2010. Ortriwano (1985), já destacava que “O objetivo principal dos veículos de
comunicação de massa no sistema de monopólio ou autoritário é o de contribuir para o sucesso e a
continuidade do sistema político” (p. 52), fato que observamos sem a ocorrência de mudanças até os
dias atuais.
Fazendo um comparativo geral, observamos em nosso estado a ainda forte concentração
das concessões de rádio e televisão pertencentes a grupos políticos, como é possível observar nos
gráficos que seguem:

Gráfico 2 - Do total de emissoras de rádio dos municípios
de Mossoró e Natal, apenas 31% não tem relações com
grupos/partidos políticos.

Gráfico 3 - Com as emissoras de TV a percentagem das
relações com grupos/partidos políticos cai para menos da
metade, devido à recentes mudanças.
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Em sua obra intitulada Mídia: crise política e poder no Brasil, Lima (2006) nos mostra
como funcionam as políticas de concessões em nosso país.
Segundo o autor, geralmente tal prática não passa de uma “troca de favores”. As
concessões são ditadas por apadrinhamentos políticos, funcionando como uma fonte de poder de
cooptação ou de clientelismo do estado, sendo costumeiramente beneficiados apenas os grupos
alinhados com as posições governamentais, é o que chamamos na atualidade de “coronelismo
eletrônico”, um fenômeno que surgiu no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Ao
controlar as concessões, o novo coronel promove a si mesmo e aos seus aliados, hostiliza e cerceia a
expressão dos adversários políticos, contribuindo para a construção da opinião pública e seu apoio
passa a ser disputado em diversos planos (municipal, estadual, federal, etc.).
CONCLUSÃO

Em um país que não tem o hábito da leitura de revistas e jornais, os meios de
comunicação considerados massivos passam a ser as principais fontes de informação para grande
parte da população, sendo o hábito dos brasileiros informar-se principalmente pela TV e o rádio.
Dentre as características inerentes a esses dois veículos, nota-se a grande influência que eles
produzem no meio social, e isto por si só já justificaria este estudo, que objetivou investigar àqueles
que estavam por trás dos microfones e das câmeras.
Não podemos dizer que esta foi uma tarefa fácil e sem entraves. Muitas foram as
viagens feitas até determinadas emissoras na busca por respostas. Mas conseguimos alcançar as
nossas metas, e obter os resultados esperados.
Conforme verificado, ficou claro que muitas vezes os proprietários desses veículos não
se importam minimamente com o papel social que o rádio e a televisão possuem, e simplesmente
ignoram essa função, dando maior espaço a campanhas publicitárias (venda de espaço) como
também a seus próprios interesses. Na maioria dos veículos, os seus conteúdos passam a ser além de
informativos, sobretudo formativos.
Ficou notório que os meios de comunicação no Rio Grande do Norte estão concentrados
nas mãos de políticos e empresários de comunicação, quase que inexistindo a presença de rádios e
TVs comunitárias. Este fenômeno, conforme Lima (2006) não é algo novo, ocorrendo
principalmente pela falta de medidas consideradas legais que possam impedir a propriedade cruzada
e a concentração da mídia. A discussão sobre essa temática não é de interesse da classe política, já
que são eles os maiores beneficiados. Enquanto isso, a maior parte da população não tem
conhecimento sobre as relações dos políticos com as tv’s e rádios que assistem e ouvem.
Em anos de eleições, verificamos que os interesses políticos dos proprietários de veículos de
comunicação tem influência direta na grade de programação de suas empresas de comunicação. A
cobertura jornalística é modificada, dando maior destaque a algumas figuras políticas em
detrimento de outras, o que chega a influenciar os processos políticos eleitorais. Os políticos
detentores de concessões tornam-se candidatos privilegiados, uma vez que podem tirar vantagens de
suas condições. Tal ocorrência não é prevista pela Constituição Federal, estando em desacordo com
a mesma e ferindo a democracia.
De acordo com as análises realizadas percebemos que os meios de comunicação não só
podem influenciar comportamentos individuais, como também realidade sociais, transformando-as.
Em temos locais, podemos inferir que essas emissoras são utilizadas como recursos para o exercício
do poder, aspirando-se o seu funcionamento como um dispositivo disciplinar.
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REALIDADE REVELADA: CONDIÇÃO SOCIAL E DEMANDAS DAS MULHERES EM
MOSSORÓ-RN
Sâmia Gomes Martins1; Telma Gurgel da Silva2

RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa “O que querem as mulheres? a condição social e
demandas das mulheres em Mossoró-RN”, com o enfoque sobre a percepção das mulheres acerca de sua condição de
sujeito de direitos, indagando-as a respeito de suas demandas sociais imediatas, bem como, sobre as desigualdades entre
homens e mulheres na sociedade local. Assim, construímos e aplicamos um questionário sociodemográfico com
mulheres dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Associação Comunitária Reciclando para a Vida
(ACREVI), Associação de Produtores e Produtoras da Feira Agroecológica de Mossoró (APROFAM) e da Associação
dos Comerciantes do Mercado Central (AMEC). Durante a pesquisa período 2010 à 2011, realizamos estudos teóricos
sobre a temática que contribuíram com a etapa de análise dos dados construídos no campo. Dessa forma, os resultados
indicam que, mesmo que as mulheres tenham acesso às políticas básicas, uma parcela significativa tem dificuldades no
acesso a tais serviços, por questões estruturais e de organização do trabalho. Pontuamos também a questão da divisão
sexual do trabalho, na qual se evidencia que as mulheres permanecem com salários inferiores e nos empregos mais
desvalorizados. Destacamos ainda que a maioria das pesquisadas não apresenta um olhar crítico sobre a sua condição
enquanto sujeito de direito social
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; Demandas Sociais; Relações Sociais de Gênero.

INTRODUÇÃO
Em meio as nossas reflexões sobre o evidente paradoxo entre a conquista de direitos
específicos para as mulheres e a sua parca efetivação em nossa realidade, fomos estimuladas a dar
continuidade aos nossos estudos acerca das políticas públicas para as mulheres em Mossoró, desta
feita, enfocamos a percepção das mulheres acerca de sua condição de sujeito de direitos, indagandoas sobre suas demandas sociais imediatas e o acesso as políticas básicas. Também nos interessamos
pela compreensão destas mulheres sobre as desigualdades entre homens e mulheres na sociedade
local.
Objetivamos com esse estudo possibilitar uma análise da realidade das mossoroenses, o
que pode subsidiar ações governamentais que contribuam com o a igualdade entre os sexos.
Além disso, o estudo ainda colabora as ações de pesquisa no Núcleo de Estudo sobre a
Mulher (NEM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), fortalecendo-o em
seu processo de referenciar nesta área da pesquisa a nível regional e nacional.
Desse modo, organizamos o texto iniciando com o debate sobre a condição
socioeconômica das participantes da pesquisa, com o destaque para a Divisão Sexual do Trabalho.
Em seguida, analisamos a distribuição e a eficácia das políticas sociais públicas em Mossoró,
enfocando duas dimensões da Seguridade Social- assistência social e saúde, além da educação. No
terceiro momento refletimos sobre a percepção das participantes acerca das relações de gênero. E,
por fim, pontuamos nossas principais conclusões da pesquisa.
MATERIAL E MÉTODOS
1

Discente do curso de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social, Campus Central, UERN. Email:
samiagomes_ce@hotmail.com.
2
Doutora em Sociologia, Docente do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social, Campus Central, UERN.
Email: telmagurgel@uern.com.
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A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2010 à agosto de 2011. Durante esse
período realizamos diversas leituras3 para aproximação com o objeto, mapeamos as instituições que
seriam os lócus da pesquisa. Assim, construímos um quadro com um total de quatro CRAS 4,
definidos mediante o critério de ampla territorialidade. No caso das entidades da sociedade civil,
relacionamos três para o nosso estudo, que foram ACREVI5, APROFLAM6 e a AMEC7.
Entrevistamos cinquenta e uma mulheres, com idade entre 15 e 65 anos, moradoras das áreas rural e
urbana, seguindo um perfil previamente traçado pela pesquisa que procurou envolver mulheres nas
várias etapas da trajetória de vida.
Optamos pela pesquisa qualitativa, a qual objetiva pelo menos três dimensões como
demonstra Martinelli,
a primeira (...) como pesquisa que se insere na busca de significados atribuídos pelas suas
experiências sociais; a segunda é quanto à dimensão política desse tipo de pesquisa que,
como construção coletiva, parte da realidade dos sujeitos e a eles retorna de forma crítica e
criativa; a terceira é que exatamente por ser um exercício político, uma construção coletiva
não se coloca como algo excludente ou hermético, é uma pesquisa que se realiza pela via da
complementaridade, não da exclusão. (MARTINELLI, 1999, p. 27)

O roteiro foi construído com cinco itens além do perfil sociodemográfico, focalizamos,
assim, as áreas assistência social, educação, saúde, mercado de trabalho e violência. No total o
roteiro contava com quarenta e quatro questões fechadas de múltipla escolha e quatro perguntas
abertas, referentes o que é ser mulher e as principais diferenças entre homens e mulheres.
Destacamos ainda o anonimato das informantes, pois preservamos seus verdadeiros nomes,
colocando pseudônimo para cada entrevistada.
Após a etapa de campo, construímos um quadro de análise a partir das categorias
previamente definidas no projeto, ou seja: relações sociais de gênero, patriarcado, condição e
direitos sociais.
RESULTADO E DISCUSSÃO
O município de Mossoró (RN) localiza-se na região semi-árida do Nordeste do Brasil,
no Estado do Rio Grande do Norte. Segundo o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE), Mossoró possui uma população estimada em torno de 259.815
habitantes. Levando-se em consideração, que no ano de 2007, a população era estimada em torno de
234.392 habitantes, percebe-se que houve um aumento considerável da população.
Como indica Soares (2010),
[...] Mossoró teve um crescimento acelerado e diferenciado do Nordeste, Brasil e Rio
Grande do Nordeste, indicando um rápido processo de urbanização, determinado por fluxos
migratórios com esvaziamento das áreas rurais e ampliados pela busca das populações
circunvizinhas pelos bens e serviços do município. (SOARES, 2010, p.20)

Vale considerar que a população feminina da área urbana estima-se em 123.661,
enquanto na zona rural, gira em torno de 10.407 habitantes. Já a parcela masculina, na zona urbana
113.580, e na rural, 12.167 habitantes. Assim, como nos mostra esses dados, a população feminina é

4

Bairros estratégicos, sendo localizados nos bairros Aeroporto II, Alto de São Manoel, Santo Antônio e Abolição IV.
Associação Comunitária Reciclando para Vida, 1999.
6
Associação de Produtores e Produtoras da Feira Agroecológica de Mossoró, 2007.
7
Associação dos Comerciantes do Mercado Central, 2009.
5
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maior e isso acaba por demandar políticas de acesso, porém os resultados da pesquisa explicitaram
que há um quadro deficitário com relação às políticas básicas: saúde, assistência social e educação.
Entretanto, antes de nos determos sobre os direitos sociais dessas mulheres, fizemos um
recorte analisando o perfil socioeconômico dessa população que, segundo nossos dados a maioria
das mulheres que vivem da informalidade do trabalho, desvalorizadas em seus espaços e
principalmente na questão salarial. Elas relatam também que só o fato de serem mulheres faz com
que elas sejam vistas como inferiores, tenham mais dificuldade de conseguir emprego e quando o
conseguem a disparidade salarial com relação ao homem é acentuada.
A renda familiar da maioria das entrevistadas gira em torno de até um salário mínimo mesmo possuindo uma carga horária de mais de quarenta horas mensais-, para famílias compostas
de dois a quatro filhos. Por outro lado, consideram que por não terem concluído os estudos,
possuindo até o ensino fundamental, sentem dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho
formal, direcionando-as ao trabalho informal.
É importante destacar que, seguindo a tendência nacional de que cerca da metade das
mulheres (52%) está na População Economicamente Ativa (PEA), contra quatro em cada cinco
homens (79%), sendo que uma em cada quatro declara-se dona-de-casa (25%), como nos demonstra
a pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (2010). As nossas informantes mesmo que
atuem, profissionalmente, em outros espaços ainda sentem a “obrigação” de exercer o papel da
dona-de-casa, responsabilizando-se pelo o trabalho doméstico, enfatizando a dupla jornada de
trabalho.
E nessa linha de discussão, as entrevistadas consideram como principais dificuldades
para se inserirem no mercado de trabalho, além do baixo nível de escolaridade, a falta de
capacitação profissional, pequenas número de vagas para emprego, a responsabilidade com os filhos
e a casa.
Assim, a partir desse perfil, percebemos que as políticas de necessidades básicas não
contemplam as demandas. Dessa forma, analisaremos nesse momento como as políticas de
necessidades básicas são distribuídas, e como foi anteposto, ressaltamos as políticas sociais, saúde e
assistência social, que fazem parte do tripé da seguridade social, e a educação.
Devemos ter clareza que a seguridade social surge para atender as necessidades dos
cidadãos, englobando formas de proteção que não pressupõem o engajamento do beneficiário ao
mercado de trabalho. Qualquer cidadão, pelo fato de ser cidadão, tendo necessidade de ser
protegido por este sistema, faz jus aos benefícios (RAMOS, 2004).
Sabendo-se que, a seguridade social é uma política que emergiu por intermédio da luta
da classe trabalhadora e para a mesma, tornou-se alvo contínuo de investidas do capital no sentido
de “adequá-la” aos seus interesses (MOTA, 2008). Assim,
[...] os governos das classes dominantes conseguiram operar um giro sem precedentes nos
princípios que ancoram a seguridade social: a previdência social transforma-se numa
modalidade de seguro social, a saúde numa mercadoria a ser comprada no mercado dos
seguros de saúde e a assistência social, que se expande, adquire o estatuto de política
estruturadora. (MOTA, 2008, p.5)

Essa realidade aprofundada pela consolidação do neoliberalismo no Brasil, na década de
1990, é evidente no nosso município. As entrevistadas majoritariamente utilizam dos serviços de
saúde publica, porém avaliam como péssimo ou regular algumas instituições que apontamos no
questionário, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
Hospital Tarcísio Maia. Ao mesmo tempo, opinaram acerca dos itens que consideram como
imprescindível algumas mudanças. Assim, no âmbito da estrutura reivindicam mais
disponibilização de materiais, maior número de atendimentos, melhores instalações físicas, horário
de funcionamento adequado a vida local. No quesito do atendimento profissional, demanda uma
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atenção humanizada, maior capacitação profissional. Entre aquelas que utilizam os planos de saúde,
a maior reclamação é o valor dos serviços. No caso das mulheres que habitam a zona rural as
reclamações giram em torno da garantia do serviço de saúde em suas localidades, com atendimento
diário.
Comprovamos, por outro lado, que há desconhecimento com relação aos programas que
são disponibilizados, como no caso do Programa Saúde da Mulher que se confunde, na
compreensão das entrevistadas com o Programa Saúde da Família, dessa forma, acaba não
comportando as demandas específicas da mulher. Com isso podemos concluir que existe
fragilidade na oferta e na divulgação de programas destinado a esse segmento. Bem como, um total
desconhecimento das mulheres acerca do que esse programa e o que deve constar.
Elas afirmam ainda que há excesso de burocracia nos atendimentos, na requisição de
exames, tornando-se corriqueira a prática do apadrinhamento político para ter facilidades em
conseguir realizar os exames ou outras situações, principalmente na área rural.
Quanto a Assistência Social que tenta ao longo dos anos desvencilhar-se da cultura
baseada
[...] na vinculação da assistência à filantropia, benemerência, caridade, mesmo sendo
ofertada pelo poder público, constituindo-se o que se denomina filantropia estatal, em
parceria com as organizações beneficentes e de assistência social, como mediadoras da
prestação de serviços, numa lógica de tutela, ajuda, benesse, e não do direito social.
(TEIXEIRA, 2009, p. 257).

É uma política que deve se preocupar com o bem-estar da população que vive na
miséria ou em alguma situação de risco, a qual prioriza a família como alvo nos programas, projetos
sociais, pois vêem nela o meio de construir ou reconstruir os laços afetivos. Porém, quando
centralizam a família, visualizam a constituição padrão - mulher, homem e filha (o)-, não pensando
também nos novos arranjos familiares diferenciados que não se enquadram nesse modelo família
nuclear, com um homem provedor, mas também pelos conflitos familiares presentes nessas famílias
e que, muitas vezes, se acirram com a entrada do benefício. (TEIXEIRA, 2010).
O caráter maternalista da Política de Assistência Social sobrecarrega a figura da mulher
dentro do lar, já que para receber os benefícios dessa política, no caso, o Programa Bolsa Família8,
precisa responder as condicionalidades9 definidas pelo Governo. E para respondê-las, centraliza-se
na figura da mulher (mãe), já que essa tem a função, do cuidado com a prole, com a casa, e isso
acaba sobrecarregando-a e mantendo-a inserida do espaço privado. Por isso que é imprescindível
trabalhar a questão do gênero, pois acaba perpetuando os papeis tradicionais da mulher e homem.
A assistência social é estruturada por instituições, programas, projetos com o objetivo
da melhoria da vida das (os) usuárias (os) PAIF10, CRAS11, CREAS12, PBF13, PROJOVEM14,
Atenção ao idoso, PETI15. Assim, quando perguntadas acerca das ações nesta área, consideraram de
regular a ótimo, principalmente o CRAS, onde se reúnem em grupos, desempenham algumas
atividades.
8

O programa consiste na transferência direta de renda, para famílias pobres, com renda per capita entre R$ 69,01
(sessenta e nove reais e um centavo) e R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) – e extremamente pobres – com renda per
capita até R$ 69,00 (sessenta e nove reais).
9
As famílias contempladas devem garantir a frequência escolar das crianças e adolescentes até a idade de 12 anos, além
de manter a carteira de vacinação das crianças atualizada e participarem das atividades complementares.
10
Programa de Atenção Integral a Família (PAIF).
11
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).
12
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS).
13
Programa Bolsa Família (PBF).
14
Programa Nacional de Inclusão dos Jovens (PROJOVEM)
15
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
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Algumas recebem o PBF, considerando um ótimo benefício. Sobre isso, consideramos
que tal política, sem ser associada a um programa de reformas estruturais, políticas e sociais não
possibilitará a eliminação das desigualdades sociais, conforme nos aponta Pastorini (2005).
Por outro lado, ainda de acordo com Pastorini (2005) o conjunto de programas e
políticas sociais é utilizado como estratégia para criar espaço para a prática do clientelismo,
transformando-se em moeda eleitoral.
Mesmo se considerando que parte significativa das entrevistadas desconhece os serviços
da Assistência Social. Aquelas que opinaram sobre os serviços destacaram que deveria ser
melhorada a estrutura física e de funcionamento, ampliado o número de vagas nos programas, bem
como a quantidade de profissional e o valor dos benefícios.
Vale salientar, o desafio de se concretizar a política de assistência social quando,
sucessivamente, a própria estrutura do sistema é questionada no contexto de precarização e
sucateamento das políticas, encaminhado pelo neoliberalismo, em nível global.
No item da educação, esta também vem sendo alvo de cortes orçamentários para
privilegiar a dívida pública (HERMANN, 2005) fragilizando o financiamento estatal do sistema
educacional, dificultando assim o acesso universal à educação.
Em Mossoró, essa realidade se evidencia quando a maioria das entrevistadas afirmou
que abandonou os estudos, antes mesmo do fundamental ou ensino médio, para se inserir
antecipadamente no mercado de trabalho.
Aquelas que frequentaram a escola destacaram como dificuldades emergenciais na
política educacional: 1- a desvalorização do (a) servidor (a) público (a) e educador (as) em
particular; 2- a falta de incentivo a capacitação dos (as) profissionais; 3- o desconhecimento dos
serviços, em termos de se divulgar as ações das escolas; 4- a falta de envolvimento entre a escola e
comunidade. E, para as rurais, principalmente, a falta do transporte escolar, como também de
escolas de nível fundamental e médio, na própria comunidade.
Outro tema que enfocamos foi à violência urbana e a específica contra a mulher, hoje
considerada um problema de saúde pública. Essa prática tem atingido uma parcela considerável das
mulheres, em todas as suas formas de manifestações.
Sobre isso, as entrevistadas - mesmo não tendo sofrido a violência, mas tem casos na
família ou de amigos- desconhecem, em sua maioria, os mecanismos previstos na Lei Maria da
Penha. Consideramos que a invisibilidade dos casos pode ser também fruto do desconhecimento da
Lei e da falta de autonomia das mulheres para denunciar, por isso consideramos urgente a
divulgação ampla desse instrumento de combate a violência contra a mulher.
Quando perguntamos diretamente sobre sua condição de mulher e percepção das
relações sociais de gênero. Destacamos tanto opiniões que fortaleciam uma sujeição natural como:
“É bom, a gente tem que ser do jeito que Deus determinou” (Júlia, 42 anos). Como aquelas que
rompiam com esse paradigma, como: “Eu acho bom, eu quero trabalhar, ter minha profissão e não
ficar em casa cuidando de filho” (Jacinta, 20 anos). Observamos a influência religiosa que
naturaliza a submissão feminina.
Em relação a isso, citamos Kissling (2003), a qual expressa que o fundamentalismo
religioso das ultimas décadas tem sido um complexo fenômeno político, o qual envolve uma
ideologia religiosa em que tanto a vida familiar como a organização política se encontram sujeitas a
uma crença ultraconservadora de controle do sexo feminino. Combinada de uma rejeição tanto da
democracia como dos direitos das mulheres e de uma ideologia política que demanda uma estrutura
do Estado, em conformidade com as concepções religiosas conservadoras. Fenômeno que,
atualmente, em tempos de crise e banalização da violência, torna-se tábua de salvação para as
incertezas do futuro, Fraser (2009).
As informantes relataram também sobre os preconceitos que sofrem no mundo do
trabalho e mediante a ditadura da beleza. Desta última, podemos analisar por dois ângulos, o
primeiro, que é importante o cuidado com o corpo e saúde, questão de bem estar; e o segundo, o
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status por meio da beleza, sendo imposto o corpo perfeito - esbelto, branco, loiro-, impregnando nas
pessoas, a incessante busca da beleza, utilizando os meios de comunicação como mecanismos que
possam chegar às mulheres afirmando que ser mulher (WOLF, 1992),
[...] um papel muito difícil, porque a mulher sofre muito, passa por diversos preconceitos. O
preconceito começa pela beleza, porque a mulher tem que tá na academia, no salão, e passa
pelo espaço da casa. Tem que ter seu direito como mulher. A gente termina sendo escrava
do esposo, por mais que a gente tenha toda essa discussão, mas a gente acaba passando por
isso dentro das nossas casas. No meu caso, eu já quebrei várias barreiras.” (Zefinha, 44
anos)

Outro questionamento que fizemos Quais seriam as melhores em coisas em ser mulher,
a maioria das respostas que obtivemos é a satisfação da maternidade, por considerarem ser um dom
divino. Percebe-se ainda a forte ligação da mulher com a maternidade, no sentido de torna-se
mulher a partir da gravidez.
Indagadas, sobre o que consideravam pior coisa em ser mulher, encontramos respostas
como “o mundo machista, é sem dúvida a pior coisa” (Elba, 18 anos). Ainda destacamos
indicações como o cerceamento da liberdade, a desvalorização da mulher nos espaços públicos e
privados, as diversas formas de violência, principalmente a física e psicológica, como colocaram:
“Ser maltratada com palavras e violência” (Rosemary, 43 anos). Importante enfatizar nessa fala, a
questão da violência simbólica contra as mulheres presentes nas letras de músicas, nas propagandas,
no cotidiano social.
Por último, quando foram indagadas sobre as mudanças que esperam na vida das
mulheres, enfatizaram idéias como: “as mulheres deveriam ser mais respeitadas, se o homem pode
fazer a mulher também pode” (Maria, 34 anos), “daria liberdade para fazer o que quiserem” (Edir,
28 anos), “acabaria com a violência contra mulher” (Tarsila, 17 anos).
Por essas afirmações observamos que as mulheres anseiam por mudança nessa lógica
patriarcal, que segundo Camurça (2007), se afirma, reproduz e se reinventa por meio de quatro
mecanismos principais:
1. A prática da violência contra as mulheres para subjugá-las, 2. O controle sobre o corpo, a
sexualidade e a vida reprodutiva das mulheres, 3. A manutenção das mulheres em situação
de dependência econômica e 4. A manutenção, no âmbito do sistema político e práticas
sociais, de interdições à participação política das mulheres. (CAMURÇA, 2007, p. 20)

Com isso, pode-se imaginar o tamanho do desafio do movimento de mulheres para
superar as expressões desse sistema de opressão. E, possa contribuir para construir uma sociedade
de igualdade para todos e todas.
CONCLUSÃO
Quando o assunto é demandas das mulheres ainda há um déficit considerável, assim
como nas políticas públicas, em geral, que, na atualidade são fragmentadas, focais e seletivas.
O acentuado desconhecimento dos programas, projetos referentes às políticas de
necessidade básica é um elemento a mais, que se destaca. Fenômeno que demonstra a urgência da
divulgação das políticas públicas, em nossa realidade.
Comprovamos também, que a divisão sexual do trabalho, hierarquizada e segregadora,
acompanhada de um processo acentuado de precarização e desvalorização salarial, é parte
constitutiva da realidade das mulheres em nível local.
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Outro resultado que queremos destacar é o anseio das mulheres por relações sociais de
gênero igualitárias, mesmo que estas estejam concentradas em nível das conquistas individuais. Já
que, em nenhum momento as informantes fizeram referência a importância da organização política
das mulheres, para a concretização deste anseio de liberdade e igualdade.
Os dados desafiam, não apenas os governos, no sentido de ampliar o acesso e a
qualidade dos programas e políticas, direcionadas as mulheres. Bem como, desafiam as
organizações feministas que atuam na cidade, no sentido de ampliarem sua base de ação política.
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TELENOVELA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: RELAÇÕES ENTRE FICÇÃO E
RECONHECIMENTO

Makcion Müller Rodrigues Leite1 ; Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes2; Geilson Fernandes de
Oliveira3; Maria Adriana Nogueira4; Jorge Carlos de Andrade Júnior5
RESUMO: Na grade de programação televisiva diária, é a telenovela que, em grande medida, preenche o espaço de

entretenimento da televisão brasileira. Diante deste quadro, é inevitável pensar nas relações que se estabelecem entre os
seguintes elementos: contexto-cultural, cotidiano e telenovela e real e imaginário. O propósito da investigação foi
analisar os efeitos de sentidos produzidos pela telenovela no processo de recepção televisiva em duas famílias
especificas; uma de classe A e a outra de classe C, mediante as abordagens temáticas que são veiculadas pela telenovela,
o nosso objeto de pesquisa foi à telenovela Insensato Coração veiculada pela Rede Globo. A pesquisa foi orientada
teórica e metodologicamente pelo modelo das Multimediações, ancorado pela reflexão no âmbito dos Estudos Culturais
em Comunicação Latino-americanos. Esses estudos versam que o contexto cultural é fator importante tanto para a
constituição das audiências como para o processo de recepção. Durante as observações participantes realizadas durante a
pesquisa, foi possível perceber que é fundamental o cenário doméstico do colaborador, pois o contexto influência
diretamente na recepção e na produção de sentidos.

PALAVRAS-CHAVE: Telenovela; Recepção; Produção de Sentidos; Reconhecimento.
INTRODUÇÃO
A televisão faz parte do cotidiano de milhões de pessoas, configurada de formas tão
diversificadas e com tantos graus de significação para o público receptor, que não é possível analisála sem considerar as inter-relações que mantém com os contextos socioculturais. É nesta perspectiva
que se insere o problema que engendra essa pesquisa.
A televisão atualmente tem sido o meio mais acessível de divulgação de notícias,
informações e propagandas publicitárias, tendo o poder de manter os telespectadores por horas a sua
frente. É quase impossível encontrar uma residência onde não exista uma televisão, o que significa
que ela já se tornou parte fundamental na vida das pessoas. Através dela o indivíduo pode ficar
constantemente atualizado sobre os assuntos do dia-a-dia, conhecer novos lugares que lhes são
apresentados constantemente, serviços, dicas de utilidade pública, dentre outras coisas. Pode-se
perceber que a televisão contribui para a formação do pensamento dos seus receptores, tanto de
forma positiva, quanto de forma negativa, podendo funcionar como veículo de integração nacional
ou como meio de manipulação do interesse público.
As telenovelas, embora em muitos casos apareçam mais como uma espécie de espetáculo
para a promoção de produtos e pessoas, ainda fazem com que as famílias se unam para assisti-las,
uma vez que como produto nacional e internacionalmente conhecido, vem sendo uma fonte de
impressão inegável da nossa cultura, um retrato fiel de como a mídia pode ser massificadora e
1
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manipuladora, como também às vezes arbitrária. Sobre essa massificação, Junqueira (2009, p. 31)
afirma: “esse mecanismo contribui para criar e reproduzir ideologicamente a sociedade de massa, a
partir da indiferenciação dos grupos sociais. Os grupos dominantes, impondo fortemente sua visão de
mundo face aos grupos dominados, e estes, impotentes para afirmar a sua”.
As “novelas da televisão” fazem com quem as pessoas se juntem na frente da telinha a
noite e parem pra acompanhar o desenrolar de suas tramas, dão margem para que o telespectador se
envolva com seus personagens e muitas vezes possam até mesmo ter o poder de interferir no enredo,
pois através das pesquisas de audiência que são feitas, os autores podem saber como está sendo a
aceitação do público. Promovem ainda uma disseminação de diferentes culturas que são apontadas
nas narrativas, servem como modo de fazer o público conhecer diferentes realidades e ainda abrem
espaço para a discussão de diversos assuntos como aborto, homossexualismo, pedofilia, etc.
principalmente nas novelas do horário das 21hs que costumam ter um público normalmente já adulto
(o que não se trata de uma regra) e tendem a tratar de temas polêmicos.
Sabe-se que a relação dos receptores com os meios de comunicação de massa não se dá
de forma direta, muitos são os fatores que atuam entre a emissão e a recepção da mensagem
televisiva, e que a estratégia para compreender esse fenômeno, necessariamente, deve deslocar o eixo
de análise do meio para as mediações, sendo essas o espaço onde se constrói a articulação com os
grupos sociais.
Mas, para melhor explicitarmos o viés teórico-metodológico que adotaremos na pesquisa,
se faz necessário responder a seguinte indagação: o que entendemos por pesquisa de recepção nos
estudos de comunicação? Como teremos oportunidade de apontar, há necessidade de fortalecer a
contribuição distintiva da teoria latino-americana das mediações aos estudos atuais de recepção. Essa
contribuição está justamente na tentativa de questionar as abordagens teóricas anteriores,
simplificadoras e fragmentadoras da comunicação, firmando a recepção como perspectiva teórica
integradora dos processos da produção, do produto e da audiência. Nesse sentido, a recepção passa a
ser vista como momento privilegiado da produção de sentido, contrariando a concepção
reprodutivista e firmando que “mais do que de meios, a comunicação se faz hoje questão de
mediações, isto é, de cultura” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p.19).
Analisando a televisão como uma janela para o mundo, que “espelha a realidade”, que
produz e reproduz significado entre outras afirmações, torna-se relevante levantar algumas questões:
que opiniões são formadas pelos receptores? Quais sentidos eles atribuem ao que é veiculado na
telenovela? O que a faz ter tanta influência no público?
O objetivo da pesquisa é buscar entender como se dar essa formação de sentidos pelos
telespectadores, levando em contra os seus cenários domésticos e sua hierarquia social, já que ambos
influenciam na recepção do indivíduo.
MATERIAL E METÓDOS
O estudo aqui apresentado teve como objetivo analisar a recepção e a produção de
sentidos a partir das telenovelas do horário nobre da Rede Globo, levando em conta o contexto em
que um indivíduo recebe determinado conteúdo e sua posição social. O objeto de pesquisa foi à
telenovela Insensato Coração, veiculada pela Rede Globo no horário das 21h. As produções desse
horário geralmente são destinadas a um público mais maduro (o que não é regra), abordando
temáticas como homossexualidade, racismo, pedofilia, violência doméstica, e outras.
A pesquisa teve como viés metodológico o modelo das Multimediações, ancorado no
âmbito dos estudos Culturais em Comunicação Latino-americanos. Os estudos de recepção na
América Latina são muitos recentes. Sua emergência se dá no início dos anos 1980, no bojo de um
forte movimento teórico-crítico que procurava fazer uma reflexão alternativa sobre a comunicação e
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a cultura de massa através da reflexão alternativa às análises funcionalistas, semióticas e
frankfurtianas predominantes até então.
A pesquisa foi desenvolvida entre os anos 2010 e 2011, sendo dividida em dois períodos.
O primeiro período da pesquisa foi de Julho/2010 à Janeiro/2011, nesse primeiro momento,
realizamos leituras e debates em torno de obras que tratam do assunto pesquisado, na maioria de
autores Latinos-americanos que versam sobre discussões no âmbito da recepção televisiva.
Os próximos passos foram dados em torno da escolha do nosso objetivo de pesquisa, que
era a telenovela, na época optamos por esperar que a nova trama do horário das 21h da Rede Globo
fosse iniciada (Insensato Coração). Quando iniciada, passamos a acompanhar a novela, buscando
compreender a trama, os personagens e seus respectivos núcleos.
Nesse momento voltamos nossa atenção para os colaboradores da pesquisa, nosso intuito
foi de conseguir dois grupos familiares de classes distintas, e dentro desses grupos identificar um
sujeito que tivesse uma maior relação com a novela. Conseguimos encontrar duas famílias
pertencentes a classes diferentes, e em seguida iniciamos a elaboração de um questionário sócioeconômico de caráter semi-aberto, com o objetivo de identificar os membros dos grupos familiares
que se seriam nossos colaboradores.
Identificados os sujeitos, fizemos uma triagem dos capítulos e dos dias da semana que
acompanharíamos. O segundo momento da pesquisa aconteceu durante o período de Fevereiro/2011
à Julho/2011, nesse momento passamos a realizar as observações participantes junto aos
colaboradores.
As visitas aconteciam com o propósito de assistirmos juntos a exibição da novela, para
que fosse possível a observação do processo de recepção, para a realização das análises. Durante as
observações o contato com o observado era mínimo.
Tendo conhecimento da complexidade que circunda os estudos de recepção, vimos no
método etnográfico a possibilidade de uma leitura mais reflexiva, a partir da observação auxiliada
pelo diário de campo durante a exibição de capítulos da telenovela, na residência dos sujeitos
investigados, levando-se em consideração ainda a visão de Nilda Jacks (1993), que nos alerta que:
O processo de recepção é visto como algo que não se dá apenas no momento da
interação com os meios de comunicação, mas começa bem antes e termina bem
depois, fundindo-se com as práticas cotidianas dos receptores, ação onde ganha
sentido ou não, através da negociação com os significados propostos pela família,
escola, religião, partido político, empresa, etc. (JACKS, 1993, p. 48-49)

O uso da etnografia enquanto método foi então visto como uma das poucas
possibilidades que permitem um “mergulho” do pesquisador em seu objeto de estudo, facilitando o
andamento de uma pesquisa que preza por um viés qualitativo auxiliado pela empiria.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo em vista que a novela é um produto televisivo veiculado pela TV, essa última, é
um forte meio de comunicação de massa, conseguindo na maioria das vezes alienar o indivíduo com
os seus produtos.
Através do estudo da recepção, analisamos de que forma o indivíduo produz sentidos a
partir da telenovela. No nosso caso, a mídia estudada é a TV, especificamente a telenovela. Silva
(1985, p. 45) descreve acerca do estudo da recepção da TV, e sobre os principais objetivos:
[...] a maioria absoluta das pesquisas sobre recepção de TV tem como objetivo medir
o tamanho da audiência, estimar sua atitude em relação ao veículo como um todo ou
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as programações específicas, constatar o impacto da TV sobre a rotina diária das
pessoas ou perceber que tipo de efeitos a TV pode ter sobre a interação social dos
espectadores.

Analisamos esses efeitos produzidos através da novela Insensato Coração em duas
famílias distintas, uma família de classe A e outra de classe C, tendo como objetivo, verificar a
interferência do contexto-social na recepção.
O questionário socioeconômico de caráter semi-aberto composto por cinqüenta e quatro
questões, nos possibilitou conhecer cada indivíduo de ambas as famílias, nos fornecendo condições
pala escolher os colaboradores desse estudo, também através do questionário passamos a conhecer
um pouco a dinâmica familiar e o contexto em que os grupos estavam inseridos, já que se tratando de
estudo de recepção, o contexto é de grande relevância. Sobre dinâmica familiar Lopes, Borelli e
Resende (2002, p. 46) afirmam:
A dinâmica familiar é de importância fundamental para entender as diferentes
apropriações/construções de sentido sobre a telenovela, já que o espaço/tempo das
rotinas e práticas cotidianas são o cenário imediato onde se dá a situação de
assistência da telenovela. Além disso, os espaços de circulação da telenovela são
constituídos principalmente por relações transfamiliares.

Percebemos a importância da dinâmica familiar, na construção de sentido sobre a novela.
O contexto em que o sujeito está inserida, e de que forma se dá suas relações familiares, influencia
diretamente o processo de recepção.
Akila Weksley Cecílio da Fonseca e Maria Helena Alves da Silva foram os
colaboradores da pesquisa. Pertencentes a grupos familiares de classes distintas, ambos afirmaram
que costumavam passar mais de 4 horas em frente à TV.
A telenovela Insensato Coração tratou forma direta e positiva a homossexualidade,
perceptível no número de personagens gays existentes na trama, outros assuntos tratados foram o
vício por jogos de azar, preconceito racial e econômico. As estórias narradas na trama conseguiram
seduzir e envolver o espectador, inserindo-o na realidade ficcional. O espectador passou a se ver e
viver a trama. Essa identificação possibilita a produção de sentidos.
Através das observações participantes, onde nos deslocávamos para as residências dos
colaboradores (seus cenários domésticos), assistíamos aos capítulos da novela. Essas visitas
aconteceram no horário noturno, momento em que a telenovela Insensato Coração era veiculada.
Realizamos duas seções semanalmente com cada colaborador.
O observador, não interagia diretamente com os sujeitos analisados, mas observava-os
continuamente. O comportamento dos mesmos eram anotados no diário de campo. Durante as
observações percebíamos o envolvimento dos sujeitos a ponto de estabelecer um dialogo com os
personagens.
“As tramas e os personagens consegue nos envolver a ponto de discutirmos, de
chorarmos, de rirmos e até muitas vezes de adotarmos estilos lingüísticos,
comportamentais ou de vestimentas de alguns personagens. A novela pra mim é
como uma droga, eu sinto a necessidade de assisti-la todos os dias, quando perco
algum capítulo eu fico doente, saio procurando tudo o que é vídeo ou resumo na
internet, eu consigo viver a trama” (Akila Weksley, colaborador da pesquisa)

Por meio da exibição da telenovela, os colaboradores produziam sentidos, e foi percebido
que cada um, produzia sentidos específicos a sua realidade, verificando a influência da dinâmica
familiar, e o contexto em que estão inseridos.
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“Eu não consigo parar de assistir novela, cada uma é melhor do que a outra, eu me
vejo em alguns personagens e tenho raiva de outros, é como se eu fosse um
personagem da trama. É inexplicável essa atração, eu comento sobre a novela em
todos os lugares, em casa, com os amigos, no trabalho, na igreja, e etc. Eu
acompanho a novela diariamente, procuro saber o que vai acontecer no próximo
capitulo em jornais, revistas de fofoca, em sites, é uma paixão incontrolável” (Akila
Weksley, colaborador da pesquisa)

Este estudo nos possibilitou visualizar o poder de influência que a mídia possui.
Evidenciou-se assim que o sujeito receptor faz uma relação do real com o ficcional, produzindo
sentidos, e reproduzindo-os.

CONCLUSÃO
A telenovela tem grande destaque no cotidiano de muitos indivíduos, pautando
discussões nos mais diversos âmbitos, sendo permeada de temas de interesse geral, fornecendo
pontos distintos de discussão ao espectador, o que a torna cada vez mais um objeto de interesse.
As novelas alimentam através das tramas as discussões presentes na sociedade, como
exemplo a homossexualidade, dessa forma vai cristalizando opiniões e permitindo ao espectador
produção de sentidos através do que veiculado.
Percebemos que o contexto em que o mesmo está inserido, o influencia diretamente. A
recepção sofre muitas vezes influências de fatores externos, e o contexto social e o cenário doméstico
em que o indivíduo está inserido pode vir a influenciar este processo. Como exemplo, observamos
que pessoas de classes distintas na maioria das vezes formam opiniões diferentes a partir dos
conteúdos televisivos.
Verificamos no comportamento da recepção, uma forte influência na vida e no
comportamento do indivíduo, já visto a quantidade de horas dedicadas a assistir TV. Todo material
receptados pelo sujeito é transportado na maioria das vezes para a sua realidade, estabelecendo dessa
forma uma forte relação de interação ente ficção e reconhecimento.
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TELEVISÃO E ESCOLA: UM ESTUDO SOBRE O USO PEDAGÓGICO DA TV EM DUAS
ESCOLAS PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ - RN
Ana Katarina Galdino de Araújo1; Jucieude Evangelista Lucena2; Márcia de oliveira Pinto3
RESUMO: Este trabalho é parte do projeto de iniciação científica intitulado, A Televisão na escola, cujo objetivo é
refletir sobre a relação entre a televisão e a escola, investigando a percepção dos estudantes a respeito do uso
pedagógico desse meio de comunicação. Esta pesquisa consiste na continuidade da pesquisa realizada com professores
do ensino médio em 2009/2010. Neste texto, nossa reflexão foi desenvolvida a partir dos dados coletados em duas
escolas particulares do município de Mossoró – RN, o colégio Mater Christi e o colégio GEO. Empregamos o método
de pesquisa quantitativa, a partir da aplicação direta de questionários fechados com estudantes das três séries do ensino
médio. O objetivo deste trabalho foi conhecer a opinião dos estudantes em relação ao uso pedagógico da televisão por
parte de seus professores. Os resultados mostram que a televisão pode atuar como uma forte aliada no processo ensino e
aprendizagem, embora haja uma deficiência no aproveitamento pedagógico da televisão por parte dos professores.
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Educação; Televisão; Mediação.

INTRODUÇÃO
Atualmente, mesmo com os sucessivos avanços tecnológicos e com o aprimoramento cada
vez maior da internet, a televisão ainda se constitui como sendo o principal meio de comunicação
de massa do Brasil. Assim, a televisão ocupa papel de destaque no cotidiano das pessoas,
estabelecendo-se como uma instituição socializadora.
O fato é que há bastante tempo a televisão deixou de ser tão somente veículo de informação
e entretenimento, mas também é um importante espaço de socialização e formação de valores para
crianças e jovens.
Agora, o professor não é sua única, nem principal, fonte de saber. Eles assistem à
televisão, ouvem rádio, lêem jornais, navegam na Internet e estão conectados com
as mais diversas tecnologias da atualidade. Ou seja, o aluno mudou. Ele aprendeu a
fazer leituras de imagens, a aprender com as cores, com os sons. Seu aprendizado
paralelo é muito diferente da monotonia da lousa e do giz da sala de aula.
(OLIVEIRA, 1999, p 4 ).

Apesar disso, a televisão é colocada em oposição à educação escolar, negando-se o seu
potencial pedagógico. Assim, o desenvolvimento da competência para fazer análises e leituras
críticas eventos do cotidiano e que não se desvinculam dos conteúdos escolares exige que a
televisão não seja excluída do universo da educação formal. O conhecimento também pode ser
desenvolvido com a emoção, um dos principais elementos que provocam envolvimento com a
televisão, assim também é possível aprender a pensar e a ler o mundo.
É importante que a escola se adeque às novas transformações que vêm acontecendo no
mundo e consequentemente na vida dos jovens. E para isso acontecer é necessário que a escola
passe por modificações em sua estrutura educacional. No entanto, o problema é que a escola tem
dificuldade de incorporar a televisão à sua prática educativa. Assim, enquanto os educadores têm
grandes restrições à televisão em sua prática profissional, por outro lado, na sua vida privada, assim
1 Discente do curso de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais , Campus Central, UERN. E-mail:
katarinaaraujo21@hotmail.com.
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como seus alunos, mantêm um contato intenso e cotidiano com ela, considerando-a fonte de
referência nas suas vidas.
Este trabalho tem o intuito de conhecer e analisar o uso da televisão na escola a partir
da perspectiva de estudantes do ensino médio, investigando como eles percebem o uso da televisão
a partir da prática pedagógica de seus professores.
MATERIAL E MÉTODOS
A coleta de dados foi realizada através de procedimentos de pesquisa quantitativa com a
aplicação de questionários fechados e individuais, dirigidos a 189 estudantes com idades entre 14 e
18 anos do colégio GEO e do colégio Mater Christi. Foram selecionadas três turmas para aplicação
do questionário, sendo uma turma de cada série do ensino médio.
O questionário foi dividido em duas partes: a primeira, com sete questões de múltipla
escolha, está relacionada ao convívio dos entrevistados com a televisão referindo-se dessa forma ao
tempo gasto com a televisão e à preferência dos programas assistidos; na segunda parte do
questionário, também com sete questões, foi perguntado aos alunos a opinião deles a respeito da
utilização de programas de televisão em sala de aula, se ajuda ou atrapalho o aprendizado, se os
professores costumam comentar sobre programas de televisão e se seus educadores relacionam os
programas de televisão com as disciplinas que lecionam.
Após a aplicação dos questionários, foi feita a organização e tabulação dos dados através do
cálculo de porcentagem simples. Em seguida, foi feita a análise dos dados, realizando o cruzamento
com os resultados da pesquisa sobre o consumo televisivo dos professores, desenvolvida em
2009/2010 nas mesmas escolas.
É importante relatar que antes da aplicação dos questionários diretamente com os alunos,
realizamos uma experiência com a finalidade de testar um método alternativo de coleta de dados. A
experiência consistiu na aplicação dos questionários através de e-mail individuais dos estudantes,
sendo distribuídos e recebidos pelo e-mail do projeto (televisaonaescola@gmail.com). Para isso,
selecionamos como campo de prova a Escola Estadual Coronel Sólon, do município de Grossos –
RN, que oficialmente não fez parte da pesquisa. Porém, por meio desse teste, pudemos perceber que
esse método não era bastante eficaz, uma vez que o número de respostas obtidas foi insuficiente
para a realização da nossa pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente nossa pesquisa constatou que, dentre os 189 estudantes entrevistados com
idades que variam entre 14 e 17, praticamente todos assistem às programações oferecidas pela
televisão. Tal informação não é surpreendente, sabendo-se da penetração e da popularidade que a
televisão tem no Brasil, estando assim, permanentemente ao alcance da maioria absoluta da
população brasileira.
Sabendo que entre esses alunos entrevistados, 53% possuem dois ou três aparelhos de TV
em casa e 37% tem mais de três televisores, esses dados evidenciam que a televisão se faz presente
cada vez mais na vida das pessoas, tanto pela presença de aparelhos nas residências quanto pela
frequência elevadíssima de sua audiência. A partir da existência de mais de um aparelho de
televisão em casa, a tendência é que pelo menos um aparelho de TV esteja instalado no quarto de
uma criança ou adolescente, o que pode interferir diretamente no acompanhamento dos pais ao tipo
de programa visto pelo filho.
Entre os estudantes entrevistados, 79% deles afirmaram assistir à TV todos os dias, 8%
assistem de cinco a seis dias por semana; 9% de três a quatro dias e com apenas 4% que declarou
assistir à televisão de um a dois dias por semana. E em relação ao tempo de permanência em frente
à TV, 46% dos jovens entrevistados afirmaram passar de uma a duas horas por dia diante da TV,
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33% passam de três a quatro horas, 11% de quatro a cinco horas e 10% declarou ficarem seis horas
ou mais em frente à TV.
A partir desses dados percebemos que esses jovens dedicam grande parte do tempo
assistindo a programações televisivas, esse tempo pode exceder inclusive as horas de estudo. O
tempo gasto com a televisão demonstra como esse meio de comunicação tem importância
considerável na socialização e na formação dos sujeitos de nossa pesquisa. Dessa maneira Gómez
(1993, p 59) completa “as crianças costumam passar mais horas em frente à TV do que mesmo ao
quadro em sala de aula e que, em termos de escolha elas preferem a televisão à educação que
recebem na escola”. Isso pode ser explicado pelo fato de que a televisão através de suas distintas
maneiras de abordar os assuntos retrata com facilidade a realidade cotidiana.
Sabe-se que a escola é imprescindível para a educação e desenvolvimento intelectual de
crianças e adolescentes, entretanto ela precisa de uma nova postura de seus educadores no desafio
de integrar a televisão no ensino escolar. Tal desafio pode ser alcançado buscando-se relacionar os
conteúdos escolares com os conteúdos apreendidos em outros espaços de socialização,
proporcionando maior motivação aos alunos no aprendizado dos conteúdos escolares. Dessa
maneira, é possível transformar os estereótipos que foram criados sobre a televisão ao longo dos
anos, bem como possibilitar melhor desempenho e envolvimento dos estudantes no processo de
ensino e aprendizagem.
Hoje, vivemos numa geração em que os meios de comunicação podem ser considerados
espaços importantes de socialização. Assim, Gómez (1993 pag. 61) ressalta: “os MCM4 oferecem
uma janela para o mundo e interessantes possibilidades de desenvolvimento pessoal e social, de
distração e espairecimento, assim como de aprendizagem constante”. Dessa forma, a televisão por
conta de sua penetração, ocupa lugar e papel de destaque entre os meios de comunicação, sendo um
aliado potencialmente muito forte no processo de ensino e aprendizagem. E é por meio de suas
diferentes linguagens que ela traz para a realidade, de maneira atrativa e simplificada assuntos
debatidos na escola, mas que dificilmente são relacionados com os conteúdos televisivos de forma
pedagógica.
A sociedade contemporânea é constituída cada vez mais de espaços sociais midiatizados e
mediados por diferentes experiências. A escola realiza e sofre ao mesmo tempo os efeitos desses
processos sociais. O diálogo entre diferentes espaços de socialização e de formação é fundamental
para enriquecer a experiências de ensino e aprendizagem na educação formal.
A necessidade de integrar os veículos de comunicação de massa à educação escolar
é fruto do entendimento das mudanças que vêm ocorrendo em nossa sociedade.
Isso, obviamente, implica em modificações na estrutura educacional, tornando a
relação ensinar-aprender uma tarefa e uma possibilidade tanto do aluno quanto do
professor. (OLIVEIRA, 1999, pag. 3).

Indagando sobre o que esses estudantes pensam a respeito da utilização de programas de
televisão para serem discutidos em sala de aula, 93% dos alunos responderam que tal prática pode
ajudar no aprendizado, contrapondo com apenas 7% que julgou atrapalhar. Na tentativa de explicar
tamanha disparidade sobre esse resultado, chegamos à conclusão de que a televisão em sua infinita
maneira de figurar acontecimentos reais acaba reproduzindo a realidade cotidiana dos jovens e isso
faz com que os conteúdos sejam mais facilmente assimilados. Entretanto, seus educadores ainda
continuam presos predominantemente à cultura do livro e dos textos. Nossos dados demonstram
essa predominância, pois 60% dos professores entrevistados afirmaram que seguem apenas os livros
didáticos no planejamento de suas aulas. Segundo Gómez (1993, p 59), os materiais didáticos como
os livros didáticos, são insuficientes ou bem mais que isso, inapropriados para cumprir as funções a
4

Meios de comunicação de massa.
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eles destinadas dentro do conjunto de expectativas e de objetos educativos existentes buscados
pelos jovens da atualidade.
Quando questionamos os professores das mesmas escolas sobre o apoio que a televisão pode
dar ao ensino o resultado foi que: 25% deles disseram que a televisão atrapalha o ensino; já 75%
dos entrevistados julgaram que a televisão pode ajudar ou atrapalhar o ensino escolar. Como se vê
ainda existe certo distanciamento e desconfiança da escola frente ao potencial educativo da
televisão. Com isso, “os meios de comunicação são vistos como inimigos que competem com os
esforços dos educadores na instrução da difícil tarefa de ensinar” (Gómez, 1993, p. 64).
A televisão pode se articular como um verdadeiro suporte no ensino e não ser reduzido a um
instrumento exterior a esse processo. A união entre televisão e escola possibilita a aproximação do
ambiente educacional com o cotidiano e a realidade dos jovens, proporcionando para a escola maior
participação no desenvolvimento intelectual desses estudantes. Com isso se faz necessário que a
escola se harmonize à televisão no processo de potencializar o aprendizado dos conteúdos escolares
estabelecendo dessa forma um diálogo entre professor e aluno sobre os conteúdos televisivos e os
conteúdos ensinados em sala de aula.
É relevante reforçar que é dever da escola orientar seus alunos nos mais diversos assuntos e
que cada conteúdo por complexo ou mesmo fútil que possa parecer deve ter sobre si algum grau de
reflexão, pois se o mesmo é veiculado é por que possui aceitação do público e por isso deve ser
analisado sobre todos seus aspectos.
Sendo assim, em relação à questão dos professores comentarem ou não sobre programas de
televisão em sala de aula, 6% dos alunos disseram que seus professores não comentam,
contrapondo-se com 28% que disseram que seus professores comentam sistematicamente sobre os
conteúdos televisivos e 65% declarou que somente às vezes seus professores comentam os
conteúdos da televisão. Na entrevista realizada com os professores 32% afirmaram que comentam,
contrapondo-se com 24% que disse quase sempre comentar, e 44% admitiram, que somente às
vezes, comenta os conteúdos que eles assistem na TV em sala de aula. Esse resultado pode estar
atrelado à dificuldade que esses educadores têm de estabelecer ligação entre os conteúdos
televisivos e os conteúdos estudados em sala de aula. Essa afirmação é comprovada também em
nossa pesquisa quando questionado aos professores a respeito da relação que eles estabelecem entre
os programas de televisão e as disciplinas da grade escolar: 52% deles afirmaram que buscam
estabelecer essa relação, contrapondo-se com 48% que admitiram não estabelecer relação entre
programas de televisão e os conteúdos de sala de aula de forma sistemática, porque nem sempre
conseguem alguma relação com os conteúdos das disciplinas que lecionam. Nessa mesma pergunta
feita aos alunos 31% afirmaram que seus professores relacionam sistematicamente os dois tipos de
conteúdos, 11% disseram que seus professores não fazem esse tipo de relação, e a maioria, 58%
confirmaram que somente às vezes, seus professores associam suas disciplinas com o conteúdo
televisivo. Diante desses dados percebemos que existe uma disparidade em relação às respostas dos
alunos e as respostas obtidas na entrevista com os professores. Talvez isso possa ser explicado pelo
fato de que os professores sintam-se intimidados ou mesmo envergonhados por não saberem
introduzir os conteúdos televisivos com os conteúdos vistos em sala.
Em relação aos conteúdos televisivos vistos pelos professores, 6% deles admitiram assistir
só a programas de entretenimento, 35% disseram assistir somente a programas informativos, 6%
afirmaram também assistir a programas informativos, mas que dedica mais tempo aos de
entretenimento, e 53% afirmaram que assistem aos programas de entretenimento, porém esses
dedicam mais tempo aos programas informativos. Nessa mesma questão feita aos alunos
percebemos que existe uma disparidade em relação aos tipos de programas vistos tanto pelos
professores quanto pelos alunos, pois 32% dos estudantes entrevistados admitiram assistir somente
a programas de entretenimento, 8% a programas informativos, com apenas 1% que assiste a
programas educativos. A maioria 47% respondeu que assiste aos programas informativos, mas que
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dedica mais tempo aos programas de entretenimento, com 12% que assistem aos programas de
entretenimento, mas que dedica mais tempo aos programas informativos.
Percebemos por meio desses dados que esses jovens assistem bem mais a programas de
entretenimento que programas informativos. Tal informação revela a importância de considerá-los
dentro do universo de experiências que compõe a experiência intelectual dos jovens. A aproximação
ente o universo considerado sério, como a escola, e o universo do lúdico ou considerado não sério,
como os programas de televisão, pode provocar maior envolvimento e fascínio em torno do
processo de ensino e aprendizagem. A televisão ocupa grande espaço no cotidiano dos jovens,
exercendo dessa forma, um papel importante sobre a construção de suas identidades, sobre a
formação de valores e referências na forma como eles vêem o mundo.
Essa preferência que os professores demonstraram por conteúdos informativos pode estar
relacionada à intenção que esses educadores têm na busca por mais conhecimento. No entanto, essa
maior procura pelos informativos pode também está ligada ao fato de que esses programas se
tornam bem mais fáceis de relacionar com os conteúdos em sala de aula que mesmo os programas
de entretenimento, que exigem uma reflexão mais crítica e detalhada.
Questionando os professores sobre se eles acreditam na possibilidade de se trabalhar o
conteúdo televisivo em sala de aula 44% respondeu que sim, com 13% que afirmou às vezes, e 44%
dos entrevistados responderam que depende do conteúdo. Assim, com base nesses dados a pesquisa
demonstra que de alguma forma há uma aceitação da televisão, porém essa aceitação não se dá se
ressalvas à qualidade dos conteúdos.
Nosso entendimento é que, há de fato uma grande dificuldade de estabelecer uma
aproximação entre a escola e a televisão como espaços de socialização e de aprendizado.
Destacamos a importância de que a escola e os educadores precisam aprimorar suas técnicas
pedagógicas, trazendo novos métodos de ensino para seus alunos, que estão recebendo cada vez
mais informações dos mais variados meios de comunicação de massa.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados mostrados neste trabalho, pode-se afirmar que apesar do surgimento
de outros meios de comunicação, possuidores da mais alta tecnologia, a televisão não deixou de ser
um meio atrativo, envolvente e informativo.
A pesquisa mostra também que esses jovens estudantes sentem a necessidade de que seus
professores comentem, relacione e discutam o conteúdo televisivo em sala de aula. Podemos
apontar dois motivos para o desencontro entre televisão e escola: em primeiro lugar, os professores
não estão preparados para realizar essa nova tarefa; segundo, porque grande parte dos professores
considera a televisão como espaço apenas do lúdico e do fútil. Para modificar esse cenário é preciso
repensar a escola em relação a outros espaços sociais, submetendo-a a modificações em sua
estrutura educacional, propondo uma formação midiática para o corpo docente, facilitando a
aceitação, não só da televisão, mas de outros meios de comunicação como fortes aliados no
processo de ensino e aprendizagem.
A escola deve exercer claramente seu papel de orientador a tudo que se refere ou impede o
processo de educação dos jovens seja a assuntos de dentro ou fora do ambiente escolar. Frente a
isto a melhor saída é a de se pensar nos elementos positivos e negativos oferecidos pela televisão e
se aproveitar de ambos. Os elementos positivos podem ser aproveitados naquilo que eles têm de
instrutivo e enriquecedor. Os elementos negativos, pela reflexão sobre aquilo que constitui sua
negatividade, não apenas pela crítica e a rejeição ao seu consumo, desta forma, esses elementos
podem ser aproveitados também positivamente.
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM EVIDÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DE PRÁTICAS
EDUCATIVAS REALIZADAS COM GESTANTES E ACOMPANHANTES PARA A
VIVÊNCIA DO PUERPÉRIO.
Alexandra do Nascimento Cassiano1; Cristyanne Samara Miranda de Holanda2; Roberta Kaliny de
Souza Costa3
RESUMO

Objetivou avaliar o impacto de uma ação extensionista desenvolvida com gestantes e acompanhantes de uma Unidade
Básica de Saúde da Família do município de Caicó-RN. Estudo de caráter exploratório e descritivo com abordagem
quantitativa. Participaram da pesquisa 19 membros do projeto, sendo utilizada como instrumento de coleta de dados a
entrevista estruturada. Os dados obtidos foram analisados conforme estatística descritiva e discutidos com base no
referencial teórico. Caracterizando a amostra, 53% dos sujeitos, foram acompanhantes, e 47% gestantes. 26 % das
gestantes iniciaram a atividade durante o II trimestre gestacional, sendo 42% destas, primíparas. Cerca de 99% dos
entrevistados avaliaram a atividade em valor qualitativo reconhecido em “muito bom” (89%) e “bom” (11%). Para os
participantes, o projeto de extensão contribuiu para a vivência do pós-parto com mais autonomia (95%) e colaborou no
sentido de evitar os problemas que surgem nesse período (89%). Foram destacados como pontos positivos, a
metodologia adotada (95%) e os temas abordados (95%). Os temas citados como mais relevantes foram, os cuidados
com a mama durante a amamentação (95%); o retorno a rotina do dia-a-dia no pós-parto (89%); o leite materno,
amamentação e a alimentação da mulher no pós-parto (89%). Para os entrevistados os momentos de educação em saúde
proporcionam o esclarecimento de dúvidas (95%) e configuram-se como um ambiente para troca de experiência (74%).
PALAVRAS-CHAVES: Cuidado pós-natal; Educação em Saúde; Saúde da Família.

INTRODUÇÃO
O pós-parto ou puerpério pode ser definido como o período compreendido entre a
dequitação e o retorno do organismo materno às condições pré-gravídicas (ZIEGEL; CRANLEY,
1985). A gravidez, o parto e o puerpério são passagens importantes na vida de uma mulher,
independente de sua história gineco-obstétrica, cultural e socioeconômica. Especificamente, o
puerpério pode se consubstanciar enquanto um período de grandes vulnerabilidades, devido às
alterações biológicas, psicológicas e sociais (RODRIGUES, 2004).
Merighi et al. (2006) assegura que a experiência de gerar e parir proporciona à mulher
uma vivência que pode resultar em mudanças de vida, no entanto, se esses momentos forem mau
experienciados, podem ocasionar danos emocionais e estruturais para a família. Tal afirmativa
reforça que a assistência prestada à mulher no período de gravidez, parto e puerpério deve ser
planejada de forma a considerar a vulnerabilidade e a singularidade deste momento.
A vivência do puerpério também é acompanhada pelo surgimento de novas demandas e
por modificações na rotina familiar, condição essa que requer das mães e familiares, adequações de
papeis e condutas em saúde, visando atender a nova realidade de necessidades, exigindo a
construção de novos conhecimentos.
Nesta perspectiva, o curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN), Campus Caicó, desenvolveu ação extensionista com gestantes e acompanhantes (do
1

Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, Caicó-RN.
Email: alexia.enf@hotmail.com.
2
Enfermeira.Mestre em Enfermagem (PGENF/UFRN). Doutoranda em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (DINTER UERN/ UFRN). Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, Campus Caicó, Caicó-RN. csmhn@hotmail.com.
3
Enfermeira. Mestre em Enfermagem (PGENF/UFRN). Doutoranda em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (DINTER UERN/ UFRN). Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, Campus Caicó, Caicó-RN. Email: robertaksc@bol.com.br.
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ciclo gravídico-puerperal), com o intuito de proporcionar momentos de educação em saúde
desenvolvendo uma assistência adequada ao binômio mãe-filho, no ambiente familiar e no próprio
serviço de saúde. A atividade, além de contribuir com a melhoria da atenção à saúde da mulher no
puerpério, preparou multiplicadores a partir da informação em saúde, aproximou os profissionais
das puérperas e sua família, e superou deficiências no cuidado prestado à mãe e ao neonato no
período pós-natal.
A Extensão Universitária pode ser entendida como um processo de ensino
aprendizagem que envolve de forma articulada o ensino e a pesquisa, viabilizando um movimento
entre a universidade e a sociedade estabelecendo vínculos e compromissos de captação e
intervenção de uma realidade. As ações extensionistas, buscam contribuir para a formação de uma
sociedade crítica e consciente de sua responsabilidade social.
A investigação buscou avaliar o impacto do projeto de extensão “Da Universidade a
Comunidade: Formando multiplicadores para o binômio mãe e filho no período pós parto”, a partir
das gestantes e acompanhantes que participaram das atividades. Outro propósito do estudo foi
identificar a importância da extensão e da educação em saúde para a vivência do período puerperal,
refletindo sobre a relevância de atividades extensionistas para a comunidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo de natureza exploratória e descritiva com abordagem quantitativa. Foi realizado
na Unidade de Saúde da Família (UBSF) do bairro Castelo Branco, município de Caicó-RN onde a
ação extensionista foi desenvolvida durante o período de fevereiro de 2010 a janeiro de 2011,
espaço de tempo em que decorreu a formação de duas turmas, com realização de encontros
periódicos, conduzidos por meio de metodologia prática-teorica-prática.
O público alvo da ação extensionista foi as gestantes cadastradas no programa de prénatal da UBSF e seus respectivos acompanhantes, alcançando ao final das duas turmas o número
total de 58 pessoas. A amostra selecionada para a pesquisa correspondeu ao número de 19
participantes, uma vez atendidos aos critérios de inclusão para a seleção dos sujeitos da pesquisa.
Assim foram inclusas as gestantes e acompanhantes inscritas na ação extensionista e
que participaram de no mínimo seis dos doze encontros realizados pelo grupo. Foram excluídas da
amostra, as gestantes e acompanhantes que não fizeram parte da ação extensionista e que não
assistiram o mínimo de encontro estipulados, além daquelas que se recusaram a assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido.
Na obtenção dos dados utilizou-se como instrumento de coleta, à entrevista estruturada.
As entrevistas foram gravadas com a utilização de dispositivo MP4, permitindo aos entrevistados
maior liberdade de expressão durante o processo de coleta. Os dados obtidos foram distribuídos em
tabelas, analisados conforme estatística descritiva e discutidos com base no referencial teórico.
A realização das entrevistas, junto aos participantes voluntários da pesquisa, se deu
após os esclarecimentos sobre os objetivos do estudo, ressaltando a importância dos dados
coletados, além da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme
está preconizado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS). A pesquisa
teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UERN através do Protocolo de nº 086/10
(CAAE - 0082.0.428.000-10).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na caracterização da amostra obtemos que, 53% dos sujeitos participaram na condição
de acompanhantes, e as gestantes representaram o total de 47%. A inclusão de outros sujeitos, a
exemplo da figura do acompanhante, em atividades voltadas ao cuidado no pós-parto se coloca
como um suporte à assistência a saúde do binômio mãe-filho, no âmbito privado domiciliar
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passando a considerar a família como unidade primária de cuidado (STEFANELLO, 2005). Ainda
durante o período puerperal, a mulher se vê envolta por uma série de mudanças ocasionadas pela
gestação e o nascimento do bebe, nesse momento, elas esforçam-se para buscar a adaptação e
ajustamento ao papel materno, e toda vulnerabilidade torna-as mais acessíveis para receberem ajuda
(MERIGHI et al. 2006).
Em relação à variável idade, houve um predomínio das faixas de 20 a 30 e 31 a 40, onde
ambas apresentam-se no valor de 37% cada. Dentre os participantes, 74% são casadas, e 79%
possuem renda familiar de até 3 salários míninos e 37% destas, possuem ensino médio completo.
Estudos tem verificado a predominância das classes com renda familiar entre 1 e 3 salários, dentre
os grupos de gestantes assistidas pelo serviço público de saúde (SPINDOLA; SILVA, 2009). Com
relação à escolaridade, esta é apontada por alguns autores como uma variável capaz de intervir
sobre o planejamento familiar, já que o acesso de informações e a adoção dos cuidados básicos em
saúde estão intimamente relacionados ao grau de instrução (JOCA et al. 2005).
Sobre a atividade ocupacional, 26% são agentes comunitários de saúde (ACS),
profissional que tem a função prioritária de desenvolver atividades de educação em saúde, na
comunidade assistida (NASCIMENTO; CORREA, 2008). 21% denominam-se como trabalhadoras
do lar, e 21% como domésticas.
Considerando a categoria de acompanhantes, em relação ao grau de parentesco, estes se
distribuíram entre agentes comunitários de saúde (26%), amigos (16%), além de familiares
próximos como irmã (5%) e mãe (5%). Stefanello (2005) ressalta o valor social das práticas
femininas no cuidado relacionado à maternidade, já que seu fazer está ligado às experienciais e
vivências da mulher, construído nas relações de gênero, determinando seu papel em sociedade.
A aproximação das gestantes com as atividades de educação em saúde desenvolvidas
pelo projeto de extensão (tabela 1) teve início predominantemente durante o II trimestre da gravidez
(26%), e do III trimestre de gravidez (21%).
Um dado importante a ser refletido, faz menção de que nenhuma das gestantes
participantes do projeto (0%) iniciou as atividades de educação em saúde durante o I trimestre
gestacional, realidade contrária ao preconizado pelo Ministério da Saúde, o qual institui que o
atendimento pré-natal deve ser iniciado preferencialmente já no primeiro trimestre da gestação, com
desenvolvimento de ações assistenciais, preventivas e educativas (NEVES, 2010). Pesquisas
demonstram que apenas 27,6% dos pré-natais realizados são considerados adequados em relação ao
início do acompanhamento a partir no primeiro trimestre gestacional (GONÇALVES et al. 2009).
Tabela 1 - Caracterização das gestantes, participantes da ação extensionista, quanto idade
gestacional. Caicó, Rio Grande do Norte, 2010.
Variáveis
n=19
f
%
I trimestre
0
0%
II trimestre
5
26%
III trimestre
4
21%
Não se aplica
10
53%
Fonte: Dados colhidos pelo autor

A tabela 2 ressalta a prevalência de prímiparas (42%) na composição do público de
gestantes, e demonstra um menor número de multíparas (5%). A vivência dessas mulheres diante da
gestação, tanto para as primigestas quanto para as multíparas, desperta sentimentos de entusiasmos
no aprendizado de cuidados para o puerpério, a fim de enfrentar esse período tão repleto de
novidades.
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Tabela 2 - Caracterização das gestantes, participantes da ação extensionista, quanto ao número de
gestação. Caicó, Rio Grande do Norte 2010.
Variáveis
n=19
f
%
Primípara
8
42%
Multípara
1
5%
Não se aplica
10
53%
Fonte: Dados colhidos pelo autor

Para Rodrigues et al. (2007), a percepção das mulheres sobre os cuidados necessários
durante o puerpério, são distintas entre as primíparas e multíparas. Em sua análise as primíparas
expressam a necessidade de acesso a orientações, mediante a sua condição de inexperiência e as
multíparas, apropriadas de saberes elaborados a partir de experiências anteriores, expõem a
necessidade de uma assistência educativa mais adequada e condizente com sua individualidade,
respeitando seus valores pessoais e morais. Diante de tais contextos, as ações de educação em saúde
reafirmam o desafio de superar as dificuldades encontradas na nova realidade, auxiliando na
elaboração do cuidado materno, consciente de que esse é um processo de aprendizagem
(STRAPASSON; NEDEL, 2010).
Quando questionadas sobre o acesso a ações de educação em saúde durante o pré-natal,
100% das gestantes afirmaram positivamente a existência de tal prática na assistência. No entanto,
Figueiredo e Rossoni (2008) sinalizam que práticas de educação em saúde voltadas a gestantes,
quando executadas, tem se realizado exclusivamente no âmbito das consultas individuais não
havendo a formação de atividades coletivas.
Autores como Moura e Rodrigues (2003) ressaltam que as atividades de educação em
saúde devem ser priorizadas durante toda a assistência pré-natal, uma vez que a interlocução de
novos conhecimentos promove entre os sujeitos da ação, a compreensão do processo de gestação.
A avaliação das atividades realizadas pelo projeto extensionista, foi considerada em um
nível qualitativo entre “MUITO BOM” (89%) e “BOM” (11%). Um resultado predominantemente
positivo, também pode ser justificado, como um reflexo da realidade dos serviços de saúde. Nesses,
a assistência pré-natal tem sido ofertada quase que exclusivamente vinculada à consulta médica
individual, conduzida de modo intervencionista, sem que a gestante tenha a oportunidade de
participar de atividades coletivas, como grupos de educação em saúde (DELFINO et al. 2004). Para
essas mulheres, a vivencia em atividades grupais favorecem a troca de experiências e a construção
de novos conhecimentos através de espaços de discussão e reflexão, além de compartilharem
sentimentos relacionados ao momento vivido, o que para muitas auxilia no enfrentamento das
situações de mudanças decorrentes desse período (ZAMPIERI et al. 2010).
Na percepção dos sujeitos (Tabela 3), as atividades de educação em saúde
desenvolvidas pelo projeto extensionista, colaboraram para a vivência do pós-parto com mais
autonomia (95%), atuaram preventivamente, evitando possíveis problemas que surgem no pós-parto
(89%), e auxiliaram na identificação precoce de alterações na mãe e do bebê (58%). Nessa
perspectiva, entende-se que a apropriação de conhecimentos estimulou a busca pela conquista da
autonomia necessária a manutenção do autocuidado indispensável à mãe e ao bebê e, atuou como
um instrumento de aprendizagem mútua onde o conhecimento científico passa a fazer parte da vida
cotidiana dos sujeitos, intermediando a compreensão do processo saúde-doença, e de seus
condicionantes (SHIMODA; SILVA, 2010; ALVES, 2005).
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Tabela 3 - Concepção dos participantes da ação extensionista, sobre a importância das atividades de
educação em saúde, desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Da universidade a comunidade:
formando multiplicadores para o binômio mãe e filho no período pós-parto. Caicó, Rio Grande do
Norte, 2010.
Variáveis
n=19
f
%
Vivenciar o pós-parto com mais autonomia
18
95%
Evitar problemas que surgem no pós-parto
17
89%
Identificar alterações da mãe e do bebê
11
58%
Outros
3
16%
Fonte: Dados colhidos pelo autor

Dentre os pontos considerados positivos na condução do projeto, destacaram-se a
metodologia adotada (95%), os temas abordados (95%) e os profissionais envolvidos (89%), além
de ser citado o horário destinado aos encontros (63%).
Delfino et al. (2004), Monteiro e Vieira (2010), discutem que o contexto grupal se
constitui como um espaço para o movimento da promoção da saúde através de um processo de
ensinar-aprender, transversal a vivência participativa com ênfase no diálogo para reflexão-ação,
concretizando uma proposta metodológica participativa para uma educação em saúde
emancipatória. Sobretudo, faz-se necessário o estabelecimento de uma boa relação interpessoal
entre os profissionais de saúde e os clientes, a fim de proporcionar segurança às mulheres ao
considerá-las como sujeitos participantes do cuidado, mediante um atendimento humanizado
(PARADA; TONEDE, 2008).
Apesar dos entrevistados não terem indicado pontos negativos na condução do projeto
de extensão, foram identificadas inadequações nos horários destinados aos encontros. O intervalo de
tempo estabelecido entre os encontros, realizados quinzenalmente, se coloca como uma
inadequação da proposta.
A discussão desse item leva a refletir sobre o vinculo indispensável à prática educativa,
compreendido como um processo que não se estabelece de forma linear e nem imediata, este é uma
construção cotidiana e coletiva, possivelmente inacabado, e cercado pelos conflitos de
conhecimento, suscitados nos espaços de reflexão (SANTOS; PENNA, 2009).
Sobre os conteúdos destacados como mais relevantes para vivência do puerpério, na
percepção dos sujeitos, destacaram-se as seguintes temáticas: Os cuidados com a mama durante a
amamentação (95%); O pós-parto e o retorno à rotina do dia-a-dia, a higiene da mulher no pós-parto
e cuidados com a episiorrafia e ferida cirúrgica (89%); O leite materno e amamentação e a
alimentação da mulher no pós-parto (89%); O que levar para a maternidade; organização do quarto
do bebê (68%), bem como, a vida sexual no pós-parto e prevenção de uma nova gravidez (63%).
Em valor de relevância seguem-se os temas, Alimentação da criança em aleitamento
misto e sem amamentação (47%); O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (47%);
Depressão no pós-parto e como lidar com o ciúme de outros filhos (37%) e Odontologia intrauterina (32%). Evidenciamos que, as políticas de atenção obstétrica e neonatal, primam em suas
diretrizes, pela inclusão de orientações para promoção da saúde materna e infantil, com abordagem
de conteúdos referentes a informações sobre higiene, alimentação, atividades físicas, retorno à
atividade sexual, cuidado com as mamas, aleitamento materno (BRASIL, 2005).
Ainda para Delfino et al. (2004) a escolha dos conteúdos para a discussão e reflexão,
devem ser realizada de modo a alcançar as expectativas dos participantes, articulando os
conhecimentos já presentes no contexto sociocultural, considerando nesse processo, as crenças,
valores, normas, práticas pessoais e sentimentos manifestados no convívio coletivo. No contexto
familiar, o cuidado em saúde relativo à maternidade e aos filhos se faz cercado de mitos, uma vez
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que estes desvelam na vivência dessas mulheres em sua cultura, sendo necessário, portanto, atentar
para as implicações de sua influencia na assistência em saúde (LUZ et al. 2007).
Na auto-avaliação dos participantes, quanto ao papel desempenhado durante a ação
extensionista (tabela 4), o espaço das atividades educativas, configuraram-se como momentos que
proporcionaram o esclarecimento de dúvidas (95%) e ambiente para troca de experiência (74%). Os
sujeitos identificaram-se ainda, como participantes ativos nas discussões (37%). Consideramos que,
os espaços de educação em saúde, como curso de gestantes, emergem como dispositivos que
permitem tirar dúvidas, falar sobre os medos e dificuldades, além de propiciar o encontro com
novos conhecimentos (SANTOS; PENNA, 2009). O acolhimento da dinâmica grupal possibilita o
diálogo, e permite a livre expressão de sentimentos, através da exposição dos relatos das
experiências vivenciadas (SHIMIZU; LIMA, 2009).
Tabela 4 - Auto-avaliação dos participantes da ação extensionista, quando ao papel desempenhado
durante o desenvolvimento das atividades de educação em saúde. Caicó, Rio Grande do Norte,
2010.
Variáveis
n=19
f
%
Participando das discussões
7
37%
Indiferente
0
0%
Trocando experiências
13
74%
Tirando dúvidas
18
95%
Outro
0
0%
Fonte: Dados colhidos pelo autor

No tocante a percepção dos sujeitos da pesquisa, sobre a utilização das orientações
repassadas durante do projeto de extensão, para a vivência do pós-parto, bem como, sobre o papel
de agente multiplicador dos conhecimentos construídos, tem-se como representação, a elaboração
dos seguintes discursos:
[...] segui essas orientações em outra pessoa [...] porque eu fui fazer uma
visita à filha do meu filhinho que nasceu [...] e dei umas orientaçõeszinhas
[...] (E 7)
Concerteza irei repassar quanto tiver eu vou saber dá boas informações de
tudo que aprendi. (E 9)
[...] minha tia teve menino também, passou por problemas no seio e eu
ensinei a ela, e deu certo. (E 11)
A transmissão dos conhecimentos adquiridos em práticas educativas é colocada por
Freire (2000) como uma condição inerente ao processo de aprendizagem, conclusão essa, que
deriva do pensamento de que, quem ensina aprende ao ensinar, assim como quem aprende também
ensina ao aprender. A educação em saúde além de se constituir como um suporte para a
compreensão do processo de gestação e dos riscos pode ser considerado como um instrumento de
capacitação e de socialização coletiva dos conhecimentos adquiridos, com o potencial de
transmissão dos saberes aos familiares e comunidade (RODRIGUES et al. 2006).
CONCLUSÃO
Evidenciou-se a importância e necessidade do desenvolvimento continuado de
atividades educativas em saúde voltadas à gestante, a fim de minimizar o impacto das
vulnerabilidades inerentes desse período, e promover à saúde materna e infantil.
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A implementação da proposta extensionista na realidade do serviço de saúde,
configurou-se como uma estratégia intersetorial para promoção de uma assistência integral as
mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal, o que vislumbrou possibilidades de (re) pensar as
práticas assistenciais direcionadas a esse grupo.
Para estas mulheres, a vivência da dinâmica grupal possibilitou o diálogo entre os
saberes, permitindo a troca de experiências, instrumentalizando-as, para a detecção precoce de
intercorrências no binômio mãe-filho, contribuindo ainda, ao amenizar os sentimentos, angústia,
insegurança e medo diante da nova fase vivenciada.
A aproximação das gestantes com os conhecimentos construídos no decorrer da
atividade colaborou com a conquista da autonomia para a manutenção do autocuidado indispensável
à mãe e ao bebê, sensibilizando as gestantes e acompanhantes, sobre a influência das práticas de
saúde adotadas durante o cuidado do período puerperal.
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A PREVALÊNCIA DE DOR EM PACIENTES COM ÚLCERAS VENOSAS EM
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA SUL DO MUNICÍPIO DE
MOSSORÓ.

Juliana Rodrigues de Araújo1; Francisca Patrícia Barreto de Carvalho2; Amélia Caroline Lopes
Fernandes3

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo verificar a prevalência de dor em pacientes com úlceras venosas que
faziam parte da área adscrita de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes à zona sul do município de
Mossoró/RN, totalizando cinco equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Este estudo é de natureza exploratória e
descritiva com abordagem quantitativa não experimental. Consistiu em uma pesquisa com pacientes com diagnóstico de
úlceras venosas de 04 (quatro) UBSF da zona sul de Mossoró, situada no oeste do estado do Rio Grande do Norte. No
total foram pesquisados oito usuários. O levantamento de pacientes com úlceras de perna aconteceu com o auxílio dos
membros das ESF e com aplicação de um questionário socioeconômico e da realização de exame físico. Do total, 87,5%
referiram dor, estes estavam em tratamento há mais de um ano e faziam uso de analgésico. Relatavam como principal
queixa dor ao andar, muitas vezes em forma de formigamento, que pioravam quando exerciam alguma atividade do
cotidiano ou ao deitar fazendo com que o sujeito acordasse devido à dor. Compreende-se assim que o percentual de dor
dos usuários pesquisados é elevado, constando dessa forma que os mesmo tinham um cotidiano bastante dinâmico,
contribuindo para o desconforto, a falta de descanso e conseqüentemente, a dor. É notável que estresse físico,
emocional, econômico e social influencia no curso e no aparecimento da dor nas UV assim há necessidade de um
acompanhamento holístico e complexo a esses sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Saúde do adulto; Úlceras venosas; Dor.

INTRODUÇÃO
No mundo moderno e capitalista a presença de doenças crônicas é cada vez mais
acentuada e suas conseqüências acabam fazendo parte da vida de quem sofre com as mesmas.
Dentre essas conseqüências encontramos a dor que pode se expressar de todas as formas e com as
mais variadas intensidades, tornando-se um grande dilema dentro dos serviços de saúde, pois os
profissionais na maioria das vezes não se encontram capacitados para lidar com essa característica
que muitas vezes é, contraditoriamente, negligenciada, assim sendo essa deveria ser tratada de
forma completa devido aos múltiplos fatores causais, como o sofrimento psicológico por se
encontrar em uma situação de doença que perdura por muito tempo, trazendo muitos incômodos
para o paciente e família.
Segundo Filho (2007), em situações agudas, os componentes sensitivos da dor,
intensidade, localização e duração, são características importantes e auto-limitantes com prioridade
na remoção das causas. Para os pacientes com dores crônicas, a atenção aos fatores biopsicossociais
são fundamentais para o seu controle, combinando cuidados e atenção para os fatores fisiológicos,
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patológicos, psicológicos (ansiedade, depressão), emocionais e sociais (culturais, estilo de vida),
pois como afirma Skevington (1998), acredita-se amplamente que a dor tem um efeito profundo na
qualidade de vida de uma pessoa.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a International Association for the Study of
Pain (IASP) recomendam uma abordagem multidisciplinar com paciente com dor, mas ainda nos
deparamos com a interferência de profissionais da área da saúde que limitam as suas atitudes no
diagnóstico e tratamento da dor, pois os mesmos possuem a crença de que a dor é inevitável. Dessa
forma há a concepção de que os aspectos emocionais são irrelevantes à experiência dolorosa.
As ulcerações de membros inferiores, dentre elas a úlcera venosa, doença causada pela
insuficiência venosa crônica é uma afecção cada vez mais presente nos serviços de atenção básica,
onde segundo Smeltezer e Bare (2005), 75% dessas úlceras resultam dessa mesma insuficiência,
20% de insuficiência arterial e os outros 5% são causados por outros fatores.
As venosas em geral são de evolução lenta, podendo ser única ou múltipla,
apresentando bordas com margens irregulares planos ou com discretas elevações. O leito da lesão é
raso e avermelhado, porém, dependendo do estado em que se encontra e do seu tempo de existência,
pode apresentar fibrina ou esfacelas amarelas aderentes ou frouxas. Raramente apresenta escara
necrótica ou exposição de tendão, exceto quando lá há presença de tecido necrosado.
A úlcera venosa produz muito exudato e quando purulento indica processos
infecciosos. Geralmente são dolorosos e melhoram com a elevação dos membros. A dor é mais
evidente quando há presença de edema e infecção, percebe-se que esse edema é ocasionado muitas
vezes pela rotina da vida cotidiana das pessoas, esforçando-se na deambulação e no trabalho de
casa.
Esses sujeitos muitos vezes estão constantemente presentes nos serviços de saúde para
a realização de procedimentos como curativos e recebimento de medicamentos para as possíveis
doenças de base. No entanto, de acordo com o Ministério da Saúde os mesmos necessitam de um
acompanhamento multidisciplinar e de um olhar complexo e holístico sobre a úlcera, pois os
cuidados não são os mesmos de uma simples ferida.
Os profissionais de saúde possuem um papel primordial nesse processo, pois são
responsáveis pelo estabelecimento de diretrizes e intervenções que proporcionem as melhorias, ao
paciente, ao cuidador e a família, relacionadas à dor. Para isso, é preciso abordar os programas
desenvolvidos pela integração disciplinar com um enfoque biopsicossocial (MASSOLA, 2006).
Segundo o Ministério da Saúde (2002) as instituições públicas e privadas de atenção a
saúde são responsáveis pela promoção, prevenção e reabilitação da saúde.
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência de dor
em pacientes com úlceras venosas que faziam parte da área adscrita de quatro Unidades Básicas de
Saúde (UBS) pertencentes à zona sul do município de Mossoró/RN, totalizando cinco equipes da
Estratégia Saúde da Família (ESF), que representam 50% das equipes urbanas dessa área da cidade.
Dessa forma é possível comprovar ou não o que a literatura afirma acerca desse aspecto, como
também trazer as possíveis causas de uma alta ou baixa prevalência de dor.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este mini-artigo trata-se de um estudo de natureza exploratória e descritiva com
abordagem quantitativa não experimental. Em um trabalho descritivo o pesquisador deve descrever
e documentar os aspectos de determinada situação ou fenômeno natureza exploratória e descritiva
com abordagem quantitativa não experimental (Polit, Beck e Hungler, 2004). Vale ressaltar que o
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mesmo foi originário da pesquisa integrante do Programa Institucional de Bolsas para Iniciação
Científica (PIBIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
O presente estudo consistiu em uma pesquisa que tinha como público-alvo pacientes
com diagnóstico de úlceras venosas de 04 (quatro) UBSF da zona sul de Mossoró, situada no oeste
do estado do Rio Grande do Norte. Todos tiveram esclarecimentos sobre os objetivos e finalidades
da pesquisa, participando da mesma mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
As informações foram coletadas em janeiro e fevereiro de 2011, nas próprias UBSF. O
levantamento de pacientes com úlceras de perna aconteceu com o auxílio dos membros das ESF.
Com a listagem de pacientes com UV pesquisada, partiu-se para a comprovação in loco de sua
residência na área adscrita das equipes juntamente com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Em outro momento foram realizados exames físicos nos pacientes por meio de um roteiro de
exame físico, onde se teve como objetivo detalhar as características das lesões e de pesquisar a
existência da dor como um dos componentes sintomatológicos.
Percebeu-se que alguns profissionais não tinham uma conhecimento mais detalhado e
específico das úlceras venosas, nos apresentando usuários que tivesse diagnóstico diferente de
úlceras venosas em membros inferiores. Foi detectado, também, que os cuidadores, desses usuários,
não tinham um aprendizado característico para tratar uma úlcera venosa, passando a cuidar de UV
como uma simples ferida.
Este estudo foi desenvolvido observando os princípios éticos da pesquisa envolvendo
seres humanos, conforme pressupõem a Resolução 196/96 CNS/MS e Resolução 311/2007 do
Conselho Federal de Enfermagem. Para isso o mesmo foi submetido à avaliação e aprovação do
comitê de pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte expresso pelo protocolo
Nº108/10 CEP/UERN.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
No total foram pesquisados oito usuários. Mas nem todos os itens do questionário
socioeconômico foram respondidos, devido a não-aceitação do item “Renda Familiar” pelo
participante.
Os valores aproximados das características das úlceras dos usuários pesquisados: 80%
localizavam-se na região do maléolo medial; 100% eram superficiais, de exsudação pouca a
moderada, com odor característico, além dos pés apresentarem pulso pedioso palpável. As aferições
de pressão arterial e hemoglicoteste se apresentaram dentro dos padrões de normalidade no
momento da coleta.
Do total, 87,5% referiram dor, estes estavam em tratamento há mais de um ano, e
faziam uso de analgésico. Relatavam como principal queixa dor ao andar, muitas vezes em forma
de formigamento, que pioravam quando exerciam alguma atividade do cotidiano ou ao deitar
fazendo com que o sujeito acordasse devido à dor.
Compreende-se assim que o percentual de dor dos usuários pesquisados é elevado,
constando dessa forma que os mesmo tinham um cotidiano bastante dinâmico, contribuindo para o
desconforto, a falta de descanso e conseqüentemente, a dor. Que nesses casos de UV acontece por
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diversos fatores, um deles é o movimento constante do membro pela necessidade de trabalhar e de
fazer os afazeres domésticos.
Percebeu-se, também, que nos usuários acometidos com UV em tratamento mais
prolongado, a dor e o uso de analgésico foram mais freqüentes e consequentemente o alívio da dor
mais eficiente.
Segundo Jussara apud Xavier; Torres; Rocha (2006) dor crônica difere da dor aguda por
não ter função biológica de alerta e, por conseguinte, se torna geradora de stress físico, emocional,
econômico e social.
Também há autores que ao estudarem a dor em usuário com úlceras venosas,
apontaram-na como causadora de alteração no sono, fator de imobilidade, desconforto físico,
psíquico e emocional além de proporcionar incertezas, sofrimentos e interrupções na estrutura
social (Jussara apud Suzuki, E. et AL, 2001;Neil;Phillips,2001; Munjas,2000).
Por isso que na avaliação do usuário com UV devemos identificar a presença de dor e
tratá-la, pois segundo Bersusa e Lages (2004) a dor não é o resultado da quantidade de tecido
lesado, mas de um grupo de fatores que interagem e que devem ser estudados e analisados na
avaliação.
Assim, também, torna-se muito importante a humanização na avaliação da dor na
assistência ao paciente, além de promover o planejamento das intervenções a serem realizados.
Na condição de profissionais de enfermagem devemos, também, lembrar que cada ser
humano é único e que não podemos generalizar as suas ações, percepção e comportamento,
principalmente em relação à dor, procurando sempre atuar na promoção, proteção e recuperação da
saúde e reabilitação das pessoas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto foi percebido que os sujeitos acometidos por úlceras venosas são
influenciados por condições sociais e por fatores que condicionam o agravamento da lesão, como os
emocionais, os psicológicos, os físicos e sociais. Assim é de grande relevância entender essa
dinâmica para compreender a dor como causa de sofrimento e desconforto do usuário, além de uma
possível não adesão a um tratamento multiprofissional pelo fato de a dor ser amenizada com o
constante uso de analgésicos, ocasionando uma intervenção fragilizada. Dessa forma, há o retardo
do curso normal da vida dos sujeitos em tratamento de úlceras venosas.
Portanto, faz-se extremante necessário que, as instituições públicas e privadas de
atenção a saúde gastem esforços na promoção da prevenção e tratamento, planejando reabilitação
com linguagem simples, respeitando dúvidas e a autonomia dos pacientes. Garantindo qualidade no
atendimento de todos os pacientes legitimando,também, o interesse social. Assim, o retorno precoce
às atividades diárias e a realização das atividades domiciliares e profissionais se torna mais
freqüente induzindo o indivíduo a readquirir seus momentos diários com menor desconforto e
sofrimento.
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A RELAÇÃO DA PRÓTESE DENTÁRIA COM LESÕES BUCAIS NA REGIÃO DO
SERIDÓ/RN
Thiago Fernando de Araújo Silva1; Kleiton Alves Ferreira2; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira
Moura3; Isabela Pinheiro Cavalcanti Lim4a; Eduardo José Guerra Seabra5

RESUMO: O objetivo deste estudo é mostrar a relação da prótese dentária com lesões bucais na região do Seridó|RN.
Foi realizado um cadastro de todos os pacientes que deram entrada nas Clínicas Odontológicas da UERN com lesões
orais e observado a relação destas com próteses dentárias. Concluiu-se que a maioria das próteses relacionadas com
lesões orais possuía mais de 05 anos de uso e indicação de troca, e que a Candidose, com 45,5% dos casos e Hiperplasia
fibrosa inflamatória, com 27,2% foram às lesões mais relacionadas. Obteve-se um equilíbrio entre os dois tipos de
prótese no que diz respeito à relação com lesões orais, no entanto, a prótese total apresentou maior percentual de peças
indicadas para troca e com mais de 05 anos de uso; mostrando que o tipo parcial removível a grampo mesmo sem
indicações de troca apresentaram uma alta relação com lesões. Esta pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (edital 032/2008-Saúde Bucal).
PALAVRAS-CHAVE: Lesões bucais. Prótese Dentária. Odontologia.

INTRODUÇÃO
O câncer de boca é uma neoplasia que afeta os lábios e todo o interior da cavidade oral;
apresenta uma estimativa de 14.120 novos casos, sendo 10.330 em homens e 3.790 em mulheres; e
um número de 6.214 casos de morte, onde 4.898 são homens e 1.316 mulheres. são diagnosticados
anualmente 300.000 novos casos (BOMFIM et al, 2008). Além da alta incidência existe outro fator
agravante, 90 % das neoplasias bucais são do tipo carcinoma epidermóide, uma patologia de origem
epitelial, com fácil visualização clínica, mas a falta de esclarecimento da população, associada à
extrema carência de serviços existentes para o combate e prevenção do câncer bucal na atenção
básica, contribui para que estas lesões sejam diagnosticadas em estágios avançados, onde as
chances de cura são bem menores(SHAFER et al, 1987; LEITE et al, 2005).
.Um importante ponto a ser considerado é o fato de existirem lesões potencialmente
malignas. Esse tipo de lesões pode ser provocado ou exacerbado por traumatismos crônicos de
longa duração, como as superfícies basais de próteses dentárias mal adaptadas, com muito tempo de
uso, quebradas, mal higienizadas, dimensões verticais inadequadas e confeccionadas por
profissionais inabilitados(SHAFER et al, 1987).
A candidose é uma infecção fúngica bucal causada por um microorganismo semelhante
a levedura denominado Candida albicans, este microorganismo pode ser um componente natural da
microbiota oral, podendo existir sem evidenciar sinais clínicos de infecção em 30 a 50% dos
indivíduos, no entanto, o estado imunológico do hospedeiro, o meio ambiente da mucosa bucal, e a
resistência do microorganismo a determinados agentes estão diretamente relacionados as evidências
clínicas da lesão. Existem diversas manifestações clínicas da candidose oral, sendo que as formas
denominadas de Pseudomenbranosas, eritematosas e queilite angular são as mais
frequêntes(TURANO et al, 2002).
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Hiperplasia fibrosa inflamatória representa um aumento do número de células dos
tecidos bucais devido a um trauma crônico de baixa intensidade, alguns autores consideram como
sinônimos as expressões epúlide fissurada, hiperplasia traumática e pólipo fibroepitelial. Embora
sejam mais comuns na região vestibular, as faces linguais ou palatinas do rebordo também são
acometidos; apresentam tamanhos variáveis; o tratamento consiste na remoção cirúrgica da lesão,
bem como corrigir ou refazer a prótese (TURANO et al, 2002).
Úlceras traumáticas estão relacionadas a traumas agudos e crônicos na mucosa bucal,
entre eles podemos citar mordidas acidentais, alimentos cortantes, escovação excessiva,
queimaduras, próteses novas com poucos dias após inserção. Geralmente ocorre em fundo de sulco
vestibular, por ação irritante dos bordos finos, insuficientemente polidos ou sobre estendidos.
Caracterizam-se por serem lesões dolorosas e geralmente pequenas, recobertas por uma membrana
necrótica ligeiramente acinzentada, circundada por um halo inflamatório, com bordas firmes e
elevadas (PARANHOS et al, 2008).
A estomatite protética representa uma reação inflamatória e/ou hiperplásica da mucosa
oral que suporta uma prótese dentária, as causas classicamente citadas são o trauma proveniente da
prótese, seu uso contínuo, hipersensibilidade ao material da base, higiene deficiente e infecções
fúngicas. As características clínicas desta condição são mucosa eritematosa, edemaciada, subjacente
e confinada à área coberta por uma prótese total superior, podendo ser encontrada algumas vezes
sob próteses parciais superiores(PARANHOS et al, 1991).
Segundo dados fornecidos pelo SB Brasil (2003), 50% da população brasileira chegam
aos 20 anos de idade com menos de 20 dentes presentes na boca, sendo que no interior do Nordeste,
área da realização deste estudo, esta proporção é ainda mais desfavorável; essa elevada incidência e
prevalência de indivíduos com necessidades protéticas aliadas à quase inexistência de serviços de
prótese dentária inseridos na atenção em saúde bucal em órgãos públicos fazem com que a maioria
dos indivíduos procure a reabilitação em ambientes inadequados, mas que atendem aos seus anseios
e limitações financeiras.
Sabendo que a maior arma que se dispõe na luta contra o câncer é o diagnóstico
precoce, que a prevenção e o combate ao câncer de boca são medidas essenciais a serem tomadas
como partes integrantes da atenção em saúde bucal, e que a reabilitação oral está diretamente
relacionada a fatores como: nutrição, fonação, estética e qualidade de vida do paciente; este estudo
propõe-se mostrar a relação da prótese dentária com a incidência e o tipo de lesões bucais na região
do Seridó no estado do Rio Grande do Norte, buscando evidenciar o tipo de lesão mais relacionado
ao uso da prótese, bem como tipo de prótese que está mais relacionado a lesões; como consequência
do estudo, promover uma grande contribuição social à faculdade de odontologia da UERN,
inserindo a mesma como um centro de atenção em saúde bucal que disponibilize serviços
integrados e interdisciplinares de atenção, prevenção e combate ao câncer de boca, recebendo
pacientes encaminhados de toda a região do Seridó, bem como, um centro de reabilitação protética
disponivel a população carente.
MATERIAIS E MÉTODOS:
Foram examinados 77 pacientes, todos com mais de 21 anos de idade, de ambos os
gêneros, não etilistas e/ou tabagistas crônicos, residentes nos municípios que compõe a região do
Seridó, que apresentavam algum tipo de lesão na cavidade bucal, e que assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido referente a esta pesquisa. É válido ressaltar que não se trata de
uma amostra de pacientes, mas de um cadastro de todos aqueles que compareceram à faculdade de
Odontologia da UERN com qualquer tipo de queixa estomatológica.
Foi realizada uma articulação com as disciplinas de Clinicas Integradas, Estomatologia,
Cirurgia e Estágios Supervisionados ministradas na Faculdade de Odontologia da UERN como
forma de ter acesso a pacientes que apresentassem lesões orais, e também um contato com
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prefeituras municipais da região do Seridó/RN, para divulgar o funcionamento dos serviços
odontológicos prestados pela Clínica odontológica da UERN – Caicó /RN, com o objetivo de
pacientes da rede pública de atenção em saúde bucal ser referenciados à UERN por tais municípios.
Em todos os pacientes atendidos que se enquadravam aos critérios da pesquisa foi
realizado o exame clínico, em seguida explicado à existência e os propósitos do estudo, aqueles que
desejaram participar autorizaram por escrito assinando o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE), onde era mostrado bem evidente os propósitos, os riscos pertinenetes a participação e que
os todos tinham total autonomia para deixarem de participar no momento em que desejassem, sem
prejuízos na execução de seus tratamentos. Quando autorizado, era feito o preenchimento da ficha
clínica específica do projeto, onde observava-se que tipo de prótese dentária era utilizado, as
condições da mesma, a relação com a lesão e o tempo de uso.
Diante da existência de lesões, era atribuído o diagnóstico clínico, nos casos em que se
fizeram necessário o auxílio do diagnóstico histopatológico, as biópsias eram realizadas nas clínicas
da faculdade de odontologia da UERN e as lesões condicionadas em formol a 10% e encaminhadas
para o laboratório de histopatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para
o diagnóstico histopatológico. Quando necessário a substituição da prótese dentária utilizada pelo
paciente, a mesma era confeccionadas nas clínicas da UERN, com o auxílio de um laboratório que
presta serviço à instituição.
A pesquisa foi realizada entre os períodos de Agosto de 2009 até Abril de 2011; antes
de sua realização, o projeto foi enviado para apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade
de Medicina de Juazeiro/CE por envolver seres humanos na sua realização (resolução 196/96 SISNEP), sendo aprovado em Abril de 2009.
RESULTADOS:
Foram totalizados 77 pacientes com lesões orais correspondentes ao fluxo normal da
Clínica Odontológica da UERN, e também aqueles encaminhados pelos serviços de saúde das
cidades da região do Seridó, sendo 31,2% do sexo masculino e 68,8% do sexo feminino, 31
pacientes faziam uso de prótese dentária e 46 não utilizavam. A distribuição dos dados quanto ao
tipo de prótese dentária utilizada estão expostos no Gráfico 1.

Figura 1 – Distribuição quanto ao tipo de prótese dentária em uso. Sendo PT: Prótese total e PPRG: Prótese parcial
removível a grampo

Aos 31 pacientes que faziam uso de algum tipo de prótese, foi questionado o tempo de
uso da mesma, e obtive-se os seguintes resultados: 3,2% apresentavam menos de um ano de uso;
41,9% entre dois e cinco anos; 54,8% com mais de cinco anos de uso (Gráfico 2), sendo que dos 31
casos, 70,9% necessitavam a confecção de um novo aparelho protético.
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Figura 2 – Distribuição quanto ao tempo de uso da prótese dentária.

Quando foi verificado se a lesão existente se relacionava de alguma forma com a
prótese dentária em uso, observou-se uma relação direta em 70,9% dos casos, onde 81,8% das
próteses relacionadas tiveram indicação de troca, e em 54,5% o tempo de uso das mesmas era
superior a 5 anos. Quanto a distribuição das lesões mais prevalentes, tendo como relação seu
diagnótico clínico os achados estão dispostos na Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição das lesões mais prevalentes
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Candidose

QUANTIDADE
10

Hiperplasia Fibrosa
Leucoplasia

9
6

Tórus Palatino
Carcinoma Epidermoide
Cisto Inflamatório Periapical
Mucocele
Papilomatose

5
3
3
3
3

Foram realizadas 30 biópsias para confirmar diagnósticos clínicos, onde 30% delas
foram incisionais e 70% excisionais; encaminhadas ao Departamento de Patologia Oral da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte para emissão de laudo histopatológico, houve
concordância em 60% dos casos, 10% foram inconclusivos 30% não tiveram concordância com o
diagnóstico clínico.
Dentre os 22 casos de lesões relacionadas com a prótese dentária em uso tivemos a
candidose e hiperplasia fibrosa inflamatória como as mais prevalentes, 45,5% e 27,2% dos casos,
respectivamente.
No que se refere ao tipo de prótese que mais apresentaram relação com lesões orais,
tivemos o seguinte resultado:
1. Prótese total: apresentou 16 usuários, em 11 deles havia relação direta da prótese
com a lesão oral; destes casos, 81,8% das próteses tiveram indicação de troca e
72,7% possuiam mais de 5 anos de uso. A candidose, com 06 casos, foi a lesão
mais prevalente entre estes usuários.
2. Prótese parcial removivél a grampo: 15 pacientes utilizavam, em 10 destes casos
havia relação direta da prótese com lesões, 46,6% das próteses relacionadas tiveram
indicação de troca e 26,6% apresentavam mais de 05 anos de uso. A candidose com
05 casos, também foi a lesão mais relacionada.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

822

Em Agosto de 2009, data de início de execução desta pesquisa, haviam 66 pacientes
com prontuários cadastrados nas clínicas da Faculdade de Odontologia da UERN, após a conclusão
do estudo esse número aumentou para 434, sendo que 77 deles foram atendidos no projeto.
Dentre as lesões diagnosticadas obteve-se 02 casos confirmados de carcinoma
epidermóide; sendo um deles relacionado diretamente com prótese dentária parcial removível.
Nestes casos os pacientes receberam as orientações cabíveis e foram encaminhados para tratamento
em setores de maior complexidade.
DISCUSSÃO
Ao longo do funcionamento dos diversos serviços de rotina em Estomatologia e
Patologia Oral no Brasil, pode-se constatar a existência de lesões bucais que apresentam próteses
dentárias mal adaptadas e/ou mal confeccionadas mantendo relação direta com o local da lesão. No
presente estudo, dos pacientes que apresentavam lesões orais 31.2% eram do sexo masculino e
68.8% do sexo feminino. Em estudo realizado pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB e o
Serviço de Prótese de Cruz das Armas, João Pessoa/PB que avaliaram a prevalencia de lesões de
mucosa oral em pacientes usuários de prótese dentária, e apontaram que entre os 94 (Noventa e
quatro) pacientes que apresentaram lesões orais, 83% eram do sexo feminino. Várias teorias tentam
explicar esse predomínio sendo algumas delas o fato de que as mulheres usam mais próteses do que
os homens, por procurarem tratamento odontológico mais freqüentemente permitindo a detecção da
lesão, e que mudanças hormonais pós-menopausa podem tornar a mucosa de recobrimento mais
susceptível a uma reação hiperplásica (BOMFIM et al, 2008).
Quanto ao uso de prótese, 31 pacientes utilizavam algum tipo de prótese dentária e 46
não, observou-se um certo equilíbrio entre o tipo de prótese dentária utilizada, sendo que 51,6% dos
pacientes faziam uso de prótese total e 48,4% utilizavam o tipo parcial removível a grampo.
Quanto ao tempo de uso e condições da peça protética foi observado que estas estão
sendo utilizadas por tempo além do indicado e com condições inadequadas, onde 41,9%
apresentavam de dois a cinco anos de uso e 54,8% com mais de cinco anos; sendo que 70,9%
tinham indicações de confecção de uma nova prótese dentária. Esta situação teoricamente está
diretamente relacionada as condições financeiras dos pacientes, que na maioria das vezes não
podem arcar com os custos de uma nova prótese e ao fato destes pacientes terem a falsa percepção
que as próteses dentárias são elementos definitivos. É válido ressaltar que, quando indicada, a
confecção da nova peça protética era proporcionada pela pesquisa, sendo que, em todos os casos
desejados pelos pacientes ocorreu a troca com custos relacionados apenas as etapas laboratoriais.
Há uma relação entre o aumento da frequência de lesões com o aumento do período de
uso das próteses, sugerindo que as próteses totais ou parciais removíveis mal adaptadas e/ou antigas
normalmente causam trauma constante e inflamação aos tecidos orais (COELHO et al, 2004).
No que diz respeito a relação da prótese em uso com lesões orais obteve-se um alto
índice de relação entre lesões com próteses indicadas para troca e usadas por longos períodos de
tempo, onde 70.9% dos usuários apresentaram algum tipo de lesão relacionada a mesma, entre estes
casos, 81.8% tiveram indicação de confecção de um novo aparelho e 54.5% apresentavam mais de
05 anos de uso.
Grecca et al. (2002) relacionaram o uso de próteses com o aparecimento de lesões orais
em 30 pacientes usuários de prótese total e constataram a existência de candidose, hiperplasias
mucogengivais e úlceras traumáticas em 84% dos indivíduos que possuíam próteses com adaptação
insatisfatória.
Entre as lesões que mais tiveram relação com as próteses, a candidose foi a mais
relacionada, 45,5% dos casos, seguida da hiperplasia fibrosa inflamatória 27,2%. Em estudo de
Coelho et al (1997), foi encontrado que a cadidose atrófica crônica, candidose crônica hiperplásica,
hiperplasia fibrosa associada à prótese, úlceras traumáticas e queilite angular foram as lesões mais
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relacionadas com próteses dentárias. Bassi et al (1998) encontrou em sua pesquisa que as
estomatites e hiperplasias são as lesões mais relacionadas com uso de próteses dentárias mal
adaptadas ou mal confeccionadas.
Apesar de estar freqüentemente associada ao uso de próteses dentárias mal adaptadas, a
hiperplasia fibrosa inflamatória pode ainda ter como fatores etiológicos diastemas, arestas de dentes
cortantes, má higienização, manobras iatrogênicas profissionais, dentre inúmeras outras (BASSI et
al, 1998; KIGNEL, 1999; CASTRO et al, 2001).
Em associação ao trauma, a má higienização da prótese age como fator predisponente
ao aparecimento de lesões como a candidose, na qual o desenvolvimento do parasita depende das
condições gerais de saúde do hospedeiro. A microbiota normal da boca se mantém relativamente
constante, considerando vários fatores agressivos e modificadores a que está sujeita. Alterações
locais da microbiota autóctone são aspectos importantes para desencadear um desequilíbrio entre as
espécies bacterianas presentes e os fungos. Os microorganismos do gênero Cândida sp são em geral,
comensais, mas em determinados indivíduos e em situações específicas podem transformar-se na
forma parasitária, produzindo candidoses bucais.
Quanto a prótese mais relacionada a lesões orais obteve-se um certo equilíbrio entre os
dois tipo, onde 68,7% das próteses totais e 66,6% das próteses parciais removíveis a grampo
apresentaram relação direta alguma patologia oral. No entanto, a prótese total apresentou um maior
percentual de aparelhos com indicação de troca e tempo de uso superior a 05 anos.
Zanetti et al. (1996) relataram a presença de lesões na mucosa bucal em pacientes
portadores de próteses parciais removíveis e observaram que as lesões mais frequentes nesses
pacientes eram as estomatites, as hiperplasias papilares inflamatórias e as úlceras traumáticas.
Costa et al. (1997) afirmaram que as próteses podem contribuir para o início de
determinadas patologias bucais, dependendo de procedimentos do dentista, do laboratório e do
paciente.
Coelho e Zucoloto (1998) relataram que a hiperplasia fibrosa inflamatória ocorre em
decorrência de estímulos irritativos traumáticos sobre a mucosa, ao redor de próteses totais ou
parciais maladaptadas. Afirmam também que a incidência de displasia na hiper plasia fibrosa
inflamatória pode ser condição predisponente a malignização na ação de carcinógenos que estão
sempre presentes na cavidade oral.
CONCLUSÕES
A grande maioria das próteses dentárias que apresentam relação direta com lesões orais
possui mais de 05 anos de uso e têm indicação de confecção de uma nova peça; daí observa-se a
importância de conscientizarmos os pacientes de que próteses dentárias não são elementos
definitivos e que são necessárias consultas estomatológicas de rotina. As lesões mais relacionadas
ao uso da prótese dentária foram: Candidose, com 45,5% dos casos e hiperplasia fibrosa
inflamatória, com 27,2%.
Observou-se um equilíbrio entre os dois tipos de prótese no que diz respeito à relação
com lesões orais, no entanto, a prótese total apresentou maior percentual de peças indicadas para
troca e com mais de 05 anos de uso; mostrando que o tipo parcial removível a grampo mesmo sem
indicações de troca apresentaram uma alta relação com lesões.
A demanda de pacientes nas clínicas da faculadade de odontologia da UERN aumentou
consideravelmente, passando de 66 para 434; sendo 17,6 % destes participaram da pesquisa, e os
serviços prestados pela instituição ganharam notoriedade, passando a receber pacientes
encaminhamentos de vários municipios da região do Seridó para os diversos tipos de
procedimentos.
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ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: PERCEPÇÃO DE NUTRIZES ACERCA DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE CAICÓ
Andiara Araújo Cunegundes de Brito1; Rosangela Diniz Cavalcante2.
RESUMO: Objetivou-se analisar a assistência do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família no âmbito do apoio ao
aleitamento materno exclusivo, baseado na percepção de nutrizes. Trata-se de um estudo de caráter descritivo e
exploratório, com abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram 16 nutrizes que amamentaram exclusivamente
até o quarto mês e que realizaram o pré-natal com enfermeiros nas Unidades Básicas de Saúde da Família, as quais
apresentaram baixos índices de aleitamento materno exclusivo durante 2010. Para a coleta dos dados, utilizou-se um
questionário semiestruturado aplicado através de visitas domiciliares. As entrevistas foram gravadas, transcritas no
programa Qualiquantisoft e analisadas a partir dos Discursos do Sujeito Coletivo, metodologia que permite representar
o pensamento de uma coletividade por meio de expressões-chave e ideias centrais semelhantes, fundamentais ao
conteúdo descritivo e à categorização para análise teórica. Desta forma, foram construídas três categorias: Orientações
durante o pré-natal; Dificuldade e estratégias de superação; Estímulo e apoio à amamentação exclusiva. Evidenciou-se
que o enfermeiro precisa ter consciência e empenho nas ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
exclusivo, oferecendo orientações adequadas e espaços de diálogos com a mulher. Todavia, reconhece-se o
protagonismo da nutriz mediante a sua autonomia, autocuidado e corresponsabilidade na vivência da lactação exclusiva.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Enfermagem; Programa Saúde da Família.

INTRODUÇÃO
Conhecidamente, o aleitamento materno é uma prática geradora de inúmeros benefícios
ao binômio mãe-filho, pois promove vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e, quando é
oferecida com exclusividade até o sexto mês, constitui-se como a mais sensível, econômica e eficaz
intervenção para redução da morbimortalidade infantil e materna (BRASIL; 2009a).
Entretanto, o que para muitos parece ser uma iniciativa natural da mãe, para esta o
aleitamento materno exclusivo é um processo que envolve representações sociais diversas, cujas
influências podem afetar o estado psicoemocional da nutriz em relação ao seu corpo, sua
sexualidade e o próprio desejo da maternidade.
Desta forma, as mulheres necessitam de orientações adequadas acerca da amamentação
diante das dificuldades associadas a fatores psicológicos, socioculturais e familiares, bem como em
relação às fragilidades relativas aos cuidados corretos com as mamas e ao tempo indicado para a
introdução de outros alimentos. Para isso, torna-se primordial uma assistência integral, com
utilização de guias práticos ou modelos assistenciais voltados às singularidades das mulheres e
contando com o compromisso técnico-científico dos profissionais de saúde envolvidos na
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno exclusivo (ARAÚJO et al, 2008).
Mesmo não correspondendo às metas preconizadas pelo Ministério da Saúde e
Organização Mundial de Saúde, as estatísticas nacionais demonstram a importância das políticas
públicas de apoio à amamentação, especialmente, por parte da Estratégia Saúde da Família (ESF)
que se propõe acompanhar as gestantes durante o pré-natal e os bebês na puericultura até dois anos
de idade. Esse tipo de assistência incentiva as mulheres a aleitarem seus filhos, uma vez que a
adesão ao aleitamento materno exclusivo até o quarto mês aumentou de 35,5% em 1999 para 51,2%
em 2008, deste, 41% era a quantidade de lactentes amamentados exclusivamente até o sexto mês
(BRASIL, 2009b).
__________________________
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Nesse contexto de amadurecimento das políticas públicas de incentivo à amamentação
exclusiva, enfatiza-se o valor de novos olhares e ideias sobre os serviços básicos de saúde do
município de Caicó/RN, onde o índice de nutrizes que oferecem apenas o leite materno até o quarto
mês é de 54,2%, de acordo com dados colhidos na Secretaria de Saúde. Com base nisso, surgiu a
curiosidade de investigar as reais dificuldades e potencialidades encontradas pelas nutrizes durante
o aleitamento materno, bem como a influência que o profissional enfermeiro tem nesse processo
durante o acompanhamento pré-natal. Portanto, objetivou-se analisar a assistência do/a enfermeiro/a
da ESF no âmbito do apoio ao aleitamento materno exclusivo, baseado na percepção de nutrizes.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo assumiu caráter descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa. O seu
desenvolvimento aconteceu em áreas de abrangência da ESF no município de Caicó/RN. As
respectivas áreas foram selecionadas a partir da identificação dos índices de aleitamento materno
exclusivo durante o período de janeiro a dezembro de 2010, através do Sistema de Informação da
Atenção Básica (SIAB) da Secretaria Municipal de Saúde. Mediante a aquisição desses dados do
SIAB, organizaram-se gráficos no Microsoft Excel para definir as Unidades Básicas de Saúde da
Família (UBSF) que seriam focos da pesquisa, por apresentarem os menores índices de aleitamento
materno no período analisado.
A população do estudo foi composta por nutrizes adscritas em quatro áreas que
apresentaram um percentual igual ou inferior a 50%, referente à amamentação exclusiva até o
quarto mês. Assim, os sujeitos foram 16 nutrizes que se incluíram nos seguintes critérios: ser nutriz
com faixa etária acima de 20 anos de idade; residir nas áreas adscritas pela UBSF; estar
amamentando entre o primeiro e quarto mês pós-parto; ter realizado o pré-natal com os enfermeiros
da ESF do município; concordar em participar da pesquisa através da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Durante a obtenção dos dados, utilizou-se como instrumento de coleta entrevista
semiestruturada aplicada às participantes por meio de visitas domiciliares. As entrevistas foram
gravadas em aparelho eletrônico MP4 e, posteriormente, transcritas no programa Qualiquantisoft e
analisadas a partir dos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) construídos.
O método do DSC permite representar o pensamento de uma coletividade sobre a
problemática da pesquisa, reunindo diferentes depoimentos individuais com conteúdos discursivos
semelhantes. Para isso, é indispensável criar análogos icônicos do sujeito coletivo através da
definição de expressões-chave e ideias centrais semelhantes, fundamentais ao conteúdo descritivo e
à categorização dos discursos para análise teórica (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005).
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UERN), com o
Protocolo 067/2010, e atende aos preceitos éticos da Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de
Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa com seres humanos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por se propor a analisar a assistência do enfermeiro no âmbito do apoio ao aleitamento
materno exclusivo na ESF, esta pesquisa sugere um debate dos DSC de nutrizes através de três
categorias, construídas a partir das ideias centrais semelhantes extraídas dos depoimentos.
Inicialmente, discute-se a percepção das participantes acerca das orientações recebidas durante o
pré-natal; em seguida, alterca-se sobre as dificuldades durante o processo de amamentação e as
estratégias de superação; e por fim, enfoca-se o estímulo e apoio ao aleitamento materno exclusivo,
principalmente em relação aos profissionais de saúde da ESF. Para melhor compreensão os
discursos serão identificados através de números seguidos das letras A, B e C, respectivamente,
referentes às categorias anteriormente citadas.
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ORIENTAÇÕES DURANTE O PRÉ-NATAL
Para explorar o potencial da atenção primária no apoio ao aleitamento materno
exclusivo, uma das propostas da ESF é acompanhar as gestantes no pré-natal, cujo principal
objetivo é acolher a mulher de forma qualificada e humanizada durante o período da gravidez e
assegurar o nascimento de uma criança saudável (BRASIL, 2009a). Indubitavelmente, o
acompanhamento da gestante é uma oportunidade primordial para promover a amamentação, pois é
nas consultas de pré-natal que os profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, estabelecem
vínculos com as usuárias através do aconselhamento, respeitando as individualidades e seus
aspectos socioculturais, psicológicos e familiares (ARAÚJO et al, 2008).
Nesse sentido, torna-se essencial que o enfermeiro saiba escutar, compreender e
dialogar com a mulher, valorizando suas experiências, crenças e preocupações a respeito do
processo de amamentação, além de oferecer orientações adequadas sobre a importância do
aleitamento materno exclusivo, os benefícios que essa prática suscita para o binômio mãe-filho, os
cuidados corretos com as mamas e as possíveis dificuldades que surgem (BRASIL, 2009a).
A partir do DSC-1A, compreende-se que os profissionais de enfermagem da ESF de
Caicó/RN oferecem orientações acerca da amamentação durante o acompanhamento pré-natal, visto
que as depoentes aludiram sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do
Ministério da Saúde, referentes ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e o
complementado até os dois anos ou mais, como podemos perceber nesse discurso (BRASIL, 2009).
Num tá faltando nada dos enfermeiros, porque em todo pré-natal eles sempre orientam
muito bem, pra amamentar assim que nascer até os seis meses, sem dá outro alimento, e
ficar amamentando até dois anos se eu quiser. Lá no Posto falava que não oferecesse
chupeta nem mamadeira e, se eu fosse trabalhar, desmamar no copo e guardar. O leite
materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa e é importante para a defesa da criança,
prevenindo contra vários tipos de doenças, principalmente infecções e alergias. É mais
saudável pra criança, ajuda no desenvolvimento, na dentição, num pega gripe (DSC-1A).

É possível identificar que as nutrizes reconheceram os benefícios do aleitamento
materno exclusivo para o bebê, referentes à nutrição saudável, ao desenvolvimento físico, ao
fortalecimento da dentição e à proteção contra doenças infecciosas e alérgicas. Também, essa
prática é importante para a mãe que aleita seu filho, pois diminui o risco de câncer de mama, ovário
e endométrio, ameniza o sangramento no puerpério imediato, auxilia na involução uterina e na
recuperação do índice de massa corporal da mulher, além de funcionar como método contraceptivo
por seis meses, quando é oferecido apenas o leite materno (MARIANI NETO, 2006). Dentre estes
benefícios, as nutrizes relataram alguns no seguinte discurso:
Tanto a mídia, quanto o próprio acompanhamento no PSF orientam muito sobre a
amamentação. Numa cartilha que a gente recebe tem falando sobre os benefícios do leite
materno tanto pra mãe que amamenta, como para o bebê que é amamentado. Também por
meios de comunicações, televisão, jornal e vídeos que mostram como colocar o bebê pra
mamar e sobre a importância da amamentação, que é principalmente a troca de amor e o
contato íntimo da mãe com o filho. Uma vez, eu vi num cartaz que dizia que a incidência
do câncer de mama pra mãe que amamenta é menor. Eu adoro amamentar, porque é bom
pra minha saúde também, ajuda a emagrecer, além de num precisar tá fazendo mingau e se
eu sair com ele, onde eu tiver eu dou leite (DSC-2A).

Com base no DSC-2A, a amamentação exclusiva promove benefícios para a nutriz em
relação à promoção e proteção à sua saúde e contribui para o emagrecimento. Além disso, outros
fatores importantes foram lembrados, tais como a satisfação em aleitar, a troca de amor com o filho
e o custo/benefício do leite materno, já que este proporciona praticidade e economia para a nutriz e,
consequentemente, para sua família.
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Percebe-se no depoimento o estima atribuído aos diversos meios de comunicação que
igualmente são responsáveis por informarem sobre a prática da amamentação, tais como televisão,
jornais, cartazes, manuais e cartilhas, todos elaborados e apoiados, geralmente, pelo Ministério da
Saúde. De modo particular, são distribuídos durante o acompanhamento pré-natal o livro
“Conversando com a Gestante” onde são explicadas, com uma linguagem bastante acessível e
ilustrativa, as dúvidas mais frequentes sobre todo o processo de gestação e puerpério, especialmente
em relação ao aleitamento materno, com dicas sobre cuidados com as mamas, maneiras de
amamentar, quais os benefícios e a importância do aleitamento materno exclusivo (BRASIL, 2008).
Indiscutivelmente, estes recursos ilustrativos devem ser oferecidos como um método
não substitutivo da assistência contínua e integral à gestante, ressaltando, assim, que são
importantes quando funcionam de maneira complementar as orientações oferecidas pelos
profissionais de enfermagem.
Tanto a Agente de Saúde, quanto a enfermeira ensinaram como amamentar, disseram sobre
os cuidados com as mamas pra tomar banho de sol, compressa com água morna,
massagens, lavar, enxugar e sempre ter higiene. Orientaram também a tomar bastante
líquido e ter cuidado pra num pedrar, que se apresentar alguma rachadura, passar uma
espojinha ou algodão com um pouquinho do leite do peito pra sarar (DSC-3A).

Pelo discurso exposto, muitas das orientações esclarecidas nos meios de comunicação,
sobretudo no livro da gestante supracitado, também são comunicadas pela equipe de saúde da ESF,
especialmente pelo profissional enfermeiro, destacando até mesmo as dificuldades que podem
surgir durante o processo de amamentação. Além disso, existem outras estratégias para promover e
apoiar o aleitamento materno, a exemplo de cursos para gestantes nas UBSF como discorrem:
O pré-natal pelo SUS tem muitos cursos bons. Cada terça era uma aula diferente que tinha
para as gestantes no posto. As meninas que estavam fazendo faculdade iam pra lá dá aula.
Adorei, acho que deve continuar esse curso do Projeto de Extensão (DSC-4A).

Ressalta-se a importância de iniciativas de educação em saúde que devem ser realizadas
na perspectiva de oferecer informações acerca da amamentação. Dentre diversas ações que podem
ser realizadas, o DSC-4A menciona um Projeto de Extensão Universitária do curso de enfermagem
local que objetivou proporcionar práticas educativas durante o acompanhamento pré-natal,
oferecendo assistência de qualidade com informações sobre o processo de gestação e puerpério,
bem como estimulando a autonomia das mulheres (CASSIANO; HOLANDA; COSTA, 2011).
Em contraposição à discussão exposta, o depoimento abaixo retrata outra realidade em
que as participantes da pesquisa não receberam uma assistência adequada no pré-natal, tendo em
vista que as nutrizes evidenciaram a ausência de orientações quanto à amamentação e outras
informações inerentes à gestação e ao puerpério, durante as consultas de enfermagem.
A assistência do enfermeiro podia melhorar, eles não me ensinaram nada sobre
amamentação. O que eu sei é porque eu leio, passa na televisão, vi em cartazes, num
livrinho que a gente recebe e às vezes em palestras. No pré-natal só media peso, pressão,
barriga. A enfermeira só olhava a mama, apertava pra vê se tava com o bico feito e disse
pra amamentar até os seis meses. Eu acho que deve orientar mais sobre amamentação
durante o pré-natal, pois é muita informação e tem mãe que num sabe nem ler (DSC-5A).

Nesse contexto, torna-se fundamental que a assistência à mulher não se reduza apenas
aos aspectos biológicos, mas que inclua a valorização dos fatores subjetivos da mesma, com amparo
às dúvidas, dificuldades, oportunidades apropriadas de autonomia e corresponsabilidade diante do
papel de mãe e provedora do aleitamento do filho (ARAÚJO et al, 2008). Com ênfase, é
imprescindível buscar qualidade equânime no acompanhamento pré-natal, intentando-se que todas
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as gestantes recebam informações essenciais e que estas sejam claras, concisas e presentes em todas
as consultas, independentemente, das condições de vida das mulheres.
DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO
O ato de aleitar o filho é uma postura da mãe que envolve influências sociais,
psicológicas e físicas, cujo reflexo pode ocasionar a interrupção precoce ou até mesmo a
impossibilidade da amamentação. Em síntese, o aleitamento materno não é recomendado quando as
mulheres são portadoras do vírus HIV, quando elas utilizam medicamentos contraindicados, como
os antineoplásicos, ou também em casos que a criança possui galactosemia, doença rara que impede
a ingesta de lactose. Por outro lado, muitas mulheres livres destas restrições podem se deparar com
inúmeros problemas, os quais se não forem precocemente identificados e tratados, podem ser
responsáveis por causar desestímulo e interrupção do aleitamento materno (BRASIL, 2009a).
Dentre as dificuldades que as nutrizes possivelmente enfrentam, as mais frequentes são:
mamilos planos ou invertidos, bebê com sucção fraca, pega incorreta do mamilo, demora da
apojadura, ingurgitamento, fissuras mamárias e mastite (BRASIL, 2009a). As nutrizes participantes
foram acometidas por algumas dessas dificuldades, acrescidas de muitas dores e sangramentos,
superando-as através de massagens, ordenha, limpeza da mama com o próprio leite materno e
esvaziamento completo do leite a cada mamada. Apesar dos problemas vivenciados, demonstra-se a
perseverança em amamentar aliada aos benefícios abonados ao binômio mãe-filho.
Chegou muito leite de uma só vez, que meu peito ficou pedrado. Eu tive que desmamar,
estimulando com massagens e relaxando pra sair. Além de muita dor, sangra e fere. Então,
a enfermeira disse que eu limpasse com o próprio leite do peito que a ferida sarava. É muito
difícil, mas em nenhum momento eu pensei em parar de amamentar, justamente porque eu
sabia qual era a importância da amamentação. Quando está muito duro vou alisando e dou
de mamar até secar, eu acho melhor do que tirar o leite e colocar na geladeira pra depois dá
a ela. Eu tenho leite demais, que tenho pena de estruir. Eu tava dando. Mas, a Agente de
Saúde disse que não era muito bom, que eu derramasse na pia (DSC-1B).

Ressalva-se a questão da doação de leite materno como uma estratégia para evitar
ingurgitamento que, entretanto, foi uma prática não incentivada por alguns profissionais de saúde da
ESF na realidade estudada. Infelizmente, além de não ter grupos de nutrizes para apoiar a
amamentação, por exemplo, através da doação de leite ordenhado para mães que não podem aleitar,
inexiste um Banco de Leite Humano no município, o qual foi interditado pela ANVISA há cerca de
dois anos. Embora se tenha conhecimento da importância do Banco de Leite para estimular e
auxiliar a captação do leite materno excedente, sua ausência não pode implicar na falta de
orientação correta para ordenha e armazenamento do leite por nutrizes.
Com base no discurso a seguir, analisa-se que as dificuldades peculiares à amamentação
devem ser acompanhadas por profissionais de saúde, sobretudo o enfermeiro, que tem um papel
importante na prevenção, proteção e recuperação mediada por uma assistência eficaz, integral e
contextualizada, que respeite o saber e a história de vida da mulher, ajudando-a na superação dos
medos, problemas e inseguranças (BRASIL, 2009a).
Tanto a mídia quanto o PSF passam outra ideia da amamentação, de que se você tomar
banho de sol nos seios não vai doer, que se ferir o próprio leite materno vai cicatrizar. Só
que isso é muito pouco diante de tanta dor e dificuldade. A gente cria toda uma expectativa
em torno da amamentação. Mas, a gente nunca imagina que a realidade seja totalmente
diferente. Eu acho que primeiro a gente deveria ficar melhor informada sobre as reais
dificuldades e sobre os tipos de alternativas que existem. Você completamente leiga passa
por todo um processo de dor que se chegasse a causar uma mastite ou coisa parecida,
tivesse que gastar muito mais. Sabiam que eu estava sentindo dor nos seios. Mas, nunca foi
oferecido massagens, pomadas, nada (DSC-2B).
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Muitas mulheres idealizam o aleitamento materno e podem se frustrar ao se depararem
com uma realidade imperfeita, distante do ideal. Então, para minimizar e/ou evitar os problemas e
esclarecer as dúvidas, inseguranças e anseios, muitas nutrizes utilizam os serviços de atenção básica
com o intuito de encontrarem ações de promoção, proteção e recuperação (BONILHA et al, 2010).
No entanto, percebe-se que a assistência de enfermagem no município ainda precisa melhorar e
avançar no âmbito do apoio efetivo ao aleitamento materno exclusivo, auxiliando as mães a
superarem todas as dificuldades, desde os problemas biológicos com as mamas até os de proporção
psicoemocional, como o cansaço e o estresse.
De início, a amamentação pra mim foi sinônimo de dor, cansaço e muito estresse. Eu
precisei voltar a trabalhar e o bebê num mamava só meia hora e não tinha como eu ficar lá
tirando o leite. É um estresse, é super cansativo. Porque diariamente ou você tá
amamentando o bebê ou você tá tirando o leite. Então, acabei tendo que optar entre um
trabalho e outro pra ficar com ele. Mães que não amamentam por trabalho não vale a pena,
porque futuramente você deixa de trabalhar pra tá cuidando dele com alguma doença.
Então, é melhor você deixar de trabalhar agora, pra cuidar da saúde dele desde o início, do
que deixar de trabalhar depois (DSC-3B).

De acordo com o DSC-3B, outro grande obstáculo que as mulheres encaram é a questão
de conciliar o trabalho e o cotidiano com a amamentação exclusiva. Seja como dona de casa, seja
como empregada de empresas ou algum trabalho informal, a nutriz necessita redobrar os esforços
para cumprir todos os compromissos e ainda aleitar o filho. Por essa razão, são submetidas a optar
entre duas alternativas: abandonar o trabalho e compromissos do cotidiano ou interromper a
amamentação. Portanto, como apontam outros autores (MACHADO; BOSI, 2008), as mulheres que
realmente decidem aleitar e cuidar de seus filhos, independentemente de remuneração própria,
escolhem parar as atividades profissionais, ainda que temporariamente.
ESTÍMULO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO
A gestação, o parto e a amamentação são fases naturais do ciclo reprodutivo, contudo
são processos biológicos mediados pela cultura e contexto de vida de cada mulher, em que as
experiências, costumes, crenças, mitos e tabus podem afetar negativamente e desfavorecer a
efetividade natural dessas etapas da maternidade (BONILHA et al, 2010). Desta forma, para que o
aleitamento materno exclusivo tenha sucesso, é essencial que os serviços e profissionais de saúde
proporcionem apoio e acolhimento no pré-natal, parto e na puericultura, promovendo vínculo,
respeito e diálogo, além de oferecer as orientações necessárias, estimular a participação/colaboração
dos familiares na amamentação e formar grupos de apoio às gestantes (BRASIL, 2009a).
A enfermeira do PSF sempre incentivava pra continuar amamentando. Explicaram que
quando eu botasse o bebê pra mamar, não desistisse, sempre insistisse, porque o leite
materno era muito saudável e importante até os seis meses. Inclusive quando eu precisei
voltar a trabalhar, porque já havia cumprido os quatro meses de Licença Maternidade,
recebi orientação de ficar retirando o leite em casa pra deixar pra ele (DSC-1C).

De acordo com o DSC-1C, destaca-se o apoio do profissional enfermeiro mediante o
término da Licença Maternidade da nutriz, orientando-a sobre uma nova rotina que pode ser criada
por meio da ordenha e oferta do leite ordenhado ao bebê, o qual a partir desse período começa a se
afastar gradativamente da mãe e do aleitamento materno exclusivo.
Aliada às analises dos depoimentos das nutrizes, a vivência em campo da pesquisa
proporcionou observações acerca da inexistência de Banco de Leite Humano no município, outrora
mencionada, como um forte empecilho para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
exclusivo pelos enfermeiros, uma vez que estes são impulsionados a oferecerem alimentação
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complementar – leite artificial – às mães que apresentam intensas dificuldades na descida do leite,
como mostra no discurso:
Eu fui operada e não tinha leite. As enfermeiras estimulavam o peito com massagens pra eu
amamentar, mas o bebê não conseguiu pegar o peito. Então, ofereceram o complemento. As
enfermeiras informaram que o leite ia chegar aos poucos e que nos primeiros dias seria o
colostro e ele iria mamar de vez em quando (DSC-2C).

Durante o período puerperal, os profissionais de saúde, juntamente com os familiares e
a comunidade, devem estar sempre preparados para acompanhar o processo da amamentação e o
crescimento e desenvolvimento da criança, tanto em atendimentos individuais no serviço ou em
visitas domiciliares, quanto em atendimentos de grupos (BRASIL, 2009a). Embora esse
acompanhamento seja prioridade na assistência à mulher e ao recém-nascido no pós-parto imediato,
em algumas situações as nutrizes ainda se deparam com a ausência dessa atenção.
Os enfermeiros num estimulam não, porque quase eu num vejo. Tinha muita mãe com
dificuldade. Eu acho que o enfermeiro tem que conversar, porque tem muito caso de mãe
que não quer amamentar porque não gosta mesmo, não tem paciência. É pra estimular e dá
mais força. Deve ter mais assistência, mais cursos, visitas domiciliares periódicas para
acompanhar. O enfermeiro deve orientar mais, ensinar, explicar melhor, principalmente
àquelas mães carentes que não tem muito acesso ou que não sabe nem ler (DSC-3C).

Este discurso das nutrizes assemelha-se aos resultados de outra pesquisa, que expõe a
necessidade das mulheres em não apenas se submetem ao falatório sobre o aleitamento materno,
representado pelo excesso de informação, visto que elas também querem receber ajuda contínua,
efetiva e de qualidade no manejo da amamentação, bem como precisam ser assistidas com respeito,
paciência, diálogo e sendo consideradas em sua autenticidade e singularidade (OLIVEIRA, 2010).
Por outro lado, o último DSC dessa categoria expõe que as mães são protagonistas no
processo de amamentação, partindo dela a maior responsabilidade relativa à nutrição do filho, pois
os enfermeiros da ESF contribuem e orientam sobre o aleitamento materno exclusivo, mas sozinhos
dificilmente convenceriam as mulheres a amamentarem seus filhos exclusivamente.
Tem ajuda dos enfermeiros que conversam, orientam, dizem o que é bom, pra que serve,
pra tudo. São várias campanhas que o pessoal tá fazendo sobre o quanto é importante o
aleitamento materno. Mas, eu acho que depende da mãe. Porque cada pessoa é uma pessoa.
Eu acho que as enfermeiras fazem o trabalho delas, não tá faltando nada. Vai da
conscientização das mães. É força de vontade da mãe, num pode desistir não! A mãe não
deve desistir. Queria deixar um recadinho para as mães que amamentar é ótimo (DSC-4C).

Em suma, é essencial que o profissional de enfermagem entenda o seu papel como
esclarecedor, orientador e motivador, porém, que ele funcione na mesma proporção como um ator
coadjuvante, já que a decisão de amamentar será, em última instância, sempre da mãe e das suas
representações sociais e psicológicas (MACHADO; BOSI, 2008).
Baseado no DSC-4C, em que as nutrizes instigam outras mães através de declarações
satisfatórias à amamentação, finaliza-se a discussão mostrando a relevância de novas estratégias de
apoio e estímulo prestado entre as próprias mulheres, corroborando para a formação de grupos de
gestante e mães. São grupos de apoio ainda ausentes no município, mas que devem ser construídos
no propósito de auxiliar as mães mediante a troca de conhecimentos, experiências e apoios mútuos.
CONCLUSÃO
Diante dos discursos das nutrizes participantes, a pesquisa possibilitou refletir sobre a
assistência do enfermeiro da ESF do município durante o pré-natal e nos quatro primeiros meses
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pós-parto. Destarte, observou-se a assistência prestada às nutrizes acerca dos cuidados biológicos e
do valor da subjetividade feminina perante anseios e dúvidas referentes à amamentação exclusiva.
Evidenciou-se que o enfermeiro precisa ter consciência e empenho nas ações de
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno exclusivo. Todavia, reconhece-se o
protagonismo da nutriz mediante a importância de sua autonomia, autocuidado e
corresponsabilidade durante a vivência da lactação.
Para isso, são necessárias ações mais eficazes e dinâmicas que fujam do cotidiano e/ou
trabalho mecanizado dos enfermeiros, desenvolvendo contínuas atividades educativas em saúde,
através de cursos para gestantes, palestras, grupos de apoio mútuo entres as próprias mulheres, bem
como a busca por investimentos governamentais que retomem as atividades realizadas pelo Banco
de Leite Humano do município.
Por fim, os resultados da pesquisa sugerem outro estudo que investigue os principais
motivos das mães que não amamentam exclusivamente seus filhos menores de quatro meses,
podendo-se compreender melhor as suas particularidades, os problemas que enfrentam e quais as
estratégias que poderiam superar a não adesão ao aleitamento materno exclusivo.
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ALIMENTAÇÃO DE Parauchenipterus galeatus LINNAEUS, 1766 (PISCES:
AUCHENIPTERIDAE) PRESENTES NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, APODI –
RN

Ana Luiza Gomes Bezerra²; Danielle Peretti¹; Raabe Mikal Pereira Honorato²; José Luis Costa
Novaes³;Rodrigo Silva da Costa³.

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi investigar o hábito alimentar de Parauchenipterus galeatus, presente no
reservatório de Santa Cruz em Apodi-RN e verificar as variações sazonais e espaciais na dieta, bem como a intensidade
da alimentação considerando-se o grau de repleção médio e o índice de vacuidade. As coletas foram realizadas
trimestralmente no ano de 2010. Após coletados, os peixes foram acondicionados em caixas térmicas e levados para o
Laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca Continental da UFERSA. Foram obtidos os dados biométricos de peso (g),
comprimento (cm), sexo e o grau de repleção estomacal. Os estômagos foram retirados, pesados, fixados em formol a
4% e levados para o Laboratório de Ictiologia da UERN, para a análise do conteúdo estomacal. A análise da
alimentação revelou uma dieta composta por seis itens alimentares sendo predominante o item Crustáceo, em especial o
camarão, permitindo caracterizá-la como uma espécie carcinófaga. Em relação às variações sazonais na dieta, observouse que o item crustáceo prevaleceu na maioria das coletas, com exceção do mês de fevereiro onde o item insetos foi o
mais relevante. Quanto à análise das variações espaciais, verificou-se que na zona lacustre ocorreu elevado consumo do
item crustáceo, seguido de inseto. Para a zona fluvial, os itens de maior importância foram resto de peixe e inseto.
Conclui-se que houve variação na dieta em relação ao período e ao local de captura e que a disponibilidade dos itens
consumidos estava ligada às características tanto do corpo do reservatório quanto da área marginal.
PALAVRAS – CHAVE: Dieta; Parauchenipterus galeatus; Sazonalidade, Zonas fluvial e lacustre.

INTRODUÇÃO
O conhecimento da dieta de peixes é importante para a obtenção de informações sobre
as relações de uma espécie com o ambiente em que vive. Estudos sobre alimentação de peixes,
incluindo dieta e atividade alimentar, fornecem importantes subsídios para o entendimento do
funcionamento do ecossistema, considerando os aspectos biológicos, ecológicos e evolutivos.
Segundo Gerking (1994) apud Santos (2009), os peixes, de maneira geral, têm a habilidade de se
adequar a uma grande variedade de fontes de alimento, ou seja, os peixes são flexíveis o suficiente
para mudar de um alimento para outro em situações de escassez. Por esse motivo podem ocorrer
mudanças na dieta, dependendo do estágio de desenvolvimento (variação ontogenética), das
estações do ano (variação sazonal) e dos locais (variação espacial).
Pôde-se verificar através de levantamento prévio, a escassez de informações referente a
biologia da ictiofauna da região nordeste, em especial no estado do Rio Grande do Norte. Outro
fator que agrava essa falta de conhecimento da biologia das espécies é o fato do crescente aumento
no número de represamentos, que, independente de sua finalidade, modificam os ecossistemas
naturais. A transformação do ambiente lótico em lêntico é uma das consequências ecológicas mais
importantes, pois altera as condições físicas, químicas e biológicas do ambiente, refletindo de forma
impactante sobre toda a biota local (JÚLIO JR. ; BONECKER e AGOSTINHO, 1997).
Nesse sentido, a alteração da composição ictiofaunística é a que reflete maior
importância econômica e ambiental, já que uma das implicações inevitáveis dos represamentos
¹ Doutora em ecologia, docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus
Central, UERN. E-mail: danielleperetti@uern.br
² Discentes do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
aninha_luizabezerra@hotmail.com; raabehonorato@hotmail.com
³ Doutor em biologia/ Doutor em ecologia. Docentes do Departamento de Ciências Animais da Universidade Federal Rural do
Semiárido, UFERSA. E-mail: novaes@ufersa.edu.br / rdgcosta@ufersa.edu.br
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sobre a fauna aquática é a alteração na composição e abundância relativa das espécies de peixes
(AGOSTINHO et al., 1999)
A presente proposta enfatiza a necessidade do conhecimento da biologia alimentar de
peixes, destacando-se neste trabalho Parauchenipterus galeatus Linnaeus, 1766, conhecido
regionalmente como cangati, mas denominado de forma diversa em outras regiões como anduiá,
anuiá, anujá, cabeça-de-ferro, cachorro, cachorrinho, carataí, chorão, cumbá, cumbaca, mandicumbá, ronca-ronca (NOMURA, 1984). É uma espécie amplamente distribuída na América do Sul.
Ocorre geralmente nas áreas de matas alagadas e sob vegetação aquática flutuante e possui hábitos
tipicamente noturnos (BORGES, GURGEL e CANAN, 1999). Porém no Nordeste do Brasil, o
nível de informação sobre esta espécie é bastante rudimentar.
Dessa forma, esta investigação foi realizada em conjunto com a Universidade Federal
Rural do Semiárido – UFERSA como parte de um projeto maior intitulado “Estudo da ictiofauna e
estrutura da comunidade no reservatório de Santa Cruz (bacia hidrográfica Apodi/Mossoró) no
semiárido do Rio Grande do Norte” onde foi feita a análise da dieta e realizadas inferências sobre o
comportamento alimentar da espécie considerando as características ambientais e as variações
sazonais. Esse estudo pode ser importante, tendo em vista o crescimento econômico na área da
piscicultura, podendo servir como base para o desenvolvimento de outras pesquisas no que diz
respeito ao âmbito nutricional. Além disso, subsidiará técnicas de manejo e conservação para
ambientes represados.
O objetivo desse trabalho é investigar o hábito alimentar de Parauchenipterus galeatus,
verificar as variações na dieta em decorrência da sazonalidade e dos ambientes de amostragem,
além de compreender a intensidade de consumo de alimento através do grau de repleção médio e o
índice de vacuidade.
MATERIAL E MÉTODOS
As coletas foram realizadas no reservatório de Santa Cruz em Apodi-RN,
trimestralmente no ano de 2010 (fevereiro, maio, agosto e novembro), em seis pontos na zona
lacustre e dois na zona fluvial. Os peixes foram capturados com redes de espera de diferentes
malhas sendo instaladas às 16h30min e retiradas às 05h00min. Após coletados, os peixes foram
acondicionados em caixas térmicas e levados para o Laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca
Continental da UFERSA.
Posteriormente foram obtidos os dados biométricos de peso (g) e comprimento (cm) –
total e padrão. Os peixes foram abertos, em seguida foi determinado o sexo e o grau de repleção
estomacal. Os estômagos foram retirados, pesados e fixados em formol a 4%.
Os graus de repleção estomacal foram atribuídos visualmente, com variação de 0 a 3,
sendo 0 = vazio (estômago sem conteúdo), 1 = parcialmente vazio (até 25% do volume do estômago
ocupado), 2 = parcialmente cheio (de 25% a 75% do volume do estômago ocupado) e 3 = cheio (de
75% a 100% do volume do estômago ocupado) (BRAGA,1999).
Os estômagos foram levados para o Laboratório de Ictiologia da UERN, para a análise
do conteúdo estomacal. Inicialmente, os itens alimentares foram identificados, com auxílio de
microscópio estereoscópico, ao menor nível taxonômico possível com auxílio de literatura
especializada. O volume de cada item foi obtido em provetas graduadas através do deslocamento de
líquido (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980; ZAVALA-CAMIN, 1996), ou, no caso de itens
diminutos, através de placa milimetrada e transformado em ml (HELLAWEL e ABEL, 1971).
Posteriormente, foram calculados o grau de repleção médio (GRm) (SANTOS, 1978) e
o índice de vacuidade (I. V.) (ALBERTINI-BERHAUT, 1974), aplicando-se as fórmulas:
∑ iferi
GRm =
∑ feri
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Onde: feri = freqüência absoluta do estádio i de repleção; i = 0, 1, 2 e 3.

I .V . =

n0
∑ (n0 + n1 + n2 + n3)

Onde: n0 a n3 = número de indivíduos com grau de repleção de 0 a 3.
E sobre os dados de ocorrência e volume foram calculadas as freqüências de ocorrência
(FO) e volumétrica (FV) (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980). A associação delas origina o índice
alimentar (IAi) (KAWAKAMI e VAZZOLER, 1980).

IAi % =

FOxFV
x100
∑ ( FOxFv )

Onde: IAi = Índice alimentar
FO = Freqüência de ocorrência
FV = Freqüência volumétrica
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise do conteúdo estomacal de P. galeatus permitiu a identificação de seis itens
alimentares: Inseto (composto pelas ordens Odonata, Diptera, Hymenoptera, Ephemeroptera e por
restos de outros insetos), Crustáceo (Decapoda e Ostracoda), Molusco, Resto de peixes
(destacando-se escamas e espinhas), Resto de vegetal e a presença de Material digerido (material
com alto grau de digestão cuja identificação não foi possível). (Tabela 1).
Tabela 1: Itens alimentares e valores de freqüência de ocorrência (Fo), volumétrica (Fv) e índice
alimentar (IAi) para análise da dieta de Parauchenipterus galeatus no Reservatório de Santa Cruz –
Apodi/RN.
Itens
Fo (%)
Fv (%)
IAi (%)
Inseto
33,33
17,21
16,64
Crustáceo
39,39
70,53
80,57
Molusco
10,61
3,36
1,03
Resto de peixes
7,58
6,72
1,48
Resto de vegetal
4,55
0,92
0,12
Material digerido
4,55
1,26
0,17
Fonte: Laboratório de Ictiologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Apesar de a dieta ter sido variada, predominou-se em sua composição o item Crustáceo,
em especial o camarão, permitindo caracterizá-la como uma espécie carcinófaga. Na maioria dos
ambientes onde P. galeatus teve sua alimentação estudada a dieta foi composta principalmente por
insetos, como observado por Andrian e Barbieri (1996) no reservatório de Itaipu (PR) e seus
tributários, Hahn et al. (1997) no reservatório de Segredo (PR), Claro Jr. et al. (2004) em lagos de
várzea da Amazônia Central e Peretti e Andrian (2008) em ambientes da planície de inundação do
alto rio Paraná.
Para o estado do Rio Grande do Norte, a espécie foi caracterizada como insetívora por
Gurgel, Lucas e Souza (2002). Estes mesmo autores destacam em seu trabalho que a primeira
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menção sobre o estudo da alimentação de P. galeatus no estado potiguar foi feito por Menezes e
Menezes (1946) caracterizando-a como carnívora com uma dieta composta por insetos e peixes. O
hábito insetívoro também foi confirmado por Gurgel e Canan (1999) em trabalho realizado na lagoa
do Jiqui.
O hábito carcinófago da espécie no reservatório de Santa Cruz pode ser devido à grande
disponibilidade deste item. Esta afirmação está de acordo com as informações de Lagler et al.
(1977) que consideram que muitas espécies de peixes tem a dieta flexível, usando os recursos que
estejam mais prontamente disponíveis no ambiente. Ainda, devido às características morfológicas,
como boca levemente superior e prognata e a presença de barbilhões nas maxilas, indicam que esta
pode explorar os diversos estratos do corpo d’água em busca do alimento (PERETTI e ANDRIAN,
2008).
Em relação às variações sazonais na dieta, observou-se que o item crustáceo prevaleceu
na maioria das coletas, maio, agosto e novembro, cujos valores do índice alimentar foram,
respectivamente, 85,36%, 99,22% e 98,92% (Figura 1B a 1D) com exceção do mês de fevereiro
cujo maior percentual, 88,25%, correspondeu ao item inseto (Figura 1A).
Nos meses de fevereiro e maio, quando se tem o período de chuvas, a variedade de itens
consumidos aumenta devido ao aumento do nível da água do reservatório o qual invade o ambiente
terrestre e torna disponível itens como os insetos. No mês de fevereiro pôde-se verificar a
participação da ordem Hymenoptera, representada pelas formigas, as quais se tornaram acessíveis
com a subida das águas. Em maio, embora tenha havido uma participação mais elevada de insetos,
em comparação com os meses de agosto e novembro, verificou-se o início da participação de itens
de origem autóctone. Estes continuaram a ser mais representativos até o mês de novembro, período
seco cujo acesso ao alimento se restringiu ao corpo do reservatório.
A

B

C

D

Figura 1: Espectro alimentar (IAi) mês de fevereiro (A), maio (B), agosto (C) e novembro (D) de P. galeatus no
Reservatório de Santa Cruz – Apodi/RN.

As inferências em relação à intensidade de consumo do alimento, verificadas através
das análises do grau de repleção médio (GRm) e do índice de vacuidade (I.V.), estão coerentes com
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o tipo de item consumido uma vez que se observou nos meses de fevereiro e maio estômagos
bastante repletos. Porém o índice de vacuidade em fevereiro foi maior, possivelmente pela
composição do alimento, pois a velocidade de digestão dos insetos é mais rápida do que do
camarão. Nos meses de agosto e novembro o grau de repleção médio diminuiu evidenciando que,
embora o camarão seja o item mais disponível, a quantidade deste pode estar menor, ou menos
acessível, em relação aos primeiros meses (Figura 2).
Esta provável escassez no alimento pode se dar pela diminuição do aporte de nutrientes
de origem alóctone. Informação corroborada pela afirmação de Claro Jr et al. (2004) ao verificar
que com o desmatamento das áreas de várzea os peixes são prejudicados em relação à
disponibilidade de alguns itens e à qualidade nutricional das novas fontes de alimento, podendo
comprometer o crescimento, o sucesso reprodutivo e a taxa de recrutamento.

Figura 2: Grau de repleção médio (GRm) e índice de vacuidade (I.V.) analisados em relação aos meses de captura de P.
galeatus no Reservatório de Santa Cruz – Apodi/RN.

Quanto à análise das variações espaciais na alimentação de P. galeatus verificou-se que
na zona lacustre ocorreu elevado consumo do item crustáceo (IAi=69,07%) seguido de inseto
(IAi=28,78%) (Figura 3A). Para a zona fluvial, os itens de maior importância foram resto de peixe
(IAi=56,15%) e inseto (IAi=27,81%) (Figura 3B).
A

B

Figura 3: Espectro alimentar de P. galeatus nas zonas lacustre (A) e fluvial (B) do Reservatório de Santa Cruz –
Apodi/RN.

Além da velocidade da água, uma característica marcante e que diferencia estas regiões
é a presença de vegetação marginal, a qual é encontrada apenas na região fluvial. Dessa forma, a
vegetação contribui para um aporte de material externo no corpo d’água que pode influenciar na
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transparência da água. Ainda, o sombreamento nesta região inibe o crescimento do fitoplâncton
tornando mais escasso o alimento para o camarão. Neste caso os peixes e insetos estão mais
disponíveis tornando-se principais na dieta.
A região lacustre, ao contrário possui maior transparência da água e a maior insolação
que permite a proliferação de microalgas, alimento para o camarão.
Os tipos de itens alimentares consumidos nas duas zonas influenciam na intensidade de
alimentação ao se verificar que os indivíduos capturados na zona lacustre (GRm=50,04 e I.V=0,40)
apresentaram estômagos mais repletos dos que os da zona fluvial (GRm=8,33 e I.V.=0,44) (Figura
4).

Figura 4: Grau de repleção médio (GRm) e índice de vacuidade (I.V.) analisados em relação às zonas de captura de P.
galeatus no Reservatório de Santa Cruz – Apodi/RN.

Os peixes da zona lacustre apresentaram estômagos cheios e com menor índice de
vacuidade, isto porque camarões possuem carapaça quitinosa, o que requer mais tempo no
estômago para digestão e maior tempo de permanência no intestino para maior absorção. Já peixes,
item de maior importância na dieta dos peixes da zona fluvial, têm digestibilidade maior e é
altamente protéico de modo que permanece pouco tempo no trato digestório de P. galeatus.
CONCLUSÃO
A análise da dieta de P. galeatus constituiu-se de seis itens principais predominando o
item Crustáceo, em particular o camarão, o que permitiu enquadrar a espécie na categoria trófica
carcinófaga. Observou-se que houve variação na dieta em relação ao período e ao local de captura e
que a disponibilidade dos itens consumidos estava ligada às características tanto do corpo do
reservatório quanto da área marginal.
AGRADECIMENTOS
Ao departamento de Ciências Biológicas e ao Laboratório de Ictiologia da UERN pelo apoio
logístico. Ao CNPq pelo suporte financeiro e ao Laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca
Continental da UFERSA, pelo apoio e parceria na realização do projeto.
REFERÊNCIAS
AGOSTINHO, A. A. et al. Patterns of colonization in neotropical reservoirs, and prognoses on
aging. In: TUNDISI, J. G. & STRASKRABA, M. eds. Theoretical reservoir ecology and its

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

840

applications. São Carlos, International Institute of Ecology; Leiden, The Netherlands, Brackhuys
Publishers; Rio de Janeiro, Brazilian Academy of Sciences. p.227-265, 1999.
ALBERTINI-BERHAUT, J. Biologie des stades juveniles de Teleosteens Mugilidae Mugil auratus
(Risso, 1810), Mugil capito (Cuvier, 1829), et Mugil saliens (Risso, 1810). III Croissance lineaire
et poderale de Mugil capito dans lê Golfe de Marseille. Aquaculture, v. 5, p.179-197, 1975.
ANDRIAN, I.F.; BARBIERI, G. Espectro alimentar e variações sazonal e espacial da composição
da dieta de Parauchenipterus galeatus Linaeus, 1766, (Siluriformes, Auchenipteridae) na região do
reservatório de Itaipu, PR. Revista Brasileira de Biologia, v. 56, n. 2, p. 409-422, 1996.
BORGES, S.A.G.V; GURGEL, H.C.B.; CANAN, B. Estrutura populacional de Parauchenipterus
galeatus Linnaeus, 1766 (Siluriformes, Auchenipteridae), da Lagoa de Jiqui, Parnamirim, Rio
Grande do Norte. Revista CERES, v. 46, n. 264, p. 209-218, 1999.
BRAGA, F.M.S. Idade, crescimento e taxas de mortalidade de Astyanax bimaculatus (Characidae,
Tetragonopterinae) na represa de Barra Bonita, rio Piracicaba (SP). Naturalia, v. 24, p.239-250,
1999.
CLARO-JR, L. et al. O efeito da floresta alagada na alimentação de três espécies de peixes onívoros
em lagos de várzea da Amazônia Central, Brasil. Acta Amazonica. v 34, n. 1, p. 133 – 137. 2004.
GERKING, S. D. Feeding ecology of fish. California: Academic Press. 416p, 1994.
GURGEL, H. C. B.; CANAN, B. Feeding of six species in Jiqui Lagoon, eastern coast of Rio
Grande do Norte, Brasil. Acta Scientiarum, v. 21,n. 2, p. 243-246, 1999.
GURGEL, H. C. B.; LUCAS, F D.; SOUZA, L. L. G. Dieta de sete espécies de peixes do semiárido do Rio Grande do Norte, Brasil. Rev. Itiol., v. 10, n.1/2, p. 7-16, 2002.
HAHN, S.N. et al. Dieta e atividade alimentar de peixes do reservatório de Segredo. In:
Reservatório de Segredo: bases ecológicas para o manejo. Maringá: Eduem . p.141-162. 1997.
HELLAWELL, J. M.; ABEL, R. A rapid volumetric method for the analysis of the food of fishes.
Journal of Fish Biology, n. 3, p: 29-37, 1971.
HYNES, H. B. N. The food of freshwater sticklebacks (Gasterosteus aculeatus and Pygosteus
pungitius) with a review of methods used in studies of the food of fishes. Journal of Animal
Ecology, v. 19, p. 35-38, 1950.
HYSLOP, E. J. Stomach contentes analysis – a review of methods and their application. Journal
Fish Biology, v. 17, p. 411 – 429, 1980.
JÚLIO JR., H. F.; BONECKER, C. C.; AGOSTINHO, A. A. Reservatório de Segredo e sua
inserção na bacia do rio Iguaçu. In: AGOSTINHO, A. A. & GOMES, L. C. eds. Reservatório de
Segredo: bases ecológicas para o manejo. Maringá, EDUEM. p.1-17. 1997.
KAWAKAMI, E.; VAZZOLER, G. Método gráfico e estimativa de índice alimentar aplicado no
estudo de alimentação de peixes. Boletim do Instituto Oceanográfico, v. 29, n. 2p. 205-207, 1980.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

841

LAGLER, K. et al. Ichthyology. New York: John Wiley & Sons, 1977.
MENEZES, R. S.; MENEZES, M. F. Notas sobre o regime alimentar de algumas espécies
ictiológicas de água doce do Nordeste. Revista Brasileira Biologia, v. 6, n. 4, p. 537-542, 1946.
NOMURA, H. Dicionário de peixes do Brasil. Brasília: Editerra, 482p. 1984.
PERETTI, D.; ANDRIAN, I.F. Feeding and morphological analysis of the digestive tract of four
species of fish (Astyanax altiparanae, Parauchenipterus galeatus, Serrasalmus marginatus
andHoplias aff. malabaricus) from the upper Paraná River floodplain, Brazil. Braz. J. Biol., v. 68,
n. 3, p. 671-679, 2008.
SANTOS, E.P. Dieta de espécies de peixes dominantes nos arrastos de calão na praia de
Cabuçu, Baía de todos os Santos, BA. Dissertação . Universidade Estadual de Santa Cruz. 2009.
SANTOS, E.P. Dinâmica de população aplicada à pesca e à piscicultura. São Paulo, Hucitec,
Universidade de São Paulo, 129p. 1978.
ZAVALA-CAMIN, L. A. Introdução aos estudos sobre alimentação natural em peixes. Maringá
Editora da Universidade Estadual de Maringá, 129p, 1996.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

842

ALIMENTAÇÃO DE Triportheus signatus (GARMAN, 1890) (PISCES: CHARACIDAE)
PRESENTE NO RESERVATÓRIO DE SANTA CRUZ, APODI-RN.
Raabe Mikal Pereira Honorato¹; Danielle Peretti²; Ana Luiza Gomes Bezerra¹; José Luis da Costa
Novaes³; Rodrigo Silva da Costa³.
RESUMO: A região nordeste caracteriza-se por apresentar um ambiente aquático bastante rico, com a presença de rios,
temporários e perenes, lagoas e ambientes represados. É marcada por seu clima quente e seco na maior parte do ano e
período chuvoso restrito a poucos meses. O estudo teve por objetivo conhecer os aspectos da alimentação do
Triportheus signatus na barragem de Santa Cruz localizada na cidade de Apodi-RN, um ambiente representativo da
riqueza ictiofaunística da região. As coletas foram realizadas trimestralmente, em oito pontos do reservatório. Após a
captura obteve-se os dados biométricos e atribuíram-se os graus de repleção (GR). Foram retirados os estômagos e os
conteúdos analisados sob microscópio estereoscópico. Foram calculadas as freqüências de ocorrência e volumétrica e
destas originado o índice alimentar (IAi). O item alimentar que mais contribuiu para a dieta de T. signatus foi
Microcrustáceos, enquadrando a espécie na categoria trófica invertívora. A análise sazonal verificou que no período
chuvoso, no mês de fevereiro, insetos da ordem Odonata predominaram na dieta e no mês de maio insetos da ordem
Hymenoptera foram predominantes. Na estação seca, no mês de agosto, verificou-se que Microcrustáceos
predominaram na dieta e no mês de novembro os peixes capturados estavam com os estômagos vazios. O grau de
repleção e o índice de vacuidade revelaram que a captura de alimento da espécie é pouco intensa, principalmente em
relação à época do ano. Quanto aos locais, os peixes da zona lacustre possuíam grau de repleção maior do que os da
zona fluvial.
PALAVRAS CHAVES: Alimentação; Ambiente represado; Região Nordeste; Triportheus signatus.

INTRODUÇÃO
O nordeste brasileiro caracteriza-se por apresentar um ambiente aquático bastante rico,
com a presença de rios, temporários e perenes, lagoas, e principalmente, uma ampla gama de
ambientes represados, os açudes. Essa região é marcada por seu clima quente e seco na maior parte
do ano e o período chuvoso restrito a poucos meses. Mudanças hidrológicas são marcantes nessa
região e refletem-se na fisionomia do próprio ecossistema (GURGEL, LUCAS e SOUZA, 2002).
Entre os ambientes represados artificialmente no Rio Grande do Norte a barragem de
Santa Cruz destaca-se como a segunda maior do estado. Localizada na cidade de Apodi, é
considerada como um ambiente representativo da riqueza ictiofaunística da região nordeste (GUIA
DA PESCA, 2007).
A fauna íctica do nordeste é bastante diversificada (ROSA et al., 2003). Diante dessa
diversidade encontra-se a espécie Triportheus signatus, popularmente conhecida como sardinha de
água doce, com tamanho relativamente maior do que a média, entre 20 - 24 cm sendo considerada
muito importante para o comércio e a subsistência de populações ribeirinhas (BEZERRA, 2007).
Atualmente muitos estudos ictiofaunísticos vêm sendo desenvolvido na região nordeste,
tendo em vista a escassez de informações referente à ecologia de muitas espécies de peixes, em
especial nos aspectos alimentares e reprodutivos.
Sabe-se que a biologia alimentar de uma espécie de peixe varia de acordo com vários
aspectos, entre eles, ontogenéticos, espaciais e sazonais, estas últimas geralmente ocorrem em
função das características climáticas de cada região do país. Abelha, Agostinho e Goulart (2001)
afirmam que o espectro alimentar pode ser influenciado tanto pelas condições ambientais como pela
biologia de cada espécie. Segundo Corrêa e Piedras (2009) espécies presentes em regiões
semiáridas caracterizam-se pela sua plasticidade trófica, ou seja, pela flexibilidade em utilizar
recursos alimentares disponíveis no ambiente.
1
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Peretti (2006) assegura que a maioria dos peixes pode mudar de um alimento para outro
conforme ocorrem alterações na abundância relativa do recurso alimentar, demonstrando que a
disponibilidade de alimento no ambiente é refletida diretamente na dieta.
A análise de dieta em peixes pode também subsidiar o desenvolvimento de técnicas que
permitam a criação de várias espécies em cativeiro bem como permitam o manejo sustentável em
ambientes naturais e o estabelecimento de regulamentos para a atividade pesqueira, proporcionando
melhorias à produção alimentícia, mas não negligenciando a preservação das espécies de peixes e a
conservação dos ambientes aquáticos.
De acordo com Silva (2008) o conhecimento sobre a alimentação de uma espécie é
crucial para determinar aspectos básicos da sua biologia, como: reprodução, crescimento e
adaptação, bem como entender de que maneira as espécies exploram, utilizam e compartilham os
recursos do ambiente.
Assim, pretendeu-se compreender a biologia alimentar de T. signatus ao se identificar e
mensurar os itens alimentares que mais contribuem para a dieta e verificar as alterações nas fontes
de alimento da espécie considerando as variações sazonais e espaciais.
MATERIAL E MÉTODOS
Para realização desse estudo foram coletados indivíduos da espécie Triportheus
signatus no reservatório de Santa Cruz (Apodi-RN). As coletas foram realizadas trimestralmente, de
fevereiro de 2010 a janeiro de 2011, em oito pontos do reservatório: seis pontos na área lacustre e
dois na área fluvial. Os aparelhos de pesca utilizados, redes de espera (malhagens de 12 a 50 mm
entre nós não adjacentes) e espinhel (com anzóis 3,0 e 6,0 cm), foram instalados no final da tarde
(16h30min) e retirados no início da manhã (05h00min).
Posteriormente os peixes coletados foram acondicionados em sacos plásticos, contendo
etiqueta com informações sobre a captura, conservados em caixas térmicas e levados para o
Laboratório de Ictiologia da UFERSA. No laboratório, foram obtidos os dados biométricos de peso
(g) e comprimento (cm) – total e padrão, a determinação do sexo e o grau de repleção estomacal.
Em seguida os estômagos foram fixados em formol a 4% e preservados em álcool 70%.
Os graus de repleção estomacal foram atribuídos visualmente, com variação de 0 a 3,
sendo 0 = vazio (estômago sem conteúdo), 1 = parcialmente vazio (até 25% do volume do estômago
ocupado), 2 = parcialmente cheio (de 25% a 75% do volume do estômago ocupado) e 3 = cheio (de
75% a 100% do volume do estômago ocupado) (BRAGA, 1999).
Os estômagos foram levados para o laboratório de ictiologia da UERN para a análise do
conteúdo. Os conteúdos estomacais foram analisados com o auxílio de microscópio estereoscópico,
e os itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível, seguindo chaves de
identificação (HIGUTI e FRANCO, 2001; NEEDHAM e NEEDHAM, 1982; MCCAFFERT e
PROVONSHA, 1981). O volume de cada item foi obtido através de placa milimetrada
(transformado em ml) (HELLAWEL e ABEL, 1971) ou proveta graduada.
Para estudo do conteúdo estomacal, foram calculados o grau de repleção médio (GRm)
(SANTOS, 1978) e o índice de vacuidade (I. V.) (ALBERTINI-BERHAUT, 1974), aplicando-se as
fórmulas:
GRm =

∑ iferi
∑ feri

Onde: feri = frequência absoluta do estádio i de repleção; i = 0, 1, 2 e 3.
I .V . =

n0
∑ (n0 + n1 + n2 + n3)

Onde: n0 a n3 = número de indivíduos com grau de repleção de 0 a 3.
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Utilizou-se o método frequência de ocorrência (Fo), que fornece o espectro alimentar,
além de informar a frequência dos itens na dieta, e o método volumétrico (Fv), que fornece o
volume que cada item ocupa no estômago (HYNES, 1950; HYSLOP, 1980). Sobre os valores da
frequência de ocorrência e volume foi aplicado o índice alimentar (IAi) (KAWAKAMI e
VAZZOLER, 1980), apresentado em porcentagem, que torna evidente os itens que mais contribuem
para a dieta da espécie, através da expressão:
IAi % =

FOxFV
x100
∑ ( FOxFv )

Onde: IAi = Índice alimentar
FO = Frequência de ocorrência
FV = Frequência volumétrica
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas quatro coletas realizadas 192 indivíduos da espécie T. signatus foram coletados,
dentre os quais 14 apresentaram estômagos com conteúdo e 188 encontraram-se vazios. A dieta dos
peixes capturados foi constituída de oito categorias alimentares: Microcrustáceos (Conchostraca,
Copepoda, Ostracoda e Cladocera), Camarão, insetos das ordens: Odonata, Hymenoptera e Diptera,
Escamas, Molusco, e a presença de material digerido cuja identificação não foi possível. (Tabela 1)
Tabela 1: Itens alimentares e valores de frequência volumétrica (Fv%), de ocorrência (Fo%), e índice
alimentar (IAi) para T. signatus no reservatório de Santa Cruz.

Item
Microcrustáceo
Camarão
Odonata
Hymenoptera
Material Digerido
Escamas
Molusco
Diptera
Fonte: Laboratório de Ictiologia – UERN

Fv
23,72
23,72
16,60
11,39
6,64
7,59
9,49
0,85

Fo
40,91
9,09
9,09
9,09
13,64
9,09
4,55
4,55

IAi%
58,9
13,1
9,2
6,3
5,5
4,2
2,6
0,2

O item alimentar que mais contribuiu para a dieta de T. signatus foi Microcrustáceos
(IAi=58,9%), seguido de Camarão (IAi=13,1%), Odonata (IAi=9,2%), Hymenoptera (IAi=6,3%),
Material digerido (IAi=5,5%), Escamas (IAi=4,2%), Moluscos (IAi=2,6%) e Diptera (IAi=0,2%)
(Figura 1). O espectro alimentar permitiu enquadrar a espécie na categoria trófica invertívora por
consumir elevadas quantidades de invertebrados.
Com a análise sazonal pode-se verificar que no período chuvoso, o qual se inicia no mês
de fevereiro, insetos da ordem Odonata predominaram na dieta (IAi=51,71%), seguido de Camarão
(IAi= 41,37%) e Microcrustáceo (IAi= 2,90%). Isso pode ocorrer pela época do ano em que a fase
aquática desses insetos é mais abundante. Zavala-Camin (1996) afirma que os insetos na dieta do
peixe estão presentes o ano todo, embora estejam mais disponíveis na época das cheias devido a
uma maior taxa de reprodução (Figura 2-A).
No mês de maio, insetos da ordem Hymenoptera foram predominantes (IAi=25,52%),
seguido de Escamas (IAi=18,22%), Odonata (IAi=12,15%), Microcrustáceo (IAi=12,13%), e
Diptera (IAi=2,19%) (Figura 2-B). Neste período o reservatório tem seu volume de água bastante
aumentado e passa a invadir a área marginal incorporando elementos do ecossistema terrestre
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tornando-os mais acessíveis aos peixes. Ou seja, a dieta da espécie é complementada por recursos
alóctones.

Figura 1 – Espectro alimentar de T. signatus presente no reservatório de Santa Cruz.

Em se tratando da estação seca, no mês de agosto, foi possível verificar que
Microcrustáceo foi o item que mais contribuiu para a dieta (IAi=73,82%), seguido de Molusco
(IAi=15,51%), Camarão (IAi=7,75%), Hymenoptera (IAi=2,25%) e Escamas (IAi=0,66%) (Figura
2-C). Nota-se que, com a ausência da chuva, inicia-se o período de retração das águas e a dieta
passa a basear-se em itens de origem autóctone.

Figura 2 – Espectro alimentar de T. signatus de acordo com a época do ano: fevereiro (A), maio (B) e agosto (C).

A presença de escamas pode ser explicada pelo fato de a espécie ter o hábito de limpar
uma as outras com a boca ou podem ter sido ingeridas durante a captura de outros conteúdos.
No mês de novembro todos os peixes capturados no período estavam com os estômagos
vazios, provavelmente devido à alta temperatura da água neste período e ao tempo de exposição das
redes, o que pode ter ocasionado uma aceleração no processo de digestão.
A classificação do gênero Triportheus de acordo com sua categoria trófica é bastante
divergente, e varia de acordo com as diferentes regiões do país. Galina e Hahn (2003) compararam
a dieta de duas espécies de Triportheus em trechos do reservatório de Manso e lagoas do rio Cuiabá
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(MT) e afirmaram que T. nematurus explorou insetos terrestres (Hymenoptera e Coleoptera) e
insetos aquáticos (larvas de Diptera) no reservatório, durante todo o período de estudos, e T.
paranensis consumiu preferencialmente microcrustáceos (Cladocera e Copepoda). Enquanto que,
nas lagoas, a dieta das espécies foi baseada principalmente em algas e insetos terrestres no período
de cheia, sendo mais diversificada na seca.
Em estudo no reservatório de Itaparica, Rio São Francisco, Silva et al. (2010)
consideraram o Triportheus como insetívoro e oportunista. Segundo Yamamoto, Soares e Freitas
(2004) em estudo no lago Camaleão, em Manaus (AM) seu hábito alimentar varia de acordo com a
época do ano. Na enchente, os frutos e sementes, insetos e zooplâncton são amplamente
consumidos, já no período de escassez passam a ingerir em abundância insetos e itens de origem
vegetal. Claro-Jr et al., (2004) afirmam que a espécie é onívora sendo sua dieta constituída
principalmente de frutos, sementes e invertebrados terrestres em lagos de várzea da Amazônia
confirmando a mudança na dieta da espécie em ambientes diferentes de acordo com a variação
sazonal.
Quanto a análise espacial, devido ao número de espécimes capturados, verificou-se que
T. signatus ocupa mais a zona fluvial do que a zona lacustre do reservatório. A dieta, na zona
lacustre, foi composta por Camarão (IAi= 65,14%), seguido de Hymenoptera (IAi=18,89) e
Microcrustáceo (IAi=15,96%) (Figura 3-A). Na zona fluvial o item predominante na dieta foi
Microcrustáceo (IAi=48,93%), seguido de Odonata (IAi=17,26%), Escamas (IAi=7,82%),
Hymenoptera (IAi=5,18%), Molusco (IAi=4,93%), Camarão (IAi=4,93%) e Diptera (IAi=0,44%)
(Figura 3-B). Percebeu-se que o espectro alimentar da espécie é composto por uma maior
quantidade de itens nesta zona.

Figura 3 - Espectro alimentar de T. signatus de acordo com o local de captura: zona lacustre (A) e zona de fluvial (B).

Segundo Lowe-McConnell (1999), estudos sobre alimentação de peixes tropicais de
água doce indicam que, em geral, os peixes não apresentam especializações tróficas e quase sempre
são euritróficos, mudando de dieta conforme se alteram seus biótopos, ou de acordo com flutuações
estacionais.
Em relação ao grau de repleção (GR), que indica o estado de enchimento do estômago,
a espécie apresentou valor médio de 0,1 e o índice de vacuidade (I.V.) correspondeu ao valor de
0,93. De acordo com as variações sazonais nos meses, de fevereiro o GR correspondeu a 0,14 e o
I.V. a 0, 93, de maio 0,12 e 0, 92, de agosto 0,21 e 0,82 e de novembro 0 e 100 (Fig. 4-A). Para a
análise espacial, a zona lacustre apresentou GR de 0,50 e I.V. 0,7 e a zona fluvial GR de 0,08 e I.V.
de 0,94 (Fig.4-B). De acordo com Zavala-Camin (1996) dados baseados no índice de repleção
gástrica revelam-se úteis com aproximações acerca da intensidade na captura de alimento de uma
dada espécie.
Os valores encontrados para estas duas análises revelaram que T. signatus possui uma
captura de alimento pouco intensa, principalmente em relação à época do ano. Isto pode ser devido
à ingestão de itens de origem animal, mais ricos em nutrientes, e que dão saciedade por mais tempo,
evitando a procura de alimento. Também a composição dos itens, muitos invertebrados com
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carapaça quitinosa levam mais tempo para ser digerido, o que impede a busca frequente de
alimento.
Em relação aos locais, observou-se que os peixes da zona lacustre possuíam grau de
repleção maior do que os da zona fluvial. Isto porque o principal item consumido pelos peixes desta
região foi o camarão, um item volumoso e de difícil digestão.

Figura 4 – Grau de Repleção e Índice de Vacuidade de acordo com variações sazonais (A) e variações espaciais (B).

CONCLUSÃO
A análise da alimentação de T. signatus, a sardinha, constituiu-se de oito itens
principais, porém o predomínio foi do item Microcrustáceos, o que permitiu enquadrar a espécie na
categoria trófica invertívora. Observou-se que houve variação na dieta em relação ao período e ao
local de captura, evidenciando que nos meses chuvosos houve um incremento no aporte de recursos
de origem alóctone e a zona lacustre do reservatório, por apresentar águas mais calmas favoreceu a
maior disponibilidade de itens autóctones.
De fato, a avaliação do hábito alimentar da espécie permitiu conhecer um pouco mais
sobre sua biologia e destacar a importância da preservação das áreas marginais do reservatório, uma
vez que estas são importantes fontes de aportes de nutrientes para o sistema.
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ANÁLISE BIOQUÍMICA DO PLASMA DE RATOS TRATADOS COM
GLUTAMATO MONOSSÓDICO E AS ASSOCIAÇÕES COM O DIABETES
TIPO II
Thiago Fernandes Martins¹; Bruna Kaline Gorgônio de Azevedo¹; João Xavier da Silva
Neto¹; José Hélio de Araújo Filho²; Francisco Barros Barbosa³.

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi estudar os níveis plasmáticos usados como indicadores da na
caracterização do Diabetes mellitus tipo II em ratos submetidos a obesidade experimental. Utilizaram-se
oito ratos (Rattus norvegicus) de linhagem Wistar machos, divididos em dois grupos: Normais e Obesos.
Para a obtenção dos animais obesos foram administradas injeções subcutânea de glutamato monossódico
(4g/Kg) durante os cinco primeiros dias de vida. Passados 90 dias do nascimento, os animais foram
sacrificados e feitas as coletas do sangue para as análises bioquímica dos metabólitos plasmáticos
indicadores. A determinação do estado clínico dos animais consistiu em análises plasmáticas de jejum por
espectrofotometria dos seguintes parâmetros bioquímicos: glicose, colesterol, triglicéride e proteínas
totais. Os resultados dessas avaliações mostraram aumento significativo na concentração dos metabólitos
plasmáticos analisados, o que caracteriza o estado diabético dos animais obesos induzidos por glutamato
monossódico.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus; Glutamato monossódico; Obesidade; Ratos Wistar.

INTRODUÇÃO
A regulação homeostática da glicose no sangue se dá por várias vias, as
quais são controladas por complexos formados por diversos órgãos que secretam
diferentes hormônios; alguns como glucagon, cortisol e catecolaminas atuam no
aumento de seus níveis no sangue, quando se encontram baixos; outros como a insulina,
em contrapartida, promove a diminuição da glicemia sanguínea quando essas estão
elevadas (SUNDSTEN, 2009). O diabetes mellitus (DM) é uma desordem metabólica
caracterizada pela hiperglicemia e alterações no metabolismo de carboidratos e lipídios
(LI, 2003; KUMAR, 2010). Segundo a Organização Mundial de Saúde (2009) mais de
220 milhões de pessoas no mundo possuem a doença e estimativas apontam que em
2030 esse número tenderá a dobrar. Para ITANKAR, 2011 a doença já afeta cerca de
5% da população mundial. Esses números são ainda maiores no que diz respeito a uma
das principais fisiopatologias do século 21, a obesidade. Estima-se hoje que mais de 300
milhões de pessoas possam sofrer desse distúrbio metabólico, número que pode
aumentar drasticamente para 600 milhões em já 2025 (WHO, 2000). Segundo Kac
(2003), o Brasil já possui mais de 5% da população obesa do mundo. Isso é um
indicativo que o brasileiro está passando por uma transição nutricional, havendo uma
¹Discentes do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. Email: thiagobio21@hotmail.com.
²Mestre em Bioquímica, docente do departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e
Naturais, Campus Central, UERN. E-mail: heliofilhobio@gmail.com.
³Doutor em Biologia, docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais,
Campus Central, UERN. E-mail: franciscobarros@uern.br.
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queda das doenças provenientes da desnutrição e um acréscimo das doenças decorrentes
da obesidade.
Como visto, a obesidade é uma doença com alta prevalência, um dos fatores
que a torna um grande problema de saúde pública associada com morbidade e
mortalidade (KOPLEMAN, 2000).
O acúmulo de tecido adiposo que caracteriza a obesidade deriva de um
desbalanço energético, tendo um ganho maior que o gasto energético, resultando no
armazenamento desse excesso de material energético na forma de tecido adiposo
(CALLE, 2004; HILL, 2006). Outros fatores que podem contribuir para esse acúmulo
de energia são a baixa atividade física (sedentarismo) e fatores genéticos (LOPES,
2004). A dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensão, aterosclerose, apneia do sono e
vários tipos de câncer são algumas das complicações em um indivíduo com obesidade
(ZIMMET et al,. 2001; LI et al., 2005; POWERS et al., 2007).
A relação entre obesidade e diabetes parece ser iniciada pelo aparecimento
da chamada resistência à insulina, definida como uma resposta metabólica diminuída
dos tecidos adiposo, hepático e muscular à insulina e um estado de hiperinsulinemia
compensatória (AVOGARO et al., 2005). Esse defeito nas células dos obesos parece ser
determinado por vários fatores. Um deles é a redução na resposta intracelular à
insulina. Em condições normais, o passo inicial de tal sinalização começa com a ligação
da insulina a um receptor específico de membrana, uma proteína com atividade quinase,
levando-a a alteração conformacional e autofosforilação, que aumenta ainda mais a
atividade quinase do receptor. Uma vez ativado, o receptor de insulina fosforila vários
substratos proteicos em tirosina desencadeando efeitos em cascata dentro das células.
Nos obesos, a ligação da insulina com o receptor é diminuída (dessensibilização) o que
caracteriza a resistência à insulina. A down regulation dos transportadores de glicose
parece ser outra explicação para a resistência à insulina nos obesos (FORMIGUEIRA e
CANTÓN, 2004).
Como se observa, a alta correlação entre obesidade e diabetes tem
direcionado os pesquisadores para a realização de investigações que buscam elos
bioquímicos entre as duas fisiopatologias. Nesta linha, este estudo objetiva a análise de
metabólitos presentes em amostras plasmáticas de animais tratados com glutamato
monossódico (MSG) comparando essas amostras com animais “normais” bem como
traçar uma correlação dos dados obtidos com a diabetes tipo II.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o presente estudo, foram utilizados oito animais machos (Rattus
norvegicus) de linhagem Wistar obtidos do Biotério Central da UERN no campus de
Mossoró, mantidos em condições padrão de biotério (temperatura e ciclo fotoperiódico
controlados), com água e ração ad libitum. Os animais foram divididos em dois grupos
(controle e obeso) com quatro animais cada.
As ninhadas foram padronizadas para seis filhotes machos cada. Onde os
filhotes do grupo obeso durante os cinco primeiros dias de vida receberam injeções
subcutâneas de solução aquosa de glutamato monossódico (MSG) na concentração de
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4g/kg de peso corporal. E, os animais do grupo controle receberam solução salina
(0,9%) equimolar (BALDO, BONFLEUR et al., 2002).
A avaliação do estado metabólico dos animais foi realizada através de
dosagens plasmáticas de glicose, colesterol, triglicérides e proteínas totais. Para a coleta
do material biológico, os animais ao completarem 90 dias de vida foram postos de jejum
over night, os animais dos dois grupos foram pesados e anestesiados com solução da
mistura de Xilazina e Ketamina via intraperitoneal. A mistura foi feita na proporção de
1:1 Ketamina – Xilazina. A dose aplicada da mistura Ketamina - Xilazina é (0,06ml/
100g de Massa Corpórea de rato).
Comprovada a anestesia, foram realizadas as decapitações dos animais e o
sangue coletado em tubos de eppendorf previamente eparinizados para evitar
coagulação. Em seguida o sangue foi centrifugado à 8.000 rpm por 10 minutos em uma
centrífuga para eppendorf. O sangue foi separado em duas partes: os conteúdos
celulares (hemácias, glóbulos brancos e plaquetas) que precipitou e o sobrenadante que
é o plasma (parte aquosa onde se encontravam os metabólitos analisados) que foi
coletado com o auxilio de pipetas automáticas.
Todas as dosagem bioquímicas (Trinder,1969) foram feitas utilizando-se de
Kits produzidos para avaliação destes metabólitos em humanos com a concentração
determinada por espectrofotometria.
Os dados foram apresentados como média ± DP. Valores de p<0,05 foram
considerados significantes. O teste T foi realizado usando-se software (Excel 2007).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os animais do grupo obeso apresentaram níveis de glicemia plasmática
significativamente superior aos níveis dos animais do grupo normal, estando em média
com 105mg/dL no grupo dos animais controle e 150mg/dL nos animais do grupo obeso,
valor que caracteriza um indivíduo com Diabetes Mellitus (DM) sendo considerado
diabético, pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), um indivíduo com glicemia ≥
126mg/dL. Tal fato se deu pela indução da obesidade que levou os animais obesos à
resistência a insulina, consequentemente houve diminuição significativa na absorção e
utilização de glicose plasmática (STERN, 2005; MUSCELLI, 1997). No que diz
respeito aos níveis de triglicérides, colesterol e proteínas totais foram, todos os valores
obtidos estão acima dos níveis desejados segundo Trinder (1969). Onde aumentos
desses metabólitos podem ser indicativos de um indivíduo potencialmente diabético
(SBD, 2006). (Tabela 1).
Tabela 1 – Os valores para glicose, colesterol e triglicéride foram dados em mg/dL e
proteínas totais em g/dL. Valores seguidos de asterisco (*) apresentam diferença
significativa entre o grupo obeso e controle. Teste t com p<0,05; n=4.
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Parâmetros

Obeso

Controle

Glicose

153,15±18,71*

105,57±11,3

Colesterol

206,39±23,58*

115,79±12,31

Triglicéride

176,77±10,16*

117,04±14,17

Proteínas Totais

9,5±0,63*

7,06±0,37

Fonte: Laboratório de Biologia Funcional da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte.
CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que os animais induzidos à obesidade com MSG
apresentaram alterações de parâmetros bioquímicos condizentes a um animal obeso com
diabetes mellitus tipo dois. Concluímos que no modelo de obesidade experimental
induzida por MSG observa-se um estado de resistência à insulina produzindo assim um
estado hiperglicêmico. Podendo assim, ser considerado esse modelo adequado para
estudos onde queira se utilizar animais com obesidade experimental.
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ANÁLISE PROTEÔMICA DIFERENCIAL DE PROTEÍNAS DE FÍGADO DE
RATOS COM OBESIDADE EXPERIMENTAL E AS ASSOCIAÇÕES COM O
DIABETES TIPO II.

Bruna Kaline Gorgônio de Azevedo¹; Francisco Barros Barbosa²; José Hélio de Araújo
Filho³; Thiago Fernandes Martins 4; João Xavier da Silva Neto 5

RESUMO: O objetivo desse trabalho foi o estudo de possíveis elos bioquímicos entre obesidade e
diabetes em ratos obesos induzidos pelo Glutamato monossódico (MSG). Para tanto foi utilizada a técnica
da análise proteômica diferencial com a finalidade de avaliar a expressão de proteínas do fígado (órgão
diretamente relacionado com a obesidade e diabetes) destes animais e a subseqüente identificação de
alterações daquelas proteínas que tenham possíveis envolvimentos com alterações na homeostasía
glicídica. Os perfis proteómicos dos ratos controles e obesos foram determinados pela técnica de
eletroforese bidimensional (2D) que tem por base a separação das proteínas expressas usando suas massas
moleculares e pontos isoelétricos . Dessa forma foi possível traçar um perfil proteômico dos fígados dos
ratos dos dois grupos e compará-los em termos de expressão diferencial. Os resultados obtidos mostram
menor expressão nas proteínas hepáticas nos animais obesos em comparação com os controles o que
pode significar em alterações nas atividades dessas proteínas em condições fisiológicas e
conseqüentemente em condições favoráveis para a instalação do quadro fisiopatológico. O entendimento
da associação entre obesidade e diabetes se faz necessário em função do numero cada vez maior de
pessoas obesas em todas as partes do mundo e cada vez mais se observa maiores chances dessas pessoas
contraírem um conjunto de doenças conhecidas como a diabetes e a síndrome metabólica. O
conhecimento desses elos de ligações entre essas fisiopatologias podem ajudar na formulação de terapias
e de medidas de prevenção para tais doenças.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Obesidade; Proteôma.
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A obesidade, doença metabólica de alta prevalência, vem se constituindo em
uma das principais fisiopatologias do século XXI. A organização Mundial de Saúde
estima que existe hoje mais de 300 milhões de pessoas considerados clinicamente
obesas e as perspectivas são de que tenhamos em torno de 600 milhões no ano de
2025(Who, 2000). No Brasil, já existem 17 milhões de obesos, distribuídos em todas as
regiões do País. Estes números mostram que a população brasileira está vivendo o
fenômeno de transição nutricional, ou seja, a substituição das doenças oriundas da
desnutrição para aquelas decorrentes da obesidade (Kac, 2003).
A obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Ela resulta de um
desbalanço entre o consumo e a utilização da energia, resultando no acúmulo de gordura
nos tecidos. Esta estocagem tem sido facilitada pela existência de dois fatores: o gênico,
que direciona para a expressão de proteínas envolvidas na biogênese e armazenamento
dos lipídios e o ambiental, que proporciona uma oferta alimentar cada vez mais rica em
energia. Além disso, deve ser considerado que nas ultimas décadas, ocorreu à chamada
revolução industrial, com produção de máquinas e equipamentos que permitem a
redução significativa dos movimentos, a economia de energia e, por conseqüência, a
obesidade (Koplan, 1999). A obesidade é, portanto, o resultado da interação de
diferentes condições a que os indivíduos estão submetidos, como os genéticos, os
físicos, os sociais e os comportamentais (Koplan et al, 1999; Riebe et al, 2002).
A relação entre obesidade e diabetes mellitus tipo 2 é bem estabelecida.
Indivíduos com sobrepeso ou obesidade têm um aumento significativo do risco de
desenvolverem diabetes, este risco é cerca de três vezes superior ao da população com
peso considerado normal (HASLAN, 2010). A relação entre o peso corporal e a altura
fornece o chamado Índice de Massa Corporal (IMC) que é aceito internacionalmente
como medida de obesidade. O IMC é calculado dividindo-se o peso em (Kg) pela altura
(em metros) ao quadrado (IMC= Peso/altura²). Se essa relação for igual ou superior a
30Kg/m² o individuo é considerado obeso (ONIS and HABITCH, 1996). O IMC tem
uma correlação alta com o total de gorduras do corpo sendo muito útil como propósito
epidemiológico. Dessa forma também, a elevação na medida de circunferência
abdominal indica o acúmulo de gorduras na região abdominal e um risco dos indivíduos
a vários distúrbios metabólicos. O risco de obesos ficarem diabéticos aumenta em 50%,
quando o índice de massa corporal (IMC) está entre 33 e 35kg/m (HASLAN, 2010).
A correlação entre obesidade e diabetes parece ser iniciada pelo
aparecimento da chamada resistência a insulina, que consiste na ação diminuída da
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insulina na absorção de glicose pelas células do fígado, músculo e tecidos gordurosos.
Esse defeito nas células dos obesos parece ser determinado por vários fatores. Um deles
é a redução na resposta intracelular à insulina. Em condições normais, o passo inicial de
tal sinalização começa com a ligação da insulina a um receptor especifico de membrana,
uma proteína com atividade quinase, levando-a a alteração conformacional e
autofosforilação, que aumenta ainda mais a atividade quinase do receptor. Uma vez
ativado, o receptor de insulina fosforila vários substratos protéicos em tirosina
desencadeando efeitos em cascata dentro das células. Nos obesos, a ligação da insulina
com o receptor é diminuída (dês sensibilização) o que caracteriza a resistência a
insulina. (GOOSSENS, 2007).
Devido esta alta correlação entre obesidade e diabetes esse trabalho teve
como objetivo estudar elos bioquímicos entre essas duas fisiopatologias, além de traçar
o perfil proteômico de fígado de ratos obesos e identificar, nas proteínas expressas,
alterações que possam justificar modificações na modulação das rotas bioquímicas da
homeostasia glicídica de animais obesos e, por conseqüência, a indução da diabetes.
Proteoma tem sido uma medotologia bastante usada para chegar ao
entendimento da instalação de fisiopatologias e dos elos bioquímicos e/ou fisiológicos.
Por definição, proteoma, é o conjunto de proteínas codificadas e expressas por um
genoma, sob determinadas condições (ONG e MANN, 2005). A análise proteômica, por
sua vez, é definida como sendo o conjunto de metodologias analíticas empregadas para
caracterizar quantitativamente e qualitativamente, um conjunto de proteínas.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido no período de Agosto de 2010 a Julho de 2011.
Depois que o grupo dos ratos submetidos ao glutamato monossódico tornarem-se
obesos, seus respectivos fígados foram extraídos, como também os fígados daqueles
grupos de ratos tidos como controles (onde ao invés do glutamato monossódico estavam
recebendo solução salina). Foi coletado o fígado de dois ratos controles e dois ratos
obesos. Depois de coletado o material, os mesmos foram colocados em uma solução de
NaCl a 0,9% e refrigerado a -20ºC na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN. Logo em seguida os fígados foram levados para o Departamento de Bioquímica
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e Biologia molecular da Universidade Federal do Ceará – UFC, onde foram refrigerados
a uma temperatura de -80ºC e submetidos à Eletroforese Bidimensional (2D).
Para a análise diferencial de expressão de peptídeos e/ou proteínas, as
amostras protéicas de fígados de ratos com 90 dias de idade (obesos e controles), depois
de extraídas, foram submetidas à isoeletric foccusing (IEF) seguindo a metodologia
previamente descrita por Fountoulakis et al. 2002. Para isso foi utilizado o aparelho
Ettan IPGphor II e fitas (13 cm) com gradientes de pH imobilizado. As amostras foram
aplicadas nos géis durante a reidratação, sendo solubilizadas em solução de reidratação
contendo Uréia 7M, Tiouréia 2M, DTT 65mM, CHAPS 0,5%, IPG buffer 0,5% e Azul
de Bromofenol. As fitas foram submetidas à reidratação durante a noite com um volume
de solução correspondente a 250 µL, encerrando uma quantidade de 300 µg de proteínas
de fígado, em cubas de reidratação [Reswelling Tray (Pharmacia Biotech)]. Em seguida,
as proteínas foram separadas de acordo com seu ponto isoelétrico, usando o seguinte
programa: 1º passo – 200 Volts por uma hora; 2º passo – 500 Volts por duas horas; 3º
passo – 5.000 Volts por duas horas e meia; e 4º passo – 10.000 Volts até atingir 22.000
Volts/horas totais. A focalização foi mantida à temperatura constante de ± 25ºC.
Após o término da primeira dimensão as fitas foram imersas em solução de
equilíbrio consistindo de TRIS-HCL, pH 8.0 50mM, glicerol 30%, Uréia 6M, SDS 2% e
azul de Bromofenol. Para cada 3 mL dessa solução, que é o volume suficiente para o
equilíbrio de uma fita de 13 cm, foram adicionados 50 mg de DTT e deixados sob
agitação lenta, por 10 minutos, seguindo de re-imersão de 10 minutos da mesma solução
de equilíbrio contendo 50 mg de IAA (iodoacetamida) para cada 3 mL. Posteriormente,
as fitas foram mergulhadas em corrida contendo Agar 0,5%. E, posteriormente
submetidas à corrida de eletroforese em gel de poliacrilamida contendo sódio dodecil
sulfato [SDS-PAGE (15% de acrilamida). (LAEMMLI, 1970): segunda dimensão (15 x
18 cm) deverá ser realizada em sistema vertical, alimentado por uma fonte EPS-601
(Amersham Biosciences), até a saída do azul de bromofenol do gel.
A coloração das proteínas nos géis foram feitas com Coomassie Blue-G 250
(Coomassie Colidal). Para isso, os géis foram retirados das placas e colocados em
bandeja. Eles foram fixados três vezes por 30 minutos em solução aquosa de etanol 30%
e ácido fosfórico 2%. Logo em seguida foram lavados com ácido fosfórico 2% em água,
3 vezes por 20 minutos. Depois essa solução foi desprezada e foram adicionados 200 ml
por gel de uma solução contendo ácido fosfórico 2%, etanol 18% e sulfato de amônio
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15% em água por 30 minutos e logo após esse tratamento adicionou-se o Coomassie
Colidal na proporção de 1% do volume da solução.
Os géis, feitos em duplicatas, foram escaneados utilizando-se o programa
LabScan v.6.0 (GEHealthcare) no ImageScanner (Amersham Biosciences) com sistema
integrado de transparência. As imagens foram analisadas através do programa
ImageMaster 2D Platinum 6.0 (GE-Healthcare).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os géis, obtidos através da eletroforese bidimensional (2D), contendo o
perfil proteômico do fígado de ratos controles (Fig. 1) e o perfil proteômico do fígado
de ratos obesos (Fig. 2) analisados pelo programa ImageMaster 2D Platinum 6.0 (GEHealthcare), tiveram seus spots automaticamente e manualmente detectados, como
também seus pontos isoelétricos e suas massas moleculares estimadas, na finalidade de
se avaliar e comparar os perfis proteômicos dos demais grupos, identificando assim
alterações na expressão protéica dos fígados dos ratos com obesidade experimental em
comparação com os animais controles.
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Figura 1 - Perfil Proteômico do fígado de ratos controles.

Figura 2 – Perfil Proteômico do fígado de ratos obesos.

Ao observarmos os géis acima percebemos diferenças, dentre elas, há uma
menor expressão das proteínas no fígado dos ratos obesos, uma vez que existe um maior
número de spots referentes às proteínas do fígado dos ratos controles. Em um estudo
realizado por Mori, R.C.T. & Machado, U.F, é mostrado que são conhecidas alterações
em animais submetidos ao MSG, utilizados como modelo experimental de obesidade e
resistência à insulina, como: o conteúdo protéico diminuído. Tal diminuição de
proteínas nos géis dos ratos obesos nos mostra que o uso da técnica eletroforese
bidimensional permiti o exame de pequenas alterações nos níveis de proteínas que
podem fornecer evidencias sobre os mecanismos celulares envolvidos na disfunção da
homeostasia glicídica, naqueles animais considerados obesos. Esta informação pode nos
levar a novos alvos terapêuticos para tratar e prevenir os efeitos deletérios da obesidade
correlacionada com a diabetes tipo 2. No entanto estudos adicionais são necessários
para revelar as implicações biológicas destes resultados, serão necessários mais
repetições tanto do fígado de ratos controles, quanto daqueles com obesidade
experimental, para que o perfil proteômico de tais animais seja analisado de uma melhor
forma, na tentativa de comparar e estipular qual proteína está se alterando em cada
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perfil proteômico, somente dessa forma poderemos utilizar-se dessas proteínas como
alvos terapêuticos para doenças como obesidade e diabetes.

CONCLUSÃO

Pelos resultados obtidos pode-se concluir que os animais obesos apresentam
um perfil proteômico diferente dos animais controles, observando-se uma menor
expressão das proteínas hepáticas nestes animais. Faz-se necessário, no entanto, de
outros estudos e repetições do experimento, para que possamos identificar melhor as
alterações na expressão protéica do fígado (ou de outros órgãos) dos ratos com
obesidade e assim discutir se há uma relação entre estas alterações com a obesidade e
com as mudanças na homeostasia glicídica observada nestes animais.
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ANÁLISE QUALITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS ASSOCIADOS
AO SEDIMENTO EM UM TRECHO URBANO DO RIO APODI-MOSSORÓ,MUNICÍPIO
MOSSSORÓ,RN,NORDESTE,BRASIL
Pedro Gomes da Silveira Neto¹; Iron Macêdo Dantas², Janay Clésia Menezes Mota³; Wesley Alves
Rodrigues4; Atarissis Morais Dias5

RESUMO: O objetivo desse trabalho foi fazer uma análise da abundância relativa através da analise qualitativa dos
macroinvertebrados que se encontram associados aos sedimentos do Rio Apodi-Mossoró e fazer a identificação dos
diversos grupos funcionais de alimentação da macrofauna bentônica presente no local. Para tais identificações, foram
necessárias coletas mensais realizando a análise qualitativa dos macroinvertebrados bentônicos que se encontravam
associados ao sedimento do rio com o auxilio de um pegador manual triangular (35x35x35cm de lados e 35cm de
profundidade) com abertura de malha de 500 μm no decorrer dos meses de novembro de 2010 a julho de 2011. Os
organismos coletados foram triados, identificados e preservados em álcool a 70%. Foram identificados 8 táxons de
macroinvertebrados com destaque para o M. tuberculata que demonstrou grande abundância estando em um número
muito maior que os demais táxons em todas as coletas. A predominância da família M. tuberculata está atrelada à sua
plasticidade frente às adversidades que o ambiente aquático apresenta.

INTRODUÇÃO
A macrofauna bêntica presente nos recursos hídricos continentais, é constituída de uma
grande riqueza de grupos taxonômicos que tem sua distribuição influenciada por diversos fatores
característicos de cada ambiente onde são encontrados, com o aumento desenfreado de algumas
cidades localizadas nas proximidades de ambientes aquáticos, esses ecossistemas vem sofrendo um
grande impacto de efeitos antrópicos ocasionando o crescimento de alguns táxons e a diminuição ou
desaparecimento de outros.
É importante se estudar a diversidade de macroinvertebrados presentes em um ambiente,
pois a presença ou ausência de alguns pode indicar alterações estabilidade ambiental, tais como,
variação de pH, oxigênio dissolvido e matéria orgânica. Medidas físico-químicas não tem eficiência
em detectar pequenas alterações na estabilidade do ambiente se forem feitas longe da fonte do
poluente, no entanto com o biomonitoramento é possível observar essas alterações pelo fato de os
organismos mudarem sua composição química e funções vitais.
Estes animais compõem um grupo de grande importância ecológica em ecossistemas
aquáticos continentais, participando das cadeias alimentares, fluxo de energia para o sistema,
biorrevolvimento e também sendo um dos elos principais da estrutura trófica do ecossistema
(EATON, 2003).
O Nordeste brasileiro apresenta mais da metade de sua área com predominância de zona
semi-árida, e no estado da Paraíba, possuindo mais de 90% de sua área total (DINIZ, 1995) por isso
se faz necessária uma maior preservação dos poucos recursos hídricos que dispomos .
A região do semi-árido tem sofrido com as inúmeras secas. Em ambientes como esse
apresenta rios e os açudes que são as principais fontes de fornecimento de água para longos
períodos de estiagem (GOULART E CALLISTO, 2003).
A Bacia do Apodi-Mossoró ocupa uma superfície de 14.276 km2, correspondendo a cerca
de 26,8% do território do estado do Rio Grande do Norte. O rio Apodi-Mossoró é o principal rio
que do nome a bacia, nascendo no Oeste e depois de percorrer 210 km desagua no Litoral Norte. A
Bacia Hidrográfica do Apodi-Mossoró, genuinamente norte-rio-grandense, banha cerca de 28% da
superfície do Estado e apresenta o Apodi-Mossoró como o seu principal curso de d'agua (PAIVA
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SOBRINHO, 1999). Esse rio já foi navegável por pequenas embarcações, se tornando na época
umas das principais rotas comerciais que ligavam a cidade de Mossoró, ao porto de Areia Branca no
litoral da Costa Branca, mas com a construção de diversas barragens em seu leito se tornou
inapropriado para navegação e consequentemente seu fluxo de água se torna menos nos períodos de
estiagem.
O crescimento das cidades em torno da bacia, tem alterado sua composição química e
geográfica continuamente e consequentemente tem mudado a composição da sua macrofauna
bêntica com o aumento de alterações ambientais que acarretam no aumento da poluição da bacia.
Por se tratar do rio que corta a segunda maior cidade do estado e pelo fato de que muitas populações
ribeirinha ainda depende dele para seu sustento, o estudo da fauna de macroinvertebrados presentes
nesse rio é de fundamental importância para avaliar a qualidade da sua água e alertar as populações
para os riscos de contraírem doenças oriundas desses macroinvertebrados, já que muitos deles
servem de hospedeiros intermediários para várias doenças que contaminam o homem podendo levar
a morte.
O presente trabalho teve os seguintes objetivos: Analisar a abundância através da analise
quantitativa dos macroinvertebrados associado ao sedimento no Rio Apodi-Mossoró; identificar os
grupos funcionais de alimentação da fauna bentônica.
MATERIAL E MÉTODOS
O monitoramento biológico da fauna bentônica do rio foi realizado em um trecho urbano do
Rio Apodi-Mossoró localizado na cidade de Mossoró na área do IBAMA (Figura1) situado a
(5’11’49,13º de latitude sul e 37’20’08,25º longitude oeste) compreendidas entre os meses de
Novembro 2010 a Junho de 2011.
Foram realizados 7 coletas distribuídas em 7 meses, com o auxilio de um pegador manual
triangular (35 x 35 x 35 cm de lados e 35 cm de profundidade) com abertura de malha de 500 μm
foram feitas duas sub-amostragens com arrasto de 1m a uma distância média de 1 metro da margem
o sedimento coletado lavado em campo e fixado em álcool a 70% em frascos plásticos no campo e
encaminhado para o laboratório. A triagem do material foi realizada em bandejas plásticas iluminadas e os indivíduos encontrados colocados em frascos de vidro e preservados em álcool a 70%.
A identificação dos invertebrados foi feita através de microscópio estereoscópico com o
auxílio de bibliografias especializadas. A análise da estrutura taxonômica e Determinação dos
Grupos funcionais de Alimentação foi baseada e determinada, de acordo com Merrit e Cummins
(1984).

Figura 1- Área urbana do rio onde foi montada o experimento
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período que compreendido entre os meses de Novembro de 2010 a Junho de 2011, foram
realizadas 7 coletas mensais em um ponto pré estabelecido do rio localizado no IBAMA, onde
podemos constatar a presença de macroinvertebrados das classes gastrópoda, crustácea e insecta.
A família Thiaridadae (gastrópoda), representada por uma única espécie, Melanoides tuberculata,
foi dominante em todas as coletas. Além de M. tuberculata, outros gastrópodes foram encontrados
na composição dos macroinvertebrados presentes no sedimento: Biomphalaria straminea e
Pomacea lineata. Porém ambas em quantidade muito inferior a M. tuberculata como pode ser
constatado nas Tabelas 1 e 2 onde também podemos verificar os grupos tróficos funcionais dos
representantes de cada táxon que de acordo com Cummins (1984), a classificação dos invertebrados
dentro dos grupos funcionais pode auxiliar na compreensão do papel de cada táxon na cadeia
alimentar do ecossistema.
Tabela 01: Frequência absoluta e grupo funcional em número de organismos/m 2 coletados em um
trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.

Táxóns
Gastropoda
Biomphalaria
Melanoide
Pomacea
Crustacea
Decapoda
Insecta
Chironomidae
Tabanidae
Notonectidae
Dytiscidae

Grupo
trófico
funcional
Raspador
Detritivoro
Herbivorocoletor
Predador
Coletor
Predador
Predador
Predador

Coletas
1

2

3

4

5

6

7

8,00
8,00
3,00
6028,00 811,00 1744,00 720,00 1093,00 545,00 466,00
6,00
8,00
17,00
1,00
1,00
-

-

24,00
2,00
2,00

14,00
1,00
-

4,00
10,00
-

-

2,00
-

Tabela 02: Frequência relativa, e grupo trófico funcionais dos organismos Coletados em um trecho
urbano do Rio Apodi-Mossoró,Mossoró-RN

Táxóns
Gastropoda
Biomphalaria
Melanoide
Pomacea
Crustacea
Decapoda
Insecta

Grupo
trófico
funcional
Raspador
Detritivoro
Herbivorocoletor
Predador

Coletas
1

2

3

4

5

6

7

0,13
99,32

100,00

98,42

1,08
96,90

0,27
98,47

100,00

99,57

0,10
0,13
-

-

1,35
-

1,88
-

0,36
0,90
-

-

0,43
-

-
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Chironomidae
Tabanidae
Notonectidae
Dytiscidae

Coletor
Predador
Predador
Predador

0,28
0,02
0,02
-

-

866

0,11
0,11

0,13
-

-

-

-

Pode ser constatada uma grande dominância de M. tuberculata em outros estudos
realizados como os trabalhos feitos por Abílio (1997) e Santos et al., (2005) ajudando a
constatar que a grande abundancia dessa espécie pode estar relacionada com sua grande
adaptabilidade a diferentes condições ecológicas, mas seu prospero estabelecimento é
frequentemente associado a eutrofização do ambiente (Callisto et al,2005). Segundo Okumura
(2006), a espécie M. tuberculata apresenta um plasticidade grande frente às condições adversas que
o meio oferece.
A grande presença da espécie invasora M. tuberculata, diminui a diversidade de espécies no
ambiente por aumentar a competição por espaço e alimento com espécies nativas e sua alta
adaptabilidade com o meio faz com que tenha maior vantagem competitiva com as espécies locais.
CONCLUSÃO:
Constatamos uma diversidade no número de táxons na comunidade de macroinvertebrados
presentes na região onde realizamos o estudo, foram encontrados 8 táxons distribuídos entre
gastrópodes,crustáceos e insetos.
O grande número de M. tuberculata constata uma grande invasão dessa espécie exótica e
superioridade em relação aos outros táxons devido a sua grande capacidade de adaptação em
ambientes extremos tornando-se altamente competitivos frente a outras espécies com menor
tolerância a esses ambientes.
Podemos constatar ainda a presença dos grupos tróficos compostos por animais detritívoros,
raspadores, coletores, filtradores e predadores, sendo os detritívoros os mais abundantes.
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ANÁLISE QUANTITATIVA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS
ASSOCIADOS AO SEDIMENTO EM UM TRECHO URBANO DO RIO APODIMOSSORÓ, MUNICIPÍO DE MOSSORÓ, RN, NORDESTE, BRASIL

Janay Clésia Menezes Mota1; Iron Macêdo Dantas2, Wesley Alves Rodrigue3; Ana Paula Monteiro
da Silva 4 ; Atarissis Morais dias5

RESUMO: A composição e estrutura dos zoobentos é uma importante ferramenta para se entender a dinâmica e
inferir sobre os padrões de relações tróficas e qualidade ambiental dos ecossistemas aquáticos. Objetivou-se nesse
trabalho, analisar a abundância relativa através da analise quantitativa dos macroinvertebrados associado ao sedimento
no Rio Apodi-Mossoró, identificar os grupos funcionais de alimentação da fauna bentônica. Para tanto, foram realizadas
coletas mensais quantitativas de zoobentos bentônicos associados ao sedimento através de uma draga do tipo Van venn
400 m² no período de novembro de 2010 a junho de 2011. Os invertebrados bentônicos coletados foram triados,
identificados e preservados em álcool etílico hidratado a 70%.Foram coletados 3363 organismos pertencentes às
classes oligochaeta, gastrópoda, crustácea e insecta.A família Thiaridae (gastrópoda), representada por uma única
espécie ,Melanoides tuberculata durante o período de estudo mostrou-se abundante e predominando em todas as
coletas. Foi observada uma diminuição da diversidade dos outros táxons. A predominância da família Thiaridae esta
atrelada a sua plasticidade frente às adversidades que o ambiente aquático apresenta.
PALAVRAS-CHAVE: Biomonitoramento; Ecossistemas aquáticos; Zoobentos

INTRODUÇÃO:
Os recursos hídricos continentais vêm sofrendo grandes pressões das populações humanas
devidas o crescimento descontrolado das cidades, o grande advento da agricultura, e da
industrialização, caracterizando-se como uns dos principais motivos da destruição dos ecossistemas
aquáticos nos dias atuais. A degradação caracteriza-se por alterar as comunidades biológicas
presentes nos ecossistemas aquáticos, bem como por reduzir ou eliminar essas comunidades ou o
próprio ecossistema como um todo.
O crescente interesse por conhecer e preservar os recursos fluviais, e as interações destes com o
meio, foi desenvolvido critérios de avaliação dos recursos hídricos por meio de monitoramentos
químicos, físicos e biológicos que possibilitem diagnosticar o efeito das intervenções humanas
(NORRIS e HAKWIS, 2000). Entretanto, estudos realizados por gestores de recursos hídricos
europeus e norte americano a partir da década de 70, argumentam que modelos baseados em
metodologias tradicionais de classificação da água tais como os estudos físicos e químicos não eram
suficientes para atender aos múltiplos usos da água (ARIAS et al., 2007).Os indicadores físicos e
químicos são altamente específicos, o que representa uma desvantagem quando um estressor não
pode ser identificado antecipadamente.
A partir disto, o biomonitoramento de ambientes aquáticos através de organismos vivos, vem
para servir na avaliação das mudanças ocorridas no ambiente, geralmente causadas pelas ações
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antrópicas. A biota aquática então passa a ser uma importante ferramenta sobre estudos da
integridade dos ecossistemas e a qualidade do ambiente. A comunidade biológica responde às
características ecológicas do meio, bem como fornecem uma ampla medida da combinação dos
impactos (MORETTI E CALLISTO, 2005) e da alteração das características e funcionalidades
biológicas do ecossistema (GIBSON et al., 1996).
Dentre os organismos que formam a biota aquática, destacam-se os macroinvertebrados
bentônicos, eles compõem um grande grupo de importância ecológica em ambientes aquáticos, pois
são diferencialmente sensíveis as poluentes de vários tipos, e reagem a eles rapidamente,
apresentando eficiência na obtenção de resultados. Apresentam relação custo-benefício, bem como
avaliação da qualidade de água in situ através do uso de organismos testes. Participam da ciclagem
de nutrientes no ambiente e do fluxo energético. São capazes de fornecer respostas graduais a um
amplo espectro de tipos e níveis de estresse, são relativamente sedentários, e, portanto
representativos das condições locais, possuem vida longa o suficiente para testemunhar a qualidade
ambiental.
O monitoramento biológico a partir do uso de zoobentos serve para determinar a qualidade do
ambiente aquático, porque basea-se nas alterações estruturais e funcionais das comunidades nos
sistemas ecológicos através de suas diversidade e abundância. Sendo assim, a resposta de aumento
ou diminuição do valor de uma medida bioindicadora irá depender do seu comportamento em
relação a um impacto. A avaliação da diversidade de habitat é uma importante ferramenta na
abordagem de saúde de ecossistemas aquáticos, devido à forte relação entre a disponibilidade de
habitat e a biodiversidade.
O uso dos macroinvertebrados como biomonitores, envolve o conhecimento de uma enorme
variedade de metodologias amostrais, tanto para pequenos quanto para grandes rios ou lagoas. Uso
adequado dos métodos de coleta associados aos possíveis tipos de amostradores a serem
empregados (Surber, Draga, Colonizadores artificiais, peneiras, entre outros); qualidade das redes e
tamanho da malha, decisão do uso de gaiolas com substrato artificial/natural, procedimentos de
triagem em campo ou em laboratório (organismos vivos ou fixados), observados a olho descoberto
ou em lupa, definição do tamanho da amostra (contagem de numero fixo, sub-amostragem e
contagem total da fauna).
Este trabalho tem com objetivos, analisar a abundância relativa através da analise quantitativa
dos macroinvertebrados associado ao sedimento no Rio Apodi-Mossoró; identificar os grupos
funcionais de alimentação da fauna bentônica.
MATERIAL E MÉTODOS:
O presente estudo foi realizado em um trecho do Rio Apodi- Mossoró, dentro da zona urbana do
município de Mossoró RN, na área do IBAMA-Mossoró (5’11’49,13º de latitude S e 37’20’08,25º
longitude W) (figura 1), no período de novembro de 2010 a junho de 2011.A região caracteriza-se
por apresentar clima tropical semi árido com sete a oito meses de período seco por ano com
temperatura máxima oscilando entre 38º a 36º, e a mínima entre 22º a 25º.A vegetação presente é
do tipo caatinga arbórea.
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Figura 1- Área de montagem do experimento.

Foram realizadas 07 coletas mensalmente, em uma faixa de aproximadamente 1 metro da
margem, a uma profundidade máxima de 1 metro, sendo retiradas 2 amostras de sedimento em cada
coleta, utilizando-se uma Draga do tipo Van Veen com área de 400 cm². O sedimento coletado foi
lavado in situ, em água corrente com o auxilio de peneiras sobrepostas com abertura de malhas de
0,5 mm e 0,2 mm, respectivamente. Após a lavagem, o material foi transferido para potes plásticos
etiquetados, fixados em álcool etílico hidratado a 70% e conduzidos ao laboratório de Zoologia da
UERN, e posteriormente triado sob bandejas plásticas transiluminada.
A identificação dos invertebrados foi feita através de microscópio estereoscópico com o
auxílio de bibliografias especializadas. A análise da estrutura taxonômica e Determinação dos
Grupos funcionais de Alimentação foram baseada e determinada, de acordo com Merrit e Cummins
(1984).
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Durante o período de novembro/2010 a junho/2011 foram coletados no sedimento 3363
organismos pertencentes às classes oligochaeta, gastrópoda, crustácea e insecta. A família Thiaridae
(gastrópoda), representada por uma única espécie, Melanoides tuberculata, foi dominante em todas
as coletas. Além de M. tuberculata, outros gastrópodas foram encontrados na composição dos
macroinvertebrados presentes no sedimento: Biomphalaria straminea e Pomacea lineata. Mas
ambas em quantidade bem inferior a espécie M. tuberculata. A frequência absoluta e relativa dos
organismos coletados durante o período estudado está representada nas tabelas 1 e 2. Grupos
tróficos funcionais, baseados nos mecanismos de obtenção de alimento de acordo com Merrit e
Cummins (1984), foram observados no período de coletas (tabela 2). Os autores classificam-nos em
seis grupos diferentes: fragmentadores, coletores (catador, filtrador), raspadores, perfuradores,
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predadores e parasitas. De acordo com os autores, a classificação dos invertebrados dentro dos
grupos funcionais pode auxiliar na compreensão do papel de cada táxon na cadeia alimentar do
ecossistema.
Tabela 01: Frequência absoluta e grupo trófico funcional em número de organismos/m2 coletados
em um trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.
Táxons
Gastropoda
Biomphalaria
Melanoide
Pomacea
Annelida
Oligochaeta
Crustácea
Decapoda
Insecta
Odonata
Gomphidae

Grupo trófico
funcional
Raspador
Detritívoro
Herbivoro-coletor
Filtrador
Predador

1

2

3

Coletas
4

5

6

7

33,3
16,7
3983,3 11433,3 3150,0 2475,0 2683,3 2675,0 1416,7
25,0
16,7
33,3
50,0
25,0
16,7
-

Predador

-

-

-

-

-

8,3

-

Tabela 02: Frequência relativa, e grupo trófico funcional dos organismos coletados em um trecho
urbano do Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN

Táxons
Gastropoda
Biomphalaria
Melanoide
Pomacea
Annelida
Oligochaeta
Crustácea
Decapoda
Insecta
Odonata Gomphidae

Grupo trófico funcional
Raspador
Detritívoro
Herbivoro-coletor
Filtrador
Predador
Predador

1
100,0
-

2
100,0
-
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Coletas
3
4
5
1,3
98,4 98,7 100,0
0,8
0,8
-

6
7
0,6
96,1 97,7
0,6 2,3
1,8
0,6
0,3
-
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A dominância da espécie M. tuberculata em todas as coletas também foi registrada em estudo
realizado por Abílio (1997) no açude Bodocongó em Campina Grande-PB. Bem como no trabalho
realizado por Santos et al., (2005). Em tais estudos acreditam-se que a grande abundância da
espécie M. tuberculata deve-se ao fato de que essa espécie mostra grande adaptabilidade por
condições ecológicas favorável, mas seu próspero estabelecimento é frequentemente associado à
eutrofização do ambiente (CALLISTO et al,2 005). A riqueza de táxons diminui com o decréscimo
da qualidade ambiental, e sabe-se que geralmente, quando há participação elevada de uma única
espécie,ou ainda se a comunidade for dominada por poucas espécies, isto pode ser um reflexo de
ambiente impactado (ROSENBERG e RESH, 1993). Okumura (2006) corrobora com essa assertiva.
Segundo a autora, a espécie M. tuberculata apresenta um plasticidade grande frente às condições
adversas que o meio oferece. A gama de tolerância desta espécie faz com que a mesma seja capaz
de ocupar ambientes em situações extremas, e assim mostrar-se altamente competitivo frente às
outras espécies.
A introdução de espécie invasora em um ambiente natural é uma questão preocupante, porque ela
desloca espécies biológicas nativas, reduzindo assim sua diversidade. Por conseguinte, cadeias
alimentícias podem ser encurtadas, com uma mudança drástica no habitat ecológico e no equilíbrio
(PARK, 2004). A propagação de espécies exóticas foi mencionada como a segunda causa de perda
de biodiversidade aquática e desestruturação das guildas tróficas dos bentos (ALLAN e FLECKER,
1993).
Na região de estudo, a presença dominante em relação aos outros táxons da espécie M.
tuberculata representa grande invasão dessa espécie. Espécies invasoras estão fora de suas áreas de
origem e distribuição natural e ameaçam a biodiversidade e os ecossistemas aquáticos e isso
acarreta o empobrecimento da fauna bentônica no trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró no
município de Mossoró. Alem de representarem riscos à saúde humana, por serem hospedeiros de
parasitas. A região possivelmente abrange maior numero de micro-habitat, mas a mesma além de
apresentar um grande número de espécie invasora, vem sendo continuamente submetida a impactos
antrópicos. E estes também implicam na distribuição e alimentação dos organismos aquáticos.

CONCLUSÃO:
A diversidade do número de táxons da comunidade de macroinvertebrados presente na região de
estudo mostrou-se pequena, bem como a abundância de organismos.
A presença dominante em relação aos outros táxons da espécie M. tuberculata representando
grande invasão dessa espécie
Os grupos funcionais presentes no trecho estudado do rio foram detritívoros, raspadores,
coletores, filtradores e predadores, sendo os detritívoros os mais abundantes.
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DOS PACIENTES COM
ÚLCERAS VENOSAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA
LESTE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
Érica Larissa Ferreira Barreto1; Francisca Patrícia Barreto de Carvalho2; Amélia Caroline Lopes
Fernandes3
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento dos aspectos socioeconômicos e
epidemiológicos da população portadora de úlceras venosas em pacientes de Unidades Básicas de Saúde da Família
(UBSF) do Município de Mossoró-RN. Este estudo tem natureza exploratória e descritiva com abordagem quantitativa
não experimental. Participaram da pesquisa pacientes com diagnóstico de úlceras venosas de 04 (quatro) UBSF da zona
urbana de Mossoró. A coleta de dados consistiu no levantamento dos pacientes portadores de úlceras venosas,
comprovação da residência na área adscrita, realização de exame físico e aplicação de um questionário socioeconômico.
No que se refere aos aspectos socioeconômicos: 100% apresentavam ensino fundamental incompleto e eram
aposentados. Tinham o ônibus como principal meio de transporte; 40% eram fumantes e apresentavam HAS e 20%
além da hipertensão também apresentavam Diabetes Mellitus; 60% apresentaram recidivas que variaram de 1 a 5 vezes
e 80% relataram dor ao andar. Já com relação às características das úlceras: 80% localizavam-se na região do maléolo
medial; 100% eram superficiais, de exsudação pouca a moderada, além dos pés apresentarem pulso pedioso palpável.
As medidas de pressão arterial e hemoglicoteste se apresentaram dentro dos padrões de normalidade. Foram
confirmadas as principais características apontadas pelo Ministério da saúde, que são: edema, presença de
varicosidades, hiperpigmentação e pulso pedioso palpável. É notável a influência das condições sociais no curso das
UV e a necessidade de um acompanhamento específico a esses sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção primária à saúde; Enfermagem; Saúde do adulto; Úlceras venosas.

INTRODUÇÃO
O Brasil atualmente apresenta-se em uma situação demográfica que favorece a
manifestação de afecções características da vida adulta. Um desses acometimentos que estão cada
vez mais presentes são as úlceras que, segundo o Ministério da Saúde, são um sério problema de
saúde pública, embora sejam escassos os registros de seus atendimentos. Dessa forma oneram o
gasto público, como também a qualidade de vida dessa população, que além do impacto psicológico
de ter que conviver com a integridade física da pele prejudicada, há o impacto econômico devido à
incapacidade produtiva que essas úlceras propiciam, trazendo sentimentos de inutilidade e
desvalorização que irão interferir no processo de reabilitação.
Segundo Smeltzer; Bare (2005) as úlceras de membros inferiores são escavações da
superfície cutânea que acontecem quando o tecido necrótico se desprende, sendo que
aproximadamente 75% dessas úlceras resultam de insuficiência venosa crônica, 20% de
insuficiência arterial e os outros 5% são causados por outros fatores.
Como afirma Abbade; Lastoria (2006) apesar da alta prevalência e da importância da
úlcera venosa, ela é freqüentemente negligenciada e abordada de maneira inadequada. Além disso, é
notável a falta de estudos que tragam características referentes a aspectos socioeconômicos dos
sujeitos acometidos por essas úlceras, os fatores relacionados à própria condição patológica
associada e o estado global de saúde do indivíduo. Muitos estudos se detêm apenas a caracterizar as
características da ferida, tempo de duração, entre outros.
A enfermagem tem seu papel diretamente ligado a esses sujeitos, devendo conhecer
todo o processo de desencadeamento da úlcera e sua ligação com os fatores sociais determinantes.
1
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Além disso, o fato de ser uma profissão que atua na promoção, proteção e recuperação da saúde e
reabilitação das pessoas, segundo a resolução COFEN nº 240/2000 faz com que a mesma tenha uma
atuação constante no acompanhamento dessas úlceras, realizando todas as formas de orientação,
realização e prescrição de enfermagem nas condutas preventivas da formação ou recidivas no
tratamento de qualquer tipo de úlcera (SANTOS et al, 2007).
Ao abordar os aspectos econômicos e epidemiológicos é feita uma ligação entre os
determinantes sociais e clínicos, tendo como postura a saúde coletiva, que pode ser entendida como
um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar e um conjunto de saberes que dá suporte às
práticas de distintas categorias e atores sociais face às questões de saúde-doença e da organização
da assistência. Possuindo assim um caráter histórico e estrutural que significa reconhecer teórica e
empiricamente, um conjunto de práticas (econômicas, políticas, ideológicas, técnicas e outras) que
tomam como objeto as necessidades sociais de saúde (PAIM; ALMEIDA FILHO, 1998).
O crescimento na área celular, nas últimas três décadas tem guiado os profissionais de
saúde que atuam na prevenção e cuidado da ferida a rever definições e condutas de uso
tradicionais, muitos dos quais utilizados desde a antiguidade e, acima de tudo reconhecer
que a lesão é apenas um dos aspectos de um todo integral, que é o ser humano (SANTOS
apud LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008, p.44).

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento dos
aspectos socioeconômicos e epidemiológicos da população portadora de úlceras venosas em
pacientes de Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) da zona sul do município de MossoróRN. Este trabalho torna-se pioneiro, pois não há relato de dados estatísticos publicados sobre
úlceras venosas na região de Mossoró embora seja freqüente o atendimento de casos nas UBSFs da
região.
MATERIAL E MÉTODOS
Este mini-artigo trata-se de um recorte oriundo da pesquisa integrante do Programa
Institucional de Bolsas para Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte (UERN), que apresentava natureza exploratória e descritiva com abordagem quantitativa
não experimental. Polit; Beck; Hungler (2004) afirmam que o pesquisador no estudo descritivo deve
descrever e documentar os aspectos de determinada situação ou fenômeno. O estudo exploratório e
descritivo proporciona uma visão geral do tipo aproximativo sobre determinado objeto, consistindo
na descrição e análise de características (GIL, 2010). A abordagem quantitativa não experimental
trabalha com dados numéricos que assumem diversos valores, podendo ser estabelecidas
correlações entre as variáveis (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).
Participaram da pesquisa pacientes com diagnóstico de úlceras venosas de 04 (quatro)
UBSF da zona leste de Mossoró, cidade situada no oeste do estado do Rio Grande do Norte. As
UBSF participantes foram: UBSF Dr. Epitácio da Costa Carvalho [Pintos], UBSF Dr. Aguinaldo
Pereira [Vight Rosado], UBSF Bernadete Bezerra de S. Ramos [Liberdade II] e UBSF Mário Lúcio
de Medeiros [Alto da Pelonha], juntas totalizam 05 (cinco) equipes da ESF e 50% das equipes
urbanas nesta área da cidade. Todos tiveram esclarecimentos sobre os objetivos e finalidades da
pesquisa, participando da mesma mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2011, nas
próprias UBSF. Consistiu no levantamento dos pacientes portadores de úlceras de perna. Isto
ocorreu utilizando informações dos membros das equipes da ESF. De posse da listagem dos
pacientes com úlceras de perna, partiu-se para a comprovação in loco de sua residência na área
adscrita das equipes juntamente com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
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Em um segundo momento foram realizados exames físicos nos pacientes que
apresentavam úlcera de estase venosa, por meio de um roteiro de exame físico, onde se teve como
objetivo detalhar as características das lesões. Após isso foi aplicado um questionário
socioeconômico simples com aspectos clínicos, sociais e econômicos. A pesquisa teve grande
aceitação tanto pelo serviço de saúde como pelos usuários. O fato de o participante optar por não
responder alguns questionamentos não impediu que fossem alcançados os objetivos da pesquisa,
pois os mais variados dados possibilitaram muitos significados sobre os aspectos socioeconômicos.
Foram avaliados oito usuários, sendo essa amostragem a totalidade de pacientes
encontrados nas áreas adscritas das quatro UBSFs que participaram da pesquisa. Nem todos os itens
do questionário socioeconômico foram respondidos, devido a não-aceitação do item “Renda
Familiar” pelo participante.
Os limites encontrados estavam relacionados à falta de vínculo entre algumas áreas
adscritas e a UBSF, acarretando o não conhecimento dos profissionais de saúde da ocorrência das
mais diferentes afecções dessa população, pois a mesma procuravam serviços de saúde privados
e/ou emergenciais quando necessitavam. Tivemos também uma dificuldade estrutural, devido ao
serviço oferecido dessa mesma UBSF estar alocado temporariamente em uma igreja local, tendo em
vista a reforma que estava sendo realizada no espaço da mesma, isso impossibilitava um maior
contato com os profissionais e uma reunião com todos os agentes de saúde. Além disso, alguns
profissionais não conheciam as características específicas das úlceras venosas, fazendo com que
algumas vezes nos fossem apresentados usuários que manifestavam outros tipos de ulcerações nos
membros inferiores que não se caracterizavam como úlceras venosas.
Este estudo foi desenvolvido observando os princípios éticos da pesquisa envolvendo
seres humanos, conforme pressupõem a Resolução 196/96 CNS/MS e Resolução 311/2007 do
Conselho Federal de Enfermagem. Para isso o mesmo foi submetido à avaliação e aprovação do
comitê de pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte expresso pelo parecer
CAAE Nº 4822.0.000.428-10 CEP/UERN.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que se refere aos aspectos socioeconômicos: 100% apresentavam ensino
fundamental incompleto e eram aposentados que exerciam outras atividades, como costura, “bicos”,
entre outros. Apresentavam como principal meio de transporte ônibus; 40% eram fumantes e
apresentavam HAS e 20% além da hipertensão também apresentavam Diabetes Mellitus; 60%
apresentaram recidivas que variaram de 1 a 5 vezes e 80% relataram dor ao andar. Já com relação às
características das úlceras: 80% localizavam-se na região do maléolo medial; 100% eram
superficiais, de exsudação pouca a moderada, com odor característico, além dos pés apresentarem
pulso pedioso palpável. As medidas de pressão arterial e hemoglicoteste se apresentaram dentro dos
padrões de normalidade no momento da coleta.
Segundo Hess apud Lucas; Martins; Robazzi (2008) os dados quantitativos relacionados
à ocupação, idade, diagnóstico da ferida e condições econômicas, estão interligados. As feridas em
membros inferiores surgem na população mais idosa, com atividades laborais que propiciam o
surgimento desta doença e tendem a cicatrizar mais lentamente, trazendo maiores complicações
devido ao comprometimento imunológico, circulatório, respiratório, nutricional e de hidratação,
podendo aumentar o risco de lesão na pele, dores e retardar a cicatrização.
As principais características apontadas pelo Ministério da Saúde, como extremidade
quente, edema, presença de varizes, alterações cutâneas como eczema de estase, hiperpigmentação e
pulso pedioso palpável foram confirmadas nesse estudo. Além disso, também foi confirmada a dor
em pontada e contínua como principal queixa e a região do maléolo e terço distal da perna como a
localização mais freqüente.
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As pessoas acometidas por essa afecção apresentam déficit na qualidade de vida, pois
essas úlceras são em sua maioria incapacitantes e impossibilitam o trabalho ou até realização de
atividades cotidianas, sendo em alguns casos obrigados pela necessidade de sustento a realizarem
atividades que agravam a sua condição, como a costura, afazeres domésticos pesados, “bicos” na
rua. Segundo Gold apud Lucas; Martins; Robazzi (2008) os conceitos de qualidade vida indicam
sempre a percepção da saúde, as funções sociais, psicológicas e físicas, bem como os danos a elas
relacionados. Assim sendo, para melhorar a qualidade de vida da pessoa portadora de ferida de
perna é necessário amparo e estímulo para poder superar as dificuldades do ambiente na sociedade,
quer seja lazer, trabalho, fortalecimento físico, psíquico e emocional.
As recidivas se mostraram como algo presente e constante. Outro estudo feito por
Mayer apud Figueiredo (2003) confirmou essa característica, onde 30% das úlceras cicatrizadas
recorreram no mesmo ano, sendo essa taxa elevada para 72% após dois anos quando não tratadas
adequadamente.
Não houve casos de amputação decorrente desse tipo de úlcera nos pacientes
pesquisados.
O fato de as medidas de pressão arterial e hemoglicoteste no momento da pesquisa se
apresentarem dentro da normalidade pode ser explicado pelo uso cotidiano de medicamentos anti –
hipertensivos e hipoglicemiantes orais.
Todos os participantes tinham a história clínica de insuficiência venosa crônica, a qual
era agravada pelo tabagismo, que em alguns casos aparecia associado à HAS e diabetes mellitus. A
importância dessa associação foi relatada por Frade et al (2005) em seu estudo realizado em Juiz de
Fora (MG), abrangendo todas as variações de úlceras de perna, tendo como uma de suas conclusões
a associação entre insuficiência venosa crônica e HAS em 43,7% dos participantes.
CONCLUSÃO
É notável a influência das condições sociais no curso das úlceras venosas e a
necessidade de um acompanhamento específico a esses sujeitos. Também observamos
desconhecimento acerca da patologia pelos profissionais que eram responsáveis pelo cuidado com a
lesão, sendo a assistência prestada ao leito da ferida limitada, pois eram desconsiderados seus
aspectos patológicos gerais e outras afecções que afetam diretamente o curso das mesmas.
É proposto assim atividades de educação permanente em saúde com os profissionais das
UBSFs também possibilitando em alguns momentos a participação dos usuários e seus familiares
com o intuito de fazê-los refletir sobre suas condições de vida e qual o papel destas condições em
sua patologia, sendo essa uma forma de prevenir recidivas, melhorando a assistência que é
dispensada a esse usuário e o enfrentamento dessa condição juntamente com a família que é parte
integrante e primordial no acompanhamento e tratamento.
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CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE PAREDE CELULAR DE TOMATES
TRATADOS COM 1-METILCICLOPROPENO (1-MCP)
Aline Kelly de Aquino Lima Cipriano 1; Francisca Marta Machado Casado de Araújo 2;Isabel
Cristina da Costa Souza 3; Antonio Vitor Machado 4
RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do 1-MCP, em diferentes tempos de exposição, na
conservação dos constituintes bioquímicos da parede celular de tomates. Os frutos foram selecionados, sanitizados e
tratados com 1-MCP (500 ppb). Após a exposição ao 1-MCP os frutos foram acondicionados em B.O.D. (10°C e UR
85%) e retirados a cada três dias para extração do material da parede celular, com posterior determinação do teor de
celulose, hemicelulose e poliuronídeos totais. O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado
(DIC), em esquema fatorial (2X6), sendo 2 intervalos de exposição ao 1-MCP (12 horas e 24 horas) e 6 tempos de
análises, correspondentes aos dias 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Os resultados mostraram que ambos os tratamentos foram
eficientes na manutenção dos teores de poliuronídeos e celulose, no entanto não conseguiram retardar a degradação da
hemicelulose durante o período de armazenamento.
PALAVRAS-CHAVE: Lycopersicon esculentum Mill, 1-Metilciclopropeno; Parede celular.

INTRODUÇÃO
O tomate (Lycopersicon esculentum Mill), muito embora seja cultivado em diversas
regiões do Brasil e em épocas distintas do ano, é caracterizado pela sazonalidade da oferta e
especialmente dos preços em muitos centros de consumo. Tal situação é justificada pelo fato do
tomate ser classificado como um fruto climatérico considerado um dos recordistas em perdas
agrícolas, em razão de sua perecebilidade (JÚNIOR et al., 2003).
Nos frutos climatéricos, o etileno é considerado o principal hormônio indutor do
amadurecimento, ocasionando um aumento na taxa respiratória que por sua vez fornecem o suporte
energético para as rápidas transformações na aparência, no aroma e na textura, tornando os frutos
aptos para o consumo (SENHOR et al., 2009). As pesquisas direcionam-se na atualidade, para o
esclarecimento da forma como o sinal resultante da ligação do etileno ao seu receptor protéico
celular resulta na síntese de enzimas específicas (CHITARRA & CHITARRA, 2005), entre as quais
a maoiria são secretadas pelas células. Enzimas hidróliticas, como poligalacturonase,
pectinametilesterase, celulase e outras glucanaidrolases modificam a estrutura da parede celular,
através da degradação de polissacarídeos constituintes, tais como pectina, celulose e hemicelulose,
o que interfere diretamente na textura dos frutos, provocando seu amaciamento, com reflexos
econômicos, já que esta consiste numa das mais flagrantes modificações observadas ao longo do
amadurecimento (VILAS BOAS et al., 2003) e portanto, responsável pela aceitação ou rejeição do
produto pelo consumidor.
O retardo nas transformações provenientes do amadurecimento e consequentemente a
obtenção de frutos com maior potencial de conservação permitem a produção em locais distantes
dos centros de consumo e aumenta a tolerância ao manuseio nas operações pós-colheita
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(KRAMMES, 2003), diminuindo drasticamente perdas evidenciadas nos processos de
comercialização. Assim sendo, o 1-Metilciclopropreno (1-MCP) tem se mostrado um importante
promissor no controle do amadurecimento por ligar-se, ao sítio receptor do etileno, inibindo seu
estímulo fisiológico. Contudo, para sua ação se processar com eficácia, estudos têm demonstrado
que tomates em estádios avançados de maturação requerem doses maiores de 1- MCP (WILLS &
KU, 2002), e, possivelmente, maior tempo de exposição ao produto, para melhor difusão e
penetração no tecido vegetal. Deste modo, o trabalho teve como objetivo avaliar a constituição
bioquímica da parede celular de tomates submetidos a diferentes intervalos de exposição ao 1-MCP,
durante 15 dias de armazenamento.
MATERIAL E MÉTODOS
Os tomates foram adquiridos diretamente no comércio local de Mossoró/RN. Os frutos
foram selecionados em função do estádio de maturação, adequados para o consumo e ausência de
danos externos, sanitizados através de imersão em solução de cloro ativo 200 ppm, lavados com
água corrente e tratados com 1-metilciclopropeno 500ppb. O 1-MCP foi utilizado na formulação pó,
na concentração de 0,14% de ingrediente ativo. A aplicação do produto foi feita em caixas de
isopor, com volumes conhecidos e hermeticamente fechadas, a temperatura de 20ºC. Após
exposição ao 1-MCP, os frutos foram acondicionados em B.O.D (10°C e UR 85% ) e as amostras
retiradas para análises a cada 3 dias durante um período de 15 dias de armazenamento. A cada
retirada das amostras foram realizadas as seguintes análises: extração do material de parede celular,
celulose, hemicelulose e poliuronídeos totais.
A extração do material da parede celular foi realizada a partir do tecido mesocárpico
como descrito por MITCHAM & McDONALD (1992), com algumas modificações. O mesocarpo
(100g) foi triturado com etanol 80% (100 mL), e o resíduo foi lavado com tampão fosfato 50 mM,
pH 6,8 (300 mL) e filtrado sob vácuo. Foi acrescentado 200 mL de fenol: ácido acético: água (2:1:1
v/v), mantendo-se em repouso durante 20 minutos. O resíduo foi novamente lavado com tampão
fosfato 50 mM, pH 6,8 (300 mL), clorofórmio: metanol (1:1 v/v) 200 mL, por quatro vezes e
acetona (3 porções de 100 mL), com secagem a temperatura ambiente.
A concentração de açucares (celulose + hemicelulose) foi determinada pelo método de
antrona segundo DISCHE (1962), através da digestão de 5 mg de parede celular em 5 ml de H2SO4
72% durante 2 horas. O teor de celulose foi obtido por diferença [(celulose + hemicelulose) –
(hemicelulose)] e os resultados expressos em porcentagem de celulose na parede celular.
O teor de hemicelulose total foi determinado em 5 mg de parede celular solubilizados
em 3 ml de ácido trifluoracético 2N, a 120°C, por 2 horas, diluído em 50 ml de água e
posteriormente filtrado. Os açucares neutros também foram quantificados pelo método de antrona
(DISCHE, 1962) e os resultados expressos em porcentagem de hemicelulose na parede celular.
O conteúdo de poliuronídeos totais foi obtido por meio da digestão de 5 mg de parede
celular em 5 ml de H2SO4 72%, por 2 horas, doseado pelo método do carbazol (BITTER e MUIR,
1962). Os resultados foram expressos em porcentagem de ácido galacturônico na parede celular.
O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), em
esquema fatorial (2X6), sendo 2 intervalos de exposição ao 1-MCP (12 horas e 24 horas) e 6 tempos
de análises, correspondentes aos dias 0, 3, 6, 9, 12 e 15, com 3 repetições. As parcelas
experimentais foram compostas por bandejas contendo 4 frutos. Os dados para os teores de celulose
, posteriormente submetidos à análise
e hemicelulose foram transformados em arc sen
de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As Pectinas ou poliuronídeos são geralmente considerados polissacarídeos ricos em
ácido galacturônico que ocorrem na lamela média e em outras membranas da parede celular, e que
interagem com a hemicelulose, polissacarídeo heterogêneo constituído de açúcares neutros,
juntamente com celulose, promovendo a adesão entre as células e contribuindo desta forma para
resistência mecânica e coesividade do tecido (ZHONGDONG, 2006).
Os resultados mostraram que quanto aos teores de poliuronídeos, os tratamentos
apresentaram-se significativamente diferentes apenas no 12° dia de armazenamento (Tabela 1). No
entanto, no decorrer do armazenamento, os frutos tratados com 1-MCP por 24 horas, mantiveram
seus níveis de poliuronídeos estáveis até o 15° dia; enquanto, os frutos armazenados com 1-MCP
por 12 horas, apresentaram algumas oscilações, aumentando esta variável no final deste período.
Segundo a FAO e EU (União Européia) (WILLATS; KNOX; MIKKELSEN, 2006), a pectina deve
ser constituída, ao menos de 65% de ácido galacturônico. Com o amadurecimento a decomposição
de macromoléculas da parede celular, que ocasionam, por exemplo, a degradação e solubilização de
pectinas, diminuem o grau de contato entre as células, ocasionando a perda de firmeza dos tecidos
vegetais. A manutenção do teor de acido galacturônico ao longo de 15 dias de armazenamento
tornam o produto apto a suportar os tratamentos térmicos provenientes do processamento
(CHITARRA & CHITARRA, 2005), ou mesmo da manipulação e transporte do fruto dos centros
de produção aos locais de consumo.
Quantos aos teores de celulose, os tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas
até o final do experimento, sendo ambos eficientes na conservação dos teores de celulose até o
último dia de armazenamento (Tabela 1).
Diferente das outras variáveis, a hemicelulose apresentou uma redução significativa ao
final do experimento para ambos os tratamentos, 1-MCP-12h (37,8%) e 1-MCP-24h (39,3%). A
hemicelulose é constituída principalmente de xiloglucanas e contribuem com aproximadamente 2025% dos constituintes da parede celular primária. Em geral, as xiloglucanas estão ligadas a
microfibrilas de celulose, pectinas e lignina através de pontes de hidrogênio formando ligações
cruzadas que estabilizam a parede celular (WAKABAYASHI, 2000). GONÇALVES et al. (2006)
também observou uma queda no teor de hemicelulose em frutos de pequizeiro em diferentes
estadios de desenvolvimento. As mudanças na estrutura hemicelulósica associadas ao
amadurecimento são importantes na determinação das mudanças texturais dos frutos, embora as
bases bioquímicas do turnover hemicelulósico ainda não estejam caracterizadas (FISCHER et
al.,1991).
TABELA 1- Teores médios de poliuronídeos, celulose e hemicelulose (%) da parede celular de tomates
Lycopersicon esculentum Mill tratados em intervalos diferentes de exposição ao 1-MCP (12 e 24 horas)
durante 15 dias de armazenamento.

Tratamento

0

Tempo de Armazenamento (dias)
3
6
9
12
Poliuronídeos

1-MCP-12h
1-MCP-24h

55,24Ac*
67,18Aa

78,97Aa
77,62Aa

60,15Abc
70,02Aa

1-MCP-12h
1-MCP-24h

33,94Aab
29,41Aab

33,27Aa
33,17Aa

31,15Aa
37,27Aa

1-MCP-12h

22,45Aa

19,61Aa

20,72Aa

CV

CV

65,02Aabc
71,52Aa

Celulose

26,74Bb
24,84Bb

Hemicelulose

21,77Aa
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Média
Geral

55,10Ac
74,10Ba

77,35Aab
66,47Aa

65,30A
71,15B
10,90

27,22Aab
28,64Aab

30,89Aab
30,54A
32,68Aab
31,00A
11,75

18,49Aab

13,97Ab

19,50A
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24,16Aa
22,38Aab 17,79Abcd 19,86Aabc 12,73Bd
14,67Acd
18,60A
CV
11,42
*Mesma letra maiúscula (na coluna) e minúscula (na linha) indica que os valores médios não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade (p ≤ 0,05).

1-MCP-24h

CONCLUSÃO
Ambos os tratamentos foram eficientes na manutenção dos teores de poliuronídeos e
celulose, no entanto não conseguiram retardar a degradação da hemicelulose durante o período de
armazenamento.
Outros estudos devem ser conduzidos levando-se em consideração outros intervalos de
exposição de tomates ao 1-MCP para que se consiga um resultado favorável a todas as frações da
parede celular do fruto e consequentemente na qualidade do mesmo.
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COLONIZAÇÃO POR MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS EM SUBSTRATO
ARTIFICIAL EM UM TRECHO URBANO DO RIO APODI-MOSSORÓ, NA CIDADE DE
MOSSORÓ-RN
Wesley Alves Rodrigues1 Iron Macêdo Dantas2 Janay Clesia Menezes Mota3 Pedro Gomes da
Silveira4 Ana Paula Monteiro da Silva5
RESUMO: Os macroinvertebrados são grupo de grande importância ecológica em ecossistemas aquáticos

continentais, participando das cadeias alimentares um dos elos principais da estrutura trófica do ecossistema
refletindo mudanças ambientais, bioindicadores de qualidade da água Objetivou-se investigar a eficiência do
tipo de substrato na colonização de macroinvertebrados bentônicos em dois substratos artificiais. As coletas
foram realizadas na região marginal do Rio Apodi-Mossoró, em um trecho urbano da cidade de MossoróRN. Foram utilizados cestos de polietileno contendo pedras dos tipos sílica e brita separadamente. Estes
foram distribuídos aleatoriamente na região litorânea do rio. Em cada coleta foram retirados 4 cestos: 2 com
cada tipo, com intervalos de 30 dias, totalizando 7 coletas, sendo o primeiro lote retirado ao trigésimo dia
de exposição. Após serem coletados, os cestos foram lavados em água corrente em peneiras. Foram
acondicionados em depósitos plástico e fixado em álcool 70 %. Em laboratório triados sob bandejas transiluminada a identificação dos invertebrados foi realizada através de microscópio estereoscópico com o
auxílio de bibliografias especializadas. Foram encontrados 10817 espécimes com uma maior abundância de
gastrópodes 10347 seguido de annelidae 409; insecta 57 e uma maior carência de crustácea 4. Nas gaiolas
com pedras brita 6445 organismos e as contendo pedras de sílica 4372 organismos. Concluindo-se que não
há diferença no tipo de substrato para abundância taxonômicos sendo necessários novos estudos para
confirmação.
PALAVRAS-CHAVE: Bioindicadores; Qualidade da Água; Zoobentos

INTRODUÇÃO
A água é um dos assuntos mais discutidos atualmente no mundo. Ela é de fundamental
importância para a sobrevivência dos seres vivos, bem como para as atividades econômicas
desenvolvidas pelo homem. Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido alterados em
diferentes escalas como conseqüência negativa de atividades antrópicas tais como mineração,
construção de represas, agricultura entre outras. Os rios integram tudo que acontece nas áreas de
entorno, considerando-se o uso e ocupação do solo (CALLISTO et al., 2001).
A região semi-árida apresenta estiagem prolongada, o que causa oscilações no nível da água
dos reservatórios. A bacia hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró está situada nesta região, e a
conseqüência dessas oscilações é que os corpos aquáticos tornam-se passíveis de sofrerem grandes
variações. Esses são ecossistemas com alto índice de instabilidade ambiental, principalmente em
função das cheias ocasionadas por fortes chuvas (MENEZES e CARAMASCHI, 1994). Por estar
dentro do centro urbano, o Rio Apodi Mossoró, tem sofrido sucessivas agressões e isto tem causado
um forte processo de eutrofização. As alterações na qualidade de água, resultantes dos processos de
evolução natural e de ação antrópica, se manifestam pela redução acentuada da biodiversidade
aquática, em função da desestruturação do ambiente físico, químico e alterações na dinâmica e
estrutura das comunidades biológicas, sendo que o uso de bioindicadores (espécies, grupos de
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espécies ou comunidades) permite uma avaliação integrada dos efeitos ecológicos causados por
múltiplas fontes de poluição (CALLISTO et al., 2001).
Os macroinvertebrados bentônicos vêm sendo utilizados para indicar o estado de degradação
de um curso d’água desde o início do século XVIII. Macroinvertebrados são os invertebrados
visíveis a olho nu e, bentônicos são os que habitam os sedimentos aquáticos, ou seja, os organismos
que vivem associados ao substrato (MARQUES e BARBOSA,2001). Um grupo de grande
importância ecológica em ecossistemas aquáticos continentais, participando das cadeias alimentares
e sendo um dos elos principais da estrutura trófica do ecossistema (EATON, 1995). Além disso, a
interação entre os fatores ambientais, tipo de substrato e sua biocenose determina a composição,
riqueza taxonômica e a distribuição do zoobentos nestes habitats (CARVALHO e UIEDA, 2004).
Estes organismos habitam o substrato de fundo (sedimentos, detritos e algas filamentosas) e
substratos flutuantes de hábitat de água doce, em pelo menos uma fase de seu ciclo vital. Conforme
Rosenberg e Resh (1993), a vantagem dos macroinvertebrados para a avaliação da qualidade da
água são devidas principalmente por sua abundância em todos os sistemas aquáticos, por
explicarem alterações de padrões temporais causadas por perturbações, pela ampla tolerância a
vários graus e tipos de poluição; por serem organismos integradores de diversas funções das
condições ambientais, isto é, então presentes antes e depois de eventos. As análises dos processos
de sucessão ecológica utilizando substratos artificiais podem mostrar importantes aspectos da
estrutura da comunidade de zoobentos.
O uso de substratos artificiais padronizados tem sido utilizado como uma forma de amenizar
os problemas de variabilidade dos substratos naturais nos diferentes locais a serem estudados, sendo
uma técnica empregada desde 1930 (GUERESCHI, 2004), originalmente utilizada para coleta de
macroinvertebrados bentônicos.
A análise do processo de sucessão ecológica, utilizando um substrato artificial pode mostrar
importantes aspectos da estrutura da comunidade zoobentônica. Inicialmente táxons menos
adaptados invadem a área, modificando o ambiente de tal modo a permitir a invasão por outros
grupos que podem excluir seus predecessores.
Os substratos artificiais são artefatos que procuram imitar, de forma parecida, as
características do ambiente a ser amostrado, contendo material disponibilizado para a colonização
por organismos bentônicos (Bicudo r Bicudo, 2004).
Experimentos de colonização permitem conhecer a fauna de invertebrados presentes numa
área, como também possibilitam a análise das mudanças que ocorrem na composição da omunidade
ao longo do tempo (CARVALHO e UIEDA, 2004). Com isso o presente trabalho teve como
objetivo determinar a estrutura taxonômica dos invertebrados em dois substratos artificiais (pedras
silicosas e brita).
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi montado em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, dentro da zona Urbana
(IBAMA) da cidade de Mossoró-RN (Figura 01 a e b). As coletas foram distribuídas aleatoriamente
na região marginal do rio em uma faixa de aproximadamente 1m da margem, a uma profundidade
máxima de 1m. Foram realizadas 7 coletas, destas quatro foram realizadas no período seco e três no
período chuvoso. Para o estudo da colonização dos macroinvertebrados, foram utilizadas gaiolas
confeccionadas com tela de polietileno com 2 cm de malha contendo dois tipos de substratos
artificias, um conjunto de aproximadamente 50 pedras silicosas com aproximadamente 5 centímetro
de diâmetro e outro com pedras do tipo brita Nº 25 (figura 02, a e b), como sugerido por Souza, et
al., 2008. As coletas iniciaram a partir do mês de novembro, 30 dias após a montagem do
experimento, com intervalos de um mês entre as coletas sendo retirada 4 gaiolas sendo duas de cada
substrato. O experimento constou de 38 parcelas (14 com pedras silicosas e 14 com brita); com 2
repetições (28 parcelas) sendo as demais para caso de perca ou roubo. Todo o material coletado foi
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pré-lavado em campo sob duas peneiras com malhas de 0,5 e 0,2 mm respectivamente, e
acondicionado em potes plásticos devidamente etiquetados fixados em álcool a 70% e conduzidos
ao laboratório de Biologia I da UERN. Em laboratório o material foi novamente lavado e feitos os
procedimentos de triagem sob bandejas trans-iluminadas. A identificação dos invertebrados foi feita
através de estereomicroscópio com o auxílio de bibliografias especializadas. A análise da estrutura
taxonômica e determinação dos grupos funcionais de alimentação foram determinada, de acordo
com Merrit e Cummins (1984) e Abílio (2002).

a

b

a

b

Figura 01a e b: localização do estado do Rio Grande do Norte no Nordeste do Brasil e do município de
Mossoró, trecho onde foram instalados os substratos artificiais no Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.

Figura 02 a e b: Substrato Artificial (predras silicosas e brita) utilizados na amostragem dos
macroinvertebrados em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Foram encontrados 10.817 espécimes com uma maior abundância de gastrópodes 10.347
divididos em quatro táxons; seguido de annelidae 409 um táxon; insecta 57 divididos em dez táxons
e uma maior carência de crustácea 4 um táxon, apesar da maior quantidade de organismos esta
presente nos gastrópodes a maior riqueza taxonômica foi observada na classe insecta. Nas gaiolas
com pedras brita 6445 organismos e as contendo pedras de sílica 4372 organismos. Os grupos
tróficos funcionais presentes foram: detritívoro-coletor, herbívoro-raspador, detritívoro-filtrador,
carnívoro-engolidor, carnívoro-perfurador. Como mostrado na Tabela 01.
Dentre os organismos coletados observou-se uma maior abundância de organismos
pertencentes aos gastrópodes melanoides apresentando uma maior abundância em relação aos
outros táxons. Diferentemente Uieda e Gajardo (1996), analisando a diversidade e distribuição de
macroinvertebrados em folhiços de um córrego do sudeste brasileiro, observaram que dentre os
invertebrados, a classe Insecta foi mais abundante. Na classe insecta os mais abundantes foram os
Corixidae seguidos dos Chironomidae e Odonata Libellulidae.
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No processo de sucessão ecológica os primeiros organismos a colonizarem os substratos
artificiais foram os gastrópodes: melanoides presentes em todo o experimento nos dois tipos de
substratos, com uma queda na terceira coleta e maior abundancia na primeira coleta, no trabalho
realizado por Souza et al., (2008) não foram tão expressivos no período de chuva, sendo estes mais
freqüentes na época de estiagem. Biomphalaria sendo ausente apenas na primeira e terceira coleta
amplamente distribuído no experimento. Os Annelidae Oligochaeta também foram predominantes
em todas as coletas embora presente apenas em um tipo de substrato na segunda e terceira coleta,
corroborando com este trabalho Guiliatti e Carvalho. (2009) encontrou Oligochaeta em todas as
coletas. Estes citados dominaram a área e modificando o ambiente de modo a permitir a invasão de
outros grupos como os organismos pertencentes à classe insecta: os mais abundante foram os
Corixidae presentes na terceira e quarta coleta, seguido os Chironomidae diferente dos trabalhos
realizados por Thomazi et al. (2009) e Bueno et al. (2003) que destacaram os Chironomidae como
os mais abundantes, também foram bem representativos os Odonata Libellulidae seguindo de
outros táxons menos representativos caracterizando os como sucessores no processo de colonização
como mostrado na Tabela 01.
Com relação à riqueza taxonômica na primeira, quarta e quinta coleta os dois tipos de
substrato apresentaram a mesma quantidade de táxons. Na terceira e sexta coleta a brita uma maior
abundância e a sílica na segunda e sétima coleta (Figura 03). Thomazi et. al. (2008) encontrou uma
diferenças nos diferentes tipos de atratores utilizados lajota (maior diversidade e riqueza) e seixo
branco e amarelo. A coleta que apresentou a maior diversidade e riqueza taxonômica foi à sexta
coleta período de chuvas isto pode esta relacionado a estabilidade do ambiente estudado por poder
ser caracterizado com lótico impossibilitando as gaiolas de serem lavadas. A coleta que apresentou
maior carência foi à segunda. A maior abundancia taxonômica com a brita foi na sexta coleta e
sílica sétima, e maior carência da brita na terceira e silica segunda figura 03. A distribuição dos
macroinvertebrados de cada táxon que encontrado em ambos os substratos estão apresentados na
Figura 04.
Tabela 01: Ocorrência dos principais macroinvertebrados bentônicos em número médio de indivíduos por
metro quadrado nos diferentes substratos no Rio Apodi-Mossoró.
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Figura 03: representação da riqueza taxonômica nos diferentes tipos de substrato no Rio Apodi-Mossoró.

Dos indicadores biológicos de qualidade da água os organismos mais presentes são os
tolerantes as atividades antrópicas como os melanoides, oligochaeta e chironomidae e os rganismos
menos tolerantes foram os Corixidae e Odonatas caracterizando o ambiente estudado com elevado
enriquecimento orgânico.

Figura 04: Representação gráfica dos organismos presentes nos dois diferentes substratos artificiais
(sílica e brita) no Rio Apodi-Mossoró, Mossoró-RN.
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CONCLUSÃO
Os dois substratos foram eficientes com relação à riqueza taxonômica, sendo necessários
novos estudos;
O grupo funcional mais presente foi detritívoro-coletor (quantidade) e carnívoro perfurado
(táxons);
AGRADECIMENTOS
Ao CNPq pelo apoio financeiro concedido em forma de bolsa ao projeto.
REFERÊNCIAS:
BICUDO, C.E.M.; BICUDO, D.C. Amostragem de Invertebrados Bentônicos: Amostragem em
Limnologia, São Carlos-SP: RiMa. 371p. 2004.
CALLISTO, M.; MORETTI, M.; GOULART, M. Macroinvertebrados bentônicos como ferramenta
para avaliar a saúde de riachos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 6, n. 1, p. 71-82, 2001.
CARVALHO, E.M.; UIEDA, V.S. Colonização por macroinvertebrados bentônicos em substrato
artificial e natural em um riacho da serra de Itatinga, São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de
Zoologia, v.21, n.2, p.287-293, 2004.
EATON, D.P. Macroinvertebrados aquáticos como indicadores ambientais da qualidade de água.
p.43-67 In: Cullen, J.; Rudran, R.; Valladares-Padua, C. (org.), Métodos de estudo em biologia da
conservação e manejo da vida silvestre. UFPR. Curitiba, 1995.
GUILIATTI, T. L; CARVALHO, E.. M. Disribuição das assembléias de macroinvertebrados
bentônicos em dois trechos do córrego laranja doce stream, dourado/MS. Interbio, v.3, n.1, 2009.
GUERESCHI, R.N. Macroinvertebrados Bentônicos em córregos da estação Ecológica de Jataí,
Luiz Antônio, SP: subsídios para Monitoramento Ambiental. Tese de Doutorado, Universidade
Federal de São Carlos – SP, 82p, 2004.
MARQUES, M. M.; BARBOSA, F. Na fauna do fundo o retrato da degradação. Revista Ciência
Hoje, Rio de Janeiro, v. 30, n. 175, p. 72-75, 2001.
MENEZES, M. S.; CARAMASCHI, P. Características reprodutivas de Hypostomus grupo H.
Punctatus no rio Ubatiba, Marica (RJ), Sudeste do Brasil. Rev. bras. Biol., Rio de janeiro, v.5, n.
30, p. 503-513, 1994.
MERRIT, R.W.; CUMMINS, K.W. An introduction to the aquatic insects of North America,
2ª. ed., Kendall/Hunt Plub, 1984.
SOUZA, A. H. F. F. ; ABÍLIO, F. J. P. ; Ribeiro, L.L. . Colonização e Sucessão Ecológica do
Zoobentos em Substratos Artificiais no Açude Jatobá I, Patos PB, Brasil. Revista de Biologia e
Ciências da Terra, v. 8, p. 125-144, 2008.
UIEDA, V.S.; GAJARDO, I.C.S.M. Macroinvertebrados perifíticos encontrados em Poções e
Corredeiras de um Riacho. Naturalia, v. 21, p. 31-47, 1996.
THOMAZI,R.D. et al. A estrutura ecológica sazonal de macroinvertebrados bentônicos em
diferentes tipos de atratores artificiais no rio Buru, cariacia, ES. Natureza on line. v. 6, n.1, p. 1-8,
2008.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

890

COMPETÊNCIA TEÓRICA DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA
A PORTADORES DE FERIDAS
Isabelle Campos de Azevedo¹; Roberta Kaliny de Souza Costa²; Cristyanne Samara Miranda de
Holanda³
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi identificar a competência teórica dos alunos de graduação em enfermagem do
Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no que se refere à assistência a pessoas com
feridas. A coleta de dados foi realizada durante o mês de dezembro de 2010, utilizando-se como instrumento um roteiro
de entrevista estruturado aplicado com 56 graduandos do 5º, 7º e 9º períodos de enfermagem do referido Campus. Os
dados mostram lacunas no conhecimento dos acadêmicos de enfermagem no tocante a assistência aos portadores de
feridas, englobando não só o domínio de conteúdos e técnicas, mas também a capacidade de decisão e a ação constante
pela atualização dos próprios conhecimentos e aptidões. A análise evidenciou deficiências relacionadas ao ensino e
prática na disciplina de semiologia e semiotécnica de enfermagem, à falta de um perfil de continuidade na aplicação do
conhecimento e à prática de técnicas básicas em outros períodos da graduação. Tais resultados apontam a necessidade
de criação, aplicação e avaliação de metodologias no processo ensino-aprendizagem de enfermagem que permitam ao
acadêmico melhor preparação acerca de conteúdos que envolvam avaliação e tratamento de feridas, tendo como
referência a complexidade das situações vivenciadas no dia-a-dia dos serviços de saúde durante a prestação da
assistência aos portadores de feridas.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados de enfermagem; feridas e ferimentos; Educação em enfermagem.

INTRODUÇÃO
Entre os problemas cutâneos mais frequentes no cotidiano dos serviços de atenção à
saúde, as feridas assumem posição de destaque (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). Com alta
incidência e prevalência na população, as feridas causam grandes prejuízos na qualidade de vida
dos indivíduos portadores e seus familiares, além de provocarem sensível impacto econômico na
área da saúde (FRANÇA; TAVARES, 2003). Estas se caracterizam pela lesão ou morte aparente
das células teciduais, envolvendo grandes ou pequenas extensões, que podem atingir e comprometer
outros tecidos ou órgãos profundos do corpo. Ainda, podem-se diferenciar quanto à origem, aspecto
e forma e requerem, além de cuidados específicos de tratamento, identificação e intervenção
adequada (POSSO, 2006).
Uma vez tendo um maior contato com os portadores de feridas, acompanhando a sua
evolução e executando curativos, o profissional de enfermagem desempenha um papel de extrema
relevância no que concerne a este tipo de tratamento (TUYAMA et al. 2004). Daí a importância de
uma formação adequada dos enfermeiros a fim de capacitá-los a desenvolver conhecimentos e
técnicas neste âmbito.
A partir da percepção dos diversos problemas detectados na realização, pelos
profissionais de enfermagem, de procedimentos relacionados ao diagnóstico e ao tratamento de
feridas, surgem sérias inquietações que tocam às instituições formadoras, dado que se acredita ser
este contexto também decorrente de deficiências no próprio processo formativo (NOVATO;
CARVALHO, 2000; POLETTI, 2005), no qual conhecimentos e aptidões ensinados não
fundamentam de forma efetiva a prática profissional.
¹Discente do Curso de Graduação em Enfermagem (UERN), Campus Caicó, Caicó/RN, Brasil. Bolsista PIBIC/CNPq (vigência 20102011). E-mail: isabellebr2511@gmail.com.
² Enfermeira. Mestre em Enfermagem (PGENF-UFRN). Professora Assistente III do Curso de Graduação em Enfermagem (UERN),
Campus Caicó, Caicó/RN, Brasil. E-mail: robertaksc@bol.com.br.
³ Enfermeira. Mestre em Enfermagem (PGENF-UFRN). Professora Assistente III do Curso de Graduação em Enfermagem (UERN),
Campus Caicó, Caicó/RN, Brasil. E-mail: csmhn@hotmail.com.
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Dentre as diversas deficiências encontradas podem ser citadas aquelas relacionadas à
realização de procedimentos básicos como: escasso conhecimento referente à ação farmacológica,
com uma utilização inadequada de substância e produtos; descuido com a assepsia e manuseio de
materiais estéreis; ciência insuficiente da fisiopatologia da ferida para adequar melhor o tratamento
(NOVATO; CARVALHO, 2000).
É importante salientar que existe uma escassez de produção científica que justificam a
realização do estudo como forma de subsidiar novas pesquisas relacionadas à importância da
avaliação do ensino, no que concerne ao processo ensino-aprendizagem de enfermagem na
assistência aos portadores de feridas, para que através de uma melhor qualidade do mesmo
possamos alcançar a melhoria da atenção nos serviços de saúde. Assim, o estudo objetivou
identificar a competência teórica dos acadêmicos do Curso de Enfermagem do Campus Caicó, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no que diz respeito à assistência a
pessoas com feridas.
MATERIAL E MÉTODOS
O percurso metodológico utilizado neste estudo fundamentou-se nos critérios da
pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa não experimental. O cenário de
desenvolvimento da pesquisa foi o Curso de Graduação em Enfermagem do Campus Caicó, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, localizado no município de Caicó/RN.
A coleta de dados ocorreu no mês de dezembro de 2010, sendo entrevistados 56
acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem do 5º, 7º e 9º períodos, incluídos na pesquisa
por atenderem aos seguintes critérios: estar regularmente matriculado, ter cursado a disciplina Bases
da Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem e aceitar participar do estudo. Todos os sujeitos que
atenderam aos critérios de inclusão foram convidados e esclarecidos sobre os propósitos do estudo,
sendo respeitado, principalmente, o interesse e a concordância em participarem.
Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a entrevista estruturada, contendo
questões de múltipla escolha, referentes a duas categorias de análise: a primeira atinente à
caracterização dos sujeitos e a segunda caracterizando o conhecimento dos graduandos sobre a
assistência ao portador de feridas.
Depois de coletados, os dados foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft
Excel 2000 XP, tabulados e organizados em tabelas referentes à caracterização acadêmica dos
sujeitos e ao conhecimento sobre a assistência ao portador de feridas, contendo a frequência simples
e absoluta dos dados. Estes foram, posteriormente, confrontados com os achados da literatura sobre
o tema.
O estudo tem como referencial ético a Resolução de Nº 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde, tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN) e autorizado mediante o protocolo 113/2010, com parecer de aprovação
homologado em 12 de novembro de 2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presente análise e discussão dos resultados foi dividida em duas fases: 1. Dados de caracterização
acadêmica e 2. Conhecimento sobre a assistência ao portador de feridas.
1. DADOS DE CARACTERIZAÇÃO ACADÊMICA
Entre os graduandos do curso de enfermagem da UERN que participaram do estudo,
observou-se que a maioria (43%) estava cursando o quinto período, 30% o sétimo período e 27% o
nono período, dado que pode justificar e caracterizar a recente implantação do curso de graduação
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em enfermagem na Região do Seridó, com pequenas turmas de alunos ingressando anualmente,
considerando ainda as desistências, transferências, desnivelamento, entre outros.
No item disciplinas de acesso ao conteúdo de feridas, todos os discentes (100%)
responderam ter tido aproximação com tal temática durante a disciplina Semiologia e Semiotécnica
de Enfermagem. Na enfermagem, é a partir da disciplina Semiologia e Semiotécnica que os
discentes têm o momento oportuno para aprender, praticar e realizar as técnicas durante o ato de
cuidar, ou seja, é nessa disciplina que o graduando se aproxima do saber fazer da profissão por meio
da díade teoria-prática (MENESES; ANDRADE; DINIZ, 2005), tendo em vista que no âmbito de
tal disciplina se encontram a maior parte das técnicas de enfermagem estudadas.
Nesse estudo, 61% dos discentes afirmaram não ter se aprofundado em conteúdos sobre
feridas, como também, 68% não participaram de treinamentos ou curso extracurricular acerca dessa
temática. Contudo, atualmente, é essencial a contínua atualização e qualificação dos graduandos e
dos profissionais de enfermagem no que diz respeito às feridas, uma vez que os processos
etiológicos das lesões epiteliais são os mais diversos possíveis e a cada dia surgem novos produtos e
materiais no mercado para o seu tratamento (RIBEIRO; LOPES, 2006; SILVA; FIGUEIREDO;
MEIRELES, 2010).
Dentre os entrevistados, 89% afirmaram que tiveram a oportunidade de prestar cuidados
a pessoas com feridas. Os dados da pesquisa mostram que é durante as disciplinas do curso e na
trajetória dos estágios extracurriculares que os acadêmicos de enfermagem têm maior possibilidade
de exercerem assistência, tais resultados são corroborados por outros estudos nacionais quando
indicam que os graduandos conhecem e enfrentam esses desafios nos espaços e momentos de
formação, onde têm a oportunidade de conhecer e vivenciar o papel do enfermeiro, aproximando o
aluno da futura prática profissional (ECHER et al. 2003; SALOMÉ; ESPÓSITO, 2008; PAIVA;
MARTINS, 2011).
Sobre a observação de cuidados a pessoas com feridas, 100% dos participantes da
pesquisa afirmaram ter observado a prestação de assistência. A observação é uma ferramenta
simples e que pode ser utilizada técnica e cientificamente como um meio de análise e captação de
dados durante a assistência ao portador de lesões cutâneas.
2. CONHECIMENTO SOBRE A ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE FERIDAS
Com relação à quais conhecimentos são necessários ao desenvolvimento de uma boa
assistência ao portador de feridas, 91% dos graduandos apontou as medidas de prevenção, a
avaliação clínica e conhecimento de necessidades, 96% os tipos de tratamento e os tipos de feridas e
98% o processo de cicatrização. Esses resultados revelam que a maioria dos discentes tem sua
atenção voltada para os aspectos clínicos da patologia, desconsiderando o lado
subjetivo/psicológico/emocional e as condições financeiras do paciente que, também, permeiam e
interferem no processo de cura ou cicatrização da lesão (PEREIRA; BACHION, 2003; FRANCO;
GONÇALVES, 2008).
De acordo com Silva, Figueiredo e Meireles (2010) e Vasconcelos et al. (2011), a
assistência prestada não deve ser mediada apenas pela lesão, é imprescindível que o enfermeiro
atenda o portador de feridas de forma individualizada e integral, analisando, ainda, seu estilo de
vida, seu trabalho e sua subjetividade, para que, dessa maneira, o mesmo possa promover uma
assistência de qualidade, proporcionando melhoria nas condições de vida do paciente/família.
No tocante aos elementos necessários na assistência ao portador de feridas, verificou-se
que menos da metade dos sujeitos (39%) levaram em consideração a avaliação clínica e que, um
número menor ainda de graduandos (13%), optou pela resposta recursos financeiros do tratamento.
Dessa forma, pode-se inferir que estes ainda mantêm uma visão reducionista acerca da assistência
ao paciente, além da inexperiência e imaturidade inerentes à etapa da formação em que se
encontram (SCHERER; SCHERER; CARVALHO, 2006).
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Ainda sobre a assistência, quando questionados sobre os aspectos a serem avaliados e
considerados no portador de feridas, 98% responderam a higiene pessoal do paciente, a existência
de doenças crônicas e as condições sócio-econômicas.
A higiene é um importante aspecto a ser observado durante a avaliação do portador de
lesão epitelial, dada a sua relevância na defesa/proteção da ferida contra novos microrganismos
patogênicos. A falta deste hábito pode causar alterações na flora cutânea, comprometendo todo o
processo de cura da ferida e o surgimento de novas lesões (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES,
2010). Dessa maneira, tanto o paciente, quanto os familiares/cuidadores, devem ser orientados a
respeito da importância da higiene pessoal e ambiental.
Outro aspecto considerado pela maioria dos entrevistados foram as condições sócioeconômicas, que devem ser compreendidas além da situação financeira, tendo-se que levar em
consideração todo o estilo de vida em que o indivíduo está imerso, como moradia, trabalho,
educação, crenças e apoio sócio-familiar. Porém, vale salientar que, muitas vezes, a falta de
recursos financeiros não permite que o portador de ferida consiga aderir ao tratamento mais
adequado para seu tipo de lesão (FRANCO; GONÇALVES, 2008), como também, a falta de
recursos materiais nos serviços de saúde não darão, de certa forma, o suporte necessário a esse
usuário (POLIGNANO, 2001).
No que diz respeito à avaliação de uma ferida, 82% apontaram a temperatura ao redor
da lesão, 96% o odor, 88% a presença de dor, 100% a presença de exsudato e necrose. Estudo
semelhante foi realizado por Santos et al. (2010), onde os acadêmicos apontam os sinais de infecção
de feridas, entre os quais foram citados a presença de exsudato (85,7%), a temperatura ao redor da
lesão/calor (61,4%), o odor (47,1%) e a presença de dor (44,3%).
Acerca dos recursos materiais conhecidos pelos graduandos e que podem ser utilizados
na avaliação de feridas, grande parte dos pesquisados (63%) respondeu régua para medir a ferida,
52% espátulas, 59% fotografia para acompanhar a evolução, 77% observação.
Os graduandos mostraram, de acordo com os dados do estudo, que têm conhecimento
restrito acerca dos recursos materiais que podem ser utilizados na avaliação de feridas, o que poderá
dificultar a assistência dispensada ao portador e comprometer a escolha do tratamento adequado,
pois ao enfermeiro cabe a responsabilidade de conhecer os recursos materiais disponíveis no
mercado para avaliação das lesões cutâneas.
Quando questionados sobre os aspectos que dificultam a assistência ao portador de
feridas, a maioria dos participantes (70%) apontou o conhecimento sobre substâncias e produtos
para tratar feridas. Esse dado corrobora com pesquisa realizada no Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal da Paraíba, na qual o maior índice de erros (70%) está relacionado à questão
sobre o tipo de cobertura mais adequada para o tecido de granulação (SANTOS et al. 2010).
Atualmente, há uma grande variedade de coberturas industrializadas e dentre os
produtos mais utilizados no tratamento de feridas, estão os ácidos graxos essenciais (AGE), filmes,
hidrocoloide, hidrogel, curativos com gaze, alginatos, espumas, carvão ativado, colágeno, papaína,
sulfadiazina de prata, curativo a vácuo e terapia compressiva (FRANCO, GONÇALVES; 2008;
MALAGUTTI; KAKIHARA, 2010; SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).
Dessa maneira, é indispensável que os acadêmicos de enfermagem, assim como, os
profissionais dessa área, conheçam os tipos de coberturas, substâncias e produtos existentes no
mercado para o tratamento de feridas, pois seu uso inadequado ou desnecessário pode causar
interações medicamentosas que atrapalhem a migração das células epidérmicas, prolongando ou, até
mesmo, cessando o processo de cicatrização, comprometendo todo o tratamento (MANDELBAUM,
SANTIS, MANDEUBAUM, 2003).
Dentre as medidas e ações que devem ser consideradas na prevenção de feridas, 91%
respondeu identificar fatores de risco e direcionar o tratamento preventivo individualizado, como
também, observar as áreas vulneráveis da pele de pacientes que apresentam fatores de risco para o
desenvolvimento de feridas.
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Tais medidas e ações só podem ser direcionadas diante de uma anamnese e exame físico
bem apurados, visto que é a partir dos dados revelados na inspeção semiológica e através dos sinais
e sintomas identificados na lesão e no paciente como um todo, que será possível identificar os
fatores de risco para o surgimento de lesões epiteliais, como também, elaborar um plano de
cuidados preventivos que atenda as necessidades básicas individuais (SILVA; FIGUEIREDO;
MEIRELES, 2010).
A observação das áreas vulneráveis da pele de pacientes que apresentam fatores de risco
para o desenvolvimento de feridas como diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares e
respiratórias, aqueles que apresentam restrições no quadro nutricional ou incapacidade nos sistemas
digestório e locomotor, são de fundamental importância para a prevenção do desenvolvimento de
lesões epiteliais (MALAGUTTI; KAKIHARA, 2010; SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).
No item aspectos que devem ser considerados na realização de um curativo, 100%
assinalaram tipo de ferida e a presença de exsudato, 98% preservação de técnicas assépticas e 96%
a presença ou ausência de infecção. Iron (2005), Malagutti e Kakihara (2010) e Silva, Figueiredo e
Meireles (2010), afirmam que todos esses aspectos devem ser contemplados durante a execução de
curativos.
É importante ressaltar que a avaliação da ausência ou presença de exsudado na lesão e
seu aspecto são elementos indicativos de infecção e/ou de modificação no processo de cicatrização
da ferida, que auxilia tanto no diagnóstico clínico quanto na escolha ou manutenção da terapia
utilizada (BAJAY; ARAÚJO, 2006).
A manutenção de técnicas assépticas, como a lavagem das mãos, são medidas
importantes no controle de infecções, pois diminui a carga contaminante adquirida pelas mãos
durante, por exemplo, o manejo de feridas infectadas, fezes, lixo e coletores de urina, poderosas
fontes de contaminação (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2010).
Quanto à finalidade dos curativos e coberturas, 100% responderam prevenir a
contaminação. De acordo com Iron (2005), o propósito mais simples dos curativos e coberturas é
proteger a lesão do ambiente externo evitando, assim, sua contaminação. Estudo realizado por
Salomé (2009) corrobora com esse dado mostrando que 73,3% dos enfermeiros que participaram da
pesquisa responderam que a finalidade ou característica ideal de um curativo é proteger a ferida e
preveni-la da contaminação bacteriana.
Quando questionados acerca da capacidade de fornecer as devidas informações aos
portadores de feridas quanto ao autocuidado com a lesão, após alta ou realização de curativos, a
maioria (89%) afirmou estar apto a dar informações.
O fornecimento de orientações acerca do cuidado com feridas exige do acadêmico de
enfermagem um conhecimento amplo acerca dos tipos de materiais e medicamentos utilizados para
a realização de curativos, do processo cicatricial, dos tipos de feridas, da anatomia e fisiologia da
pele, dos custos financeiros do tratamento, de como avaliar e tratar uma ferida, dos fatores
intrínsecos e extrínsecos ao portador (SILVA; PEREIRA; MESQUITA, 2004), ou seja, é
imprescindível primar pela integralidade da pessoa (SANTOS; BRANDÃO; CLOS, 2009).
Além disso, as orientações para os cuidados no domicilio devem ser expostas de forma
clara e objetiva, sempre levando em consideração o grau de instrução do portador e
família/cuidador, o nível sócio-econômico, o estilo de vida/trabalho e sua cultura/valores. Essas
considerações precisam ser apreciadas, pois podem influenciar na forma de aceitar, pensar e atuar
na adesão do tratamento proposto.
CONCLUSÃO
A assistência a pessoas com feridas exige preparo e conhecimento e atualização
constante do enfermeiro sobre procedimentos relacionados ao diagnóstico e ao tratamento de lesões
cutâneas, equipamentos de trabalho, além de aspectos individuais do portador como o contexto
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social e familiar no qual está inserido. A preparação de profissionais capacitados para desenvolver
conhecimentos e técnicas neste âmbito deve ocorrer ainda na graduação, fundamentando de forma
efetiva a prática assistencial.
Na realidade do Curso de Enfermagem do Campus Caicó da UERN, o estudo
demonstrou que, de maneira geral, os graduandos possuem boa fundamentação teórica envolvendo
a avaliação e o tratamento de lesões de pele, porém apontaram a existência de lacunas englobando
não só o domínio de conteúdos e técnicas, mas também a capacidade de decisão e a ação constante
pela atualização dos próprios conhecimentos e aptidões.
A análise evidenciou deficiências relacionadas ao ensino e prática na disciplina de
semiologia e semiotécnica de enfermagem, à falta de um perfil de continuidade na aplicação do
conhecimento e à prática de técnicas básicas em outros períodos da graduação.
Tais resultados apontam que é necessário contemplar conteúdos teóricos e práticos
sobre assistência ao portador de lesões cutâneas nas demais disciplinas do currículo do curso, além
da necessidade de criação, aplicação e avaliação de metodologias no processo ensino-aprendizagem
de enfermagem que permitam ao acadêmico melhor preparação acerca de conteúdos que envolvam
avaliação e tratamento de feridas, tendo como referência a complexidade das situações vivenciadas
no dia-a-dia dos serviços de saúde durante a prestação da assistência aos portadores de feridas.
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CONHECIMENTOS E ATITUDES DOS MOTOTAXISTAS DA CIDADE DE CAICÓ-RN
ACERCA DA QUEILITE ACTÍNICA

Ligia Oliveira Pinto ¹; Jamile Marinho Bezerra de Oliveira²; Gilmara Celli Maia de Almeida³
RESUMO: A queilite actínica é uma lesão cancerizável que pode evoluir para o carcinoma de lábio inferior, resultante
da exposição excessiva ao componente ultravioleta da radiação solar. É uma alteração que acomete principalmente
indivíduos do sexo masculino e que têm atividades ocupacionais que despendem muito tempo no sol. Os mototaxistas
apresentam-se como profissionais com risco de desenvolvê-la devido exposição progressiva à radiação. Baseado nestes
conhecimentos, este estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos mototaxistas frente à queilite actínica
esperando obter subsídios para o desenvolvimento de ações educativas. A pesquisa foi realizada através da aplicação de
questionários estruturados a 420 mototaxistas, contendo questões sobre aspectos socioeconômicos e perguntas acerca de
uso de protetor solar, presença de lesão labial e identificação de fatores de risco como o fumo e álcool. O perfil dos
mototaxistas correspondeu quase na totalidade de pessoas do sexo masculino (99,29%), com idades entre 26 e 60 anos.
Destes, 58,13% trabalham mais de 8 horas por dia expostos ao sol, verificando que apenas 16,23% fazem uso de
protetor labial e que 72,14% fazem uso do álcool. No que concerne ao conhecimento de doenças labiais, observou-se
que 71,67% não sabiam da existência, contudo, 47,14% relataram que já tiveram alterações em lábio. Os resultados
foram importantes para verificar a associação entre os fatores de risco descritos na literatura em um grupo de
trabalhadores que é pouco estudado e que representa uma população de risco para o desenvolvimento da lesão
cancerizável.
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INTRODUÇÃO
A exposição contínua ao sol pode causar, muitas vezes, danos irreparáveis,
principalmente se ocorrer de forma constante, nos horários de maior incidência dos raios solares e
sem a devida proteção (TOMMASI, 2002; SILVA, 2006).
A queilite actínica, ou solar, é definida como uma condição degenerativa do epitélio de
revestimento, causada pela ação da radiação ultravioleta do sol sobre os lábios (COLEMAN e
NELSON, 1996). O lábio inferior é mais freqüentemente acometido principalmente pela sua
localização anatômica, favorecendo a ação de agentes do meio ambiente, alimentos e substâncias
irritantes como o tabaco e o álcool. De acordo com Marcucci (1997) o potencial de transformação
maligna da lesão pode ser aumentado quando associado a outros fatores carcinogênicos, como o
álcool e principalmente o fumo. A queilite actínica pode evoluir para o carcinoma de lábio
(DOMANESCHI, et al 2003) e estima-se que 95% dos casos de câncer de lábio originam-se da
queilite actínica (PIRES, 2001).
Herter (1999) declarou que o câncer de lábio ocorre em torno de 15% em relação às
neoplasias malignas de cabeça e pescoço; mas, pode chegar a 30% em regiões com intensa luz
solar. Desses cânceres, 97% localizam-se no lábio inferior.
As lesões são geralmente assintomáticas, podendo ser brancas, vermelhas, brancas com
áreas vermelhas e também ulceradas. Nos estágios iniciais e devido a sua evolução lenta, o paciente
relaciona o processo como uma decorrência da idade, por isso, negligencia-o podendo alcançar
estágios avançados, possibilitando a instalação do câncer labial (SILVEIRA et al, 2009).
Clinicamente, a queilite actínica também pode apresentar atrofia labial, áreas pálidas com erupções,
superfície áspera e escamosa e ulceração focal crônica (MIRANDA, 2009). O aparecimento de
elevações sobre a lesão, áreas eritematosas, fissuras, ulceração e sangramento são sinais importantes
de que provável cancerização esteja ocorrendo (TOMMASI, 2002).
No que se refere às características histopatológicas, esta condição exibe atrofia epitelial,
graus variados de displasia, infiltrado crônico de células inflamatórias, além de uma faixa de tecido
conjuntivo com alteração basofílica, acelular e amorfa, conhecida como elastose solar (alteração do
colágeno e das fibras elásticas induzida pela luz ultravioleta) (NEVILLE et al, 2009).
Marcucci (1997) esclarece que, quanto ao tratamento, devemos promover a proteção
dos lábios aos raios solares com o uso de chapéus de abas largas, cremes labiais protetores, batons à
base de PABA a 5% (ácido para-aminobenzóico). O fluorouracil-creme a 5% pode ser usado como
curativo. Cirurgias podem ser necessárias, mas com indicação bem precisa, como é o caso de
suspeitas clínicas. Pennini et al (2000) afirmam que o tratamento visa à prevenção do
desenvolvimento do câncer labial, à redução do quadro antiestético e ao incômodo provocado pelas
erosões, crostas e asperezas típicas da lesão.
Pires et al (2001) ressaltam a importância da detecção precoce da queilite actínica com a
instituição de medidas preventivas e controle clínico dos pacientes, tentando evitar o
desenvolvimento de um câncer de lábio. Escovich e Novelli (1999) relataram que, nas últimas
décadas, tivemos muitos avanços no conhecimento de como tratar o câncer bucal, mas o que limita
suas possibilidades terapêuticas é o diagnóstico tardio.
Neste sentido, elucidar os aspectos acerca da queilite actínica com os motoraxistas da
cidade de Caicó-RN torna-se relevante, uma vez que, são profissionais cuja ocupação requer
exposição contínua ao componente ultravioleta da radiação solar, e o município de Caicó-RN
apresenta temperatura média que ultrapassa os 30 graus Celsius; além de serem representados
principalmente por indivíduos do sexo masculino e de pele clara. Assim, é importante conhecer a
percepção destes profissionais no que concerne ao conhecimento sobre a queilite actínica, pois
quanto maior o acesso à informação, maior será a conscientização sobre a importância dos cuidados
com esta lesão cancerizável e maior será a adesão às medidas preventivas e de auto-cuidado,
esperando desta forma, através desta pesquisa obter subsídios para o desenvolvimento de ações
educativas futuras facilitando o diagnóstico precoce.
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MATERIAL E MÉTODOS
Tratou-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem quantitativa,
realizada nas 32 praças de mototaxi existentes na cidade de Caicó-RN no período compreendido
entre agosto de 2010 a maio de 2011. A população definida para o estudo foi constituída por 420
mototaxistas, inseridos nos seguintes critérios de inclusão: mototaxistas que estavam presentes na
praça à espera de passageiro com idade superior a 25 anos; que trabalhavam a mais de 02 anos na
referida profissão e que estavam cadastrados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços
Urbanos da prefeitura de Caicó-RN . Caso no momento da aplicação dos questionários, algum
mototaxista estivesse ausente por está transportando passageiros, o pesquisador foi orientado a
retornar na referida praça para concluir a aplicação dos questionários.
Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado com
questões abertas e fechadas para a população do estudo que foi entrevistada por um único
pesquisador, após a obtenção da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A
validação do instrumento foi feita através da opinião de alguns professores da área acerca do
questionário, bem como o mesmo foi aplicado a alguns mototaxistas para verificar o nível de
entendimento das questões. Desta forma, o questionário foi aplicado a fim de avaliar a associação
entre as percepções e as atitudes dos mototaxistas perante o conhecimento das características e
presença da queilite actínica. As variáveis sócio-econômicas, como idade, renda e escolaridade
foram verificadas, além de um retrato das atitudes como o uso de proteção labial. Observou-se
também o comportamento dos mototaxistas quanto aos fatores de risco: fumo e álcool.
Os dados foram analisados através de estatística descritiva com apresentação de
freqüências absolutas e percentuais. Os dados quantitativos resultantes dos questionários aplicados
com os sujeitos da pesquisa foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft Excel XP e
organizados em tabelas e gráficos contendo as freqüências absolutas e relativas dos dados.
O estudo teve como referencial ético a Resolução de nº 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde/MS, tendo sido submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN) e autorizado mediante o protocolo 066/2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente estudo foi observado que 417 mototaxistas (99,29%) eram do sexo masculino
e apenas 3 (0,71%) eram do sexo feminino, com idades predominantemente entre 26 a 30 anos
(42,58%) e leucodermas (80,23%), estes dados corroboram as afirmativas de Crivello Junior (2005)
que relatou que a queilite actínica é mais freqüentemente encontrada em indivíduos do sexo
masculino com idade aproximada dos 30 anos e de pele clara que se expõem assiduadamente ao sol.
Ainda, no estudo realizado por Cavalcante et al (2008) foi verificado que dos 29 pacientes com
diagnóstico de queilite actínica, 72% deles eram homens e 93% eram leucodermas.
Com relação ao tempo de exposição ao sol tem-se que 243 mototaxistas (58,13%)
trabalham 8 horas por dia e 71(16,71%) trabalham 9 horas por dia em horários onde a temperatura
se encontra elevada (Figura 1).
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Figura 1 – Gráfico demonstrativo do tempo de exposição solar por parte dos mototaxistas.

Apesar do elevado tempo de exposição à radiação solar, foi constatado que os
mototaxistas não realizam a proteção devida contra essa radiação, pois 191(45,70%) não utilizam
qualquer tipo de proteção e apenas 31(16,23%) usam protetor labial. Boraks (2001) afirma que a
radiação solar é um importante fator carcinogênico para o desenvolvimento do câncer de lábio e que
o cirurgião dentista deve redobrar os cuidados na avaliação de pacientes que sejam leucodermas e
que trabalhem expostos ao sol.
Em relação ao uso do fumo, os resultados foram satisfatórios, uma vez que 339
mototaxistas (81,10%) eram não usuários e apenas 49 (11,72%) eram fumantes. Markopoulos
(2004) defende que 60% dos pacientes com queilite actiníca fazem de algum tipo de fumo.
Diferentemente do fumo, no que concerne ao consumo de bebida alcoólica, a pesquisa expõe
resultados elevados quanto a ingestão desta, pois 286 dos entrevistados (68,42%) fazem uso do
álcool e 25(5,98%) são ex-usuários (Figura 2). Sendo este aspecto abordado por Marcucci (1997)
que afirma que o potencial de transformação maligna da queilite actínica aumenta quando associado
a fatores carcinogênicos, como o álcool e o fumo.
Fumante?

Consome bebida alcoólica?

Figura 2 – Gráfico demonstrativo quanto ao uso do fumo e consumo do álcool pelos mototaxistas.

No que se refere ao conhecimento das doenças labiais, a pesquisa mostra a necessidade
de esclarecer a importância dos cuidados de saúde e de maneira mais específica, os cuidados quanto
à prevenção e ao diagnóstico precoce da queilite actínica, uma vez que, verificou-se o total
desconhecimento por parte dos mototaxistas quanto a existência desta lesão cancerizável e que 300
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mototaxistas (71,42%) não conhecem nenhuma lesão labial, sendo observado que apenas 120
(28,57%) tem conhecimento sobre algumas doenças que acometem os lábios. Contudo, apesar da
grande maioria ter relatado o não conhecimento acerca das doenças labiais, constatou-se que quase
metade dos mototaxistas já apresentaram alguma lesão nos lábios (Tabela 1).
Tabela 1 - Distribuição da população da pesquisa quanto ao conhecimento e presença
de doenças labiais utilizando valores absolutos (n) e relativos (%).

CONCLUSÃO
Os resultados dessa pesquisa foram importantes para verificar a associação entre os
fatores de risco descritos na literatura em um grupo de trabalhadores que é pouco estudado e que
representa uma população de risco para o desenvolvimento da lesão cancerizável.
Percebeu-se a carência destes profissionais com relação aos cuidados de saúde e as
medidas básicas de prevenção. Destacando que são indivíduos, em sua grande maioria, do sexo
masculino, que passam muito tempo expostos a radiação solar e com muitos anos de profissão.
Apesar de quase metade dos mototaxistas já apresentarem alguma lesão labial, a grande
maioria relatou o não conhecimento acerca das doenças labiais, o que denota necessidade de ações
educativas para esse grupo de trabalhadores, sendo portanto, já iniciado a seleção de discentes para
efetivação de ações extensionistas.
A pesquisa contribuiu satisfatoriamente para com a população alvo, uma vez que no
momento da aplicação dos questionários foram esclarecidas muitas dúvidas, assim como, foi
realizada a divulgação da Universidade do Estado (UERN) neste município para que procurem o
serviço para maiores esclarecimentos e consultas.
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CUIDAR DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: AS PRÁTICAS
ASSISTENCIAIS REALIZADAS NO CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE
MOSSORÓ
Cintia Mikaelle Cunha de Santiago1; Daniela Godeiro Carlos2; Fátima Raquel Rosado
Morais3
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo que objetivou apreender a prática cotidiana do setor pediátrico do
Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró (COHM) e as percepções dos trabalhadores de enfermagem acerca da
assistência prestadas as crianças em tratamento oncológico ambulatorial. Para tanto se utilizou a observação participante
e as entrevistas em profundidade, para o conhecimento da estrutura e da dinâmica assistencial, bem como para a
captação do contexto das ações desenvolvidas neste espaço. Dos resultados foi possível constatar a positiva dinâmica
interrelacional e a apropriada comunicação entre equipe de enfermagem, criança e família. Nos discursos da equipe de
enfermagem foi reforçada a importância do respeito mútuo, do acolhimento e a necessidade de entendimento das
queixas e anseios dos diferentes interlocutores, na perspectiva de minimizar estresses e ansiedades e tornar o difícil
tratamento o menos traumático para as famílias e as crianças. Percebe-se, portanto, que a enfermagem do COHM busca
realizar uma assistência integral, que não abarca só procedimentos técnicos, mas que proporciona um cuidado que
privilegia o humano, atendendo as necessidades do paciente/família. É possível inferir que a realização de práticas que
buscam atender aos usuários de forma mais humana e integralizada, proporcionam uma maior interação entre quem
cuida e quem é cuidado, potencializando a colaboração e a aceitação mais tranquila do tratamento e da assistência.
PALAVRAS CHAVES: Oncologia; Cuidado em saúde; Relações Enfermeiro-Paciente; Integralidade.

INTRODUÇÃO
O câncer se constitui como um importante problema de saúde pública sendo responsável
por mais de 12% de todas as causas de óbito do mundo, ou seja, mais de 7 milhões de pessoas
morrem da doença anualmente (BRASIL, 2007). O câncer é considerado um processo patológico
que começa quando uma célula normal é transformada pela mutação genética do DNA celular. Essa
célula forma um clone e começa a se proliferar de maneira anormal, ignorando sinais de regulação
do crescimento caracterizado como normal. As células adquirem as características invasivas, e as
alterações acontecem nos tecidos adjacentes (BRUNNER; SUDDARTH, 2009).
Um aspecto que deve ser destacado nesta neoplasia maligna é o fato dela acometer os
diferentes indivíduos, independente da sua faixa etária. No Brasil, assim como nos países
desenvolvidos, o tumor maligno já representa a segunda causa de mortalidade proporcional entre
crianças e adolescentes, perdendo apenas para causas relacionadas à violência e aos acidentes
(INCA, 2007).
O câncer na criança geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de
sustentação (INCA, 2007). Internacionalmente os tumores pediátricos mais comuns são as
leucemias os linfomas e os que se localizam no sistema nervoso central. No Brasil estes tipos
também apresentam maior incidência na infância, sendo à leucemia o tipo que mais acomete
crianças menores de cinco anos (INCA, 2008).
A descoberta dessa doença traz para o infante e sua família o medo do tratamento, da
dor, do sofrimento e da mutilação, situações comuns diante desse problema. Além disso, o estresse
devido ao grande período de hospitalização, a dificuldade de adaptação a nova rotina e a
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insegurança em relação ao futuro, devido ao risco de morte, causam impacto na vida dessas pessoas
e no ambiente ao qual estão inseridos (CARDOSO, 2007).
Diante disso é necessário que a equipe de saúde envolvida no cuidado da criança
trabalhe na perspectiva de facilitar o seu tratamento. É importante que esses profissionais conheçam
todos os aspectos que envolvem essa doença, não enxergando só os fatores biológicos, mas as
diversas condições que determinam essa neoplasia, para que a relação com o paciente e sua família
seja mais completa e mais humana (CARDOSO, 2007).
INCA (2007) traz que tão importante quanto o tratamento do câncer em si, é a atenção
dada aos aspectos sociais da doença, uma vez que a criança doente deve receber atenção integral,
inseridos no seu contexto familiar. A cura não deve se basear somente na recuperação biológica,
mas também no bem-estar e na qualidade de vida do paciente. Neste sentido, não deve faltar ao
paciente e à sua família, desde o início do tratamento, o suporte psicossocial necessário, o que
envolve o comprometimento de uma equipe multiprofissional e a relação com diferentes setores da
sociedade, envolvidos no apoio às famílias e à saúde de crianças.
No decorrer do processo terapêutico do paciente oncológico, a equipe de enfermagem é
a categoria que esta mais próxima desse usuário, pois presta cuidados contínuos às crianças, o que
tende a possibilitar uma maior interação entre o enfermeiro e a criança/ família (SANTIAGO;
MORAIS, 2011). Por essa maior aproximação, esta equipe pode se caracterizar como uma
ferramenta para avaliação das práticas em saúde desenvolvidas a estes pacientes. Entender como
essas ações são percebidas, inclusive por quem presta a assistência, é condição indispensável para a
melhoria da qualidade do cuidado oferecido a população, incluindo os infantes em tratamento
oncológico.
Assim, por Mossoró ter um serviço especializado nessa área, sendo a demanda contínua
de crianças com câncer; pelas necessidades que se expressam neste encontro entre quem cuida e
quem é cuidado e pelas questões práticas demandarem um atendimento digno e capaz de satisfazer
familiares e crianças, é preciso que estas práticas sejam conhecidas e repensadas. Dessa forma, esse
estudo objetiva apreender a prática cotidiana do setor pediátrico do Centro de Oncologia e
Hematologia de Mossoró (COHM) e as percepções dos trabalhadores de enfermagem acerca dessa
assistência.
MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa de natureza qualitativa desenvolvida com trabalhadores de enfermagem que
atuam no Centro de Oncologia e Hematologia (COHM) de Mossoró-RN. O COHM é uma Unidade
de Referência no Tratamento do Câncer da região Oeste Potiguar. Caracteriza-se como unidade de
alta complexidade, de caráter privado, única região credenciada pelo Sistema Único de Saúde para
atender as necessidades da população com problemas em hematologia e oncologia.
Para a definição do espaço e delimitação da amostra optou-se pela equipe de
enfermagem, sendo as entrevistas realizadas em um ambiente reservado no ambulatório de
oncologia pediátrica do referido serviço. A escolha dos trabalhadores obedeceu aos critérios de estar
envolvido no cotidiano assistencial há pelo menos seis meses e aceitar participar do estudo
concedendo a entrevista e assinando o termo de consentimento livre esclarecido. Ao final foi
entrevistada toda a equipe, totalizando 06 (seis) profissionais.
Enquanto técnicas para a coleta de dados utilizou-se a observação participante, para o
conhecimento da estrutura e da dinâmica assistencial e as entrevistas em profundidade,
perspectivando apreender o contexto das práticas desenvolvidas neste espaço assistencial e como
estas pessoas se posicionam diante da dinâmica do cuidado em saúde, no espaço institucional, para
crianças portadoras de neoplasias e em tratamento ambulatorial.
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Os dados apreendidos na observação e entrevista sofreram leituras sucessivas na busca
pela construção de categorias de sentido que foram analisadas a luz do referencial teórico que
norteou a construção desse estudo.
Cabe ressaltar que todo o processo de investigação foi norteado pelas Diretrizes e
Normas Regulamentadoras para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Resolução n.196 do
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2002). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP/UERN) e após ajustes mínimos o mesmo foi aprovado sob CAAE número
3104.0.000.428-10, protocolo 080/2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados dessa etapa da pesquisa foram divididos em dois momentos. Um primeiro
relatado, a partir da observação das práticas desenvolvidas no setor pediátrico do COHM,
enfocando o cotidiano das ações e a forma como acontece o acolhimento nesse serviço. Em um
segundo momento, e a partir dos relatos dos entrevistados, foi construída uma categoria de análise
que procurou apreender a perspectiva dos trabalhadores acerca do cuidado, das práticas
desenvolvidas e dos aspectos que interatuam nesse momento.
Observação das práticas no setor pediátrico do COHM
Na primeira consulta no COHM é realizado o cadastro da criança, na recepção. Para
esse cadastro é necessário que a mãe esteja com todos os documentos do paciente em mãos. Caso a
criança ainda não tenha documentos como identidade e CPF a mãe é orientada pela equipe quanto a
necessidade desta documentação e encaminhada ao serviço especializado na cidade para a
confecção desses documentos. A genitora é informada da importância de trazer esses registros em
um próximo atendimento no serviço.
Chegando ao serviço, a criança que vem buscando atendimento médico é inicialmente
avaliada pela equipe de enfermagem, que verifica sinais vitais, peso e altura. Após o diagnóstico
médico, é feito o plano de tratamento que a criança deve seguir. A equipe de enfermagem,
juntamente com a equipe médica, é responsável por oferecer todas as orientações ao responsável
pelo paciente acerca do tratamento que ele vai iniciar. O retorno da criança é marcado, logo após a
consulta, sendo explicado à mãe o retorno para uma nova consulta médica, bem como que a criança
deverá ser avaliada pela equipe multiprofissional
No início do tratamento NO COHM a criança é encaminhada pela médica para a
assistente social, nutricionista e é cadastrada na Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de
Mossoró e Região (AAPCMR). A casa apoio oferece assistência de dentista, fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, oftalmologista, psicóloga e proporciona também recreação e natação para essas
crianças. Para os pacientes que não residem na cidade de Mossoró à casa de apoio os hospeda no
período ao qual necessitam ficar na cidade para continuação de seu tratamento em regime
ambulatorial.
Segundo Napucemo (2010) o cuidar da criança inclui muito mais que o aspecto
biológico do processo saúde-doença transcendendo a sintomatologia das enfermidades, englobando
todo contexto familiar e social, incluindo pai e mãe na própria ação de cuidar. Na avaliação a
equipe de enfermagem percebe que a mãe tem carência, tanto econômica como também de
informação acerca do tratamento que seu filho irá iniciar, então são feitos encaminhamentos, de
acordo com as competências, para que as dúvidas sejam dirimidas e as orientações recebidas. Essas
questões relacionadas ao conhecimento e aos aspectos financeiros para continuidade no tratamento
foram discutidas por Carvalho (2008) que aponta ser bastante estudada a correlação entre a variável
baixo nível de escolaridade e condições socioeconômicas precárias. Esse autor expõe que para esses
segmentos da população, o impacto da doença é ainda mais grave, porque esses usuários e seus
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familiares já se encontram numa condição de vulnerabilidade social, enfrentando dificuldades de
acesso a bens e serviços para satisfação das necessidades básicas.
Quando a criança inicia as seções de quimioterapia a enfermagem verifica todos os
sinais vitais do paciente antes de administrar os quimioterápicos. Para dar início à seção a
enfermeira explica todos os procedimentos para o responsável pelo paciente e solicita que o mesmo
assine o termo de esclarecimento e responsabilidade que contém informações ao doente sob terapia
antineoplásica em central de quimioterapia. A enfermeira explica os procedimentos que serão
realizados tanto ao responsável, como também a criança, usando termos adequados para que possa
entender. Foi observado que quando a criança está há um maior tempo em tratamento já são
capazes de compreender e se familiarizar com todos os procedimentos realizados pelas enfermeiras.
De acordo com Lemos (2004) disponibilizar a criança informações sobre a doença e o
tratamento; prepara-la para os procedimentos; adotar medidas para alívio da dor e desconforto;
incluir a família no processo de cuidar e respeitar a tomada de decisão da família e da criança pode
promover a auto-estima de todos que participam dessa dinâmica. Diante da necessidade que essas
crianças têm de conviverem com a doença, que exige retornos e internações freqüentes, é preciso
que todos se familiarizem com os procedimentos e nomes dos medicamentos, de modo a se
apropriar do vocabulário técnico e tornar aquilo mais inerente ao seu cotidiano.
A enfermeira é responsável pela administração da quimioterapia, o que aproxima muito
esse profissional do paciente, já que as seções de quimioterapia são demoradas e esse profissional
acaba passando muito tempo ao lado do doente. A criança em tratamento recebe um cartão de
controle de quimioterapia esse controle é realizado pela enfermeira, e explicado ao responsável,
nesse cartão tem todas as datas que a criança já tomou a quimioterapia e a data que ela deve retornar
para próxima seção. A enfermeira orienta sobre a importância do controle das datas do cartão de
quimioterapia, para o tratamento da criança. É realizada uma caracterização social das crianças em
tratamento oncológico e, havendo a necessidade, as mesmas recebem uma cesta básica oferecida
pela AAPCMR.
É visível o bom relacionamento e a boa comunicação entre equipe de enfermagem,
especialmente enfermeiras, criança e família. Há uma dinâmica de respeito mútuo, acolhimento e
entendimento das necessidades dos diferentes interlocutores. As mães e as crianças são
reconhecidas pelos nomes e todos os questionamentos provenientes da família são esclarecidos por
esses profissionais.
Siqueira (2006) expõe que a comunicação é essencial para uma melhor assistência ao
cliente e a família que estão vivenciando o processo de hospitalização. A ausência de uma boa
interação comunicativa pode potencializar situações de estresse e sofrimento já existentes. Para
tanto, o enfermeiro deve estar capacitado a reconhecer e atuar diante do paciente e sua família de
modo a agir a partir das necessidades evidenciadas, considerando não apenas as questões técnicas e
clínicas, mas o contexto social que modela as formas de inserção desses indivíduos na sociedade.
Desse modo, é possível pensar numa prática em saúde que aponte para humanização, acolhimento e
integralidade da assistência. Nesse serviço, apesar da intensa dinâmica de trabalho, há o
desenvolvimento, em particular pela equipe de enfermagem, de um trabalho em articulação com o
usuário, procurando vê-lo em sua integralidade e buscando atende-lo tendo em mente suas
necessidades nas diferentes dimensões de vida do sujeito (SANTIAGO; MORAIS, 2011).
“Cuidando como se fosse seu”: olhar dos trabalhadores acerca da assistência pediátrica no
COHM
No que se refere à assistência prestada pela equipe de enfermagem a criança em
tratamento oncológico, em regime ambulatorial, os discursos dos trabalhadores se reportam a uma
prática mais caritativa, de um cuidado que delineia envolvimento com o outro:
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Porque a relação que a gente tem com eles eu digo muitas vezes que não é só
profissional, embora a gente não quisesse se envolver tanto, mas é impossível a
gente não se envolver (3).

Nepumoceno (2010) traz que a assistência prestada à criança na unidade pediátrica
perpassa por um atendimento que vai além do desenvolvimento de atividades técnicas, mas envolve
um sentimento de dedicação ao outro, permeado por características do cuidar, como: tocar,
conversar, apoiar, informar, dentre outras. Por meio dessa assistência, o cuidador e o ser cuidado
são capazes de se relacionar através de um processo interativo, no qual compartilham, trocam
experiências e resgatam a humanidade existente em cada um. Nessa dimensão, o cuidador busca
atender ao outro de maneira mais humana, procurando conhecer as possibilidades de ajudá-lo, o que
tende a contribuir para a recuperação, a aceitação e a adaptação à experiência que vivenciam.
Essa forma de atuação segue ao encontro do preconizado pela política de humanização
da saúde que aborda o estabelecimento de um novo modelo de assistência centrado na possibilidade
de comunicação e do diálogo entre usuários, profissionais e gestores, enfocando a necessidade de
melhorar a qualidade dos serviços prestados. Neste sentido, a humanização é vista como a
capacidade de oferecer um atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com o
bom relacionamento (DESLANDES, 2005).
A Política Nacional de Humanização (PNH) propõe a melhoria no acesso, no
acolhimento e na qualidade dos serviços de saúde. Isto implica na valorização dos diferentes
sujeitos atuantes no processo; fomento a autonomia e ao protagonismo desses sujeitos;
estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão;
identificação das necessidades sociais e o compromisso com a ambiência e a melhoria das
condições de trabalho e do atendimento (BRASIL, 2004).
Em relação ao acolhimento à criança, os profissionais sentem-se acolhedores e
percebem essa prática como importante e necessária para atender as diversas necessidades que o
paciente tem durante esse tratamento tão doloroso e desgastante. Eles reportam que o envolvimento
e vínculo estabelecido contribuem para uma prática mais próxima e relacional, cuidando como se os
infantes fossem seus:
Eu acho que todo mundo ajeita, todo mundo trata bem tenta acolher tenta tratar
como se fosse seu com o se fosse de casa eu percebo assim esse tratamento aqui
(1).
É acolhedora a nossa assistência porque a gente tenta fazer o máximo pelo
paciente, deixar ele bem confortável, não só o paciente, mas também os familiares
(4).
Com certeza eu me sinto acolhedora. Porque a relação que a gente tem com eles
eu digo muitas vezes que não é só profissional, embora a gente não quisesse se
envolver tanto, mas é impossível a gente não se envolver (3).

Percebe-se, portanto, que o cuidado prestado por esses profissionais à criança com
câncer envolve vários aspectos emocionais. A enfermagem não se preocupa em realizar uma
assistência que só abarca procedimentos técnicos, ela busca proporcionar um cuidado que privilegia
o humano, que atende as necessidades do paciente/família.
A prática de acolhimento é o modo de operar os processos de trabalho em saúde de
forma a atender a todos que procuram os serviços, ouvindo seus pedidos e assumindo nestes
espaços uma postura capaz de receber, escutar, entender e pactuar respostas mais adequadas as
diferentes necessidades dos usuários (BRASIL, 2010). Diante do exposto é possível sugerir que ter
uma postura acolhedora implica em trabalhar a humanização das relações entre profissionais de
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saúde e usuários no que se refere à forma de comunicação entre esses sujeitos, manter uma
abordagem integral a partir de parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania, aumentar a
responsabilização dos profissionais em relação aos usuários e elevação dos graus de vínculos entre
eles.
CONCLUSÕES
No decorrer dessa pesquisa foi observado que as práticas assistenciais realizadas pela
equipe de saúde do COHM, para as crianças em tratamento, extrapolam os limites da dinâmica
curativista. Os profissionais se preocupam em atender aos usuários/famílias de forma integral e
buscam sempre a resolução dos problemas enfrentados por esses pacientes.
Percebeu-se que entre os profissionais que compõem essa equipe, a enfermagem é a
categoria que mantém mais contato com os pacientes e suas famílias, realizando ações que não se
restringem só a procedimentos técnicos. Esses trabalhadores oferecem aos clientes um cuidado que
envolve dedicação e compromisso, em interação com os mesmos, facilitando assim o processo de
tratamento da criança.
É possível inferir que a realização de práticas que buscam atender aos usuários de forma
mais humana e integralizada, proporcionam um maior envolvimento entre o ser que cuida e o que é
cuidado, potencializando assim a interação/satisfação dos distintos interlocutores durante a
assistência.
Todavia, é preciso destacar que para se pensar em humanização, não basta ter em
mente, ou em ação, apenas as práticas de acolhimento, até porque somente essa dimensão do cuidar
focalizado não é capaz de atender as diferentes necessidades dos sujeitos. Assim, ao pensar em
integralidade nesse acolhimento, vislumbrando a humanização, é preciso que esse cuidar extrapole
os limites da dimensão singular e ganhe contornos estruturais, entendendo o sujeito nas suas
necessidades físicas, fisiológicas, culturais, econômicas e sociais.
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DESCOBRINDO O CÂNCER: VIVÊNCIAS DE MÃES DE CRIANÇAS EM
TRATAMENTO ONCOLÓGICO AMBULATORIAL
Lívia Nornyan Medeiros Silva1; Fátima Raquel Rosado Morais2; Suzana Carneiro de Azevedo
Fernandes3
RESUMO: Estudo qualitativo que objetivou conhecer perfil e sentimentos de mães de crianças em tratamento
oncológico diante da descoberta do câncer. Os instrumentos para a coleta dos dados foram o grupo focal e as entrevistas
em profundidade, e dos resultados foi possível apreender as dificuldades, para algumas mulheres, no que concerne a
escolarização. Foi comum, no grupo, a dedicação integral ao filho com problema oncológico, com o abandono da
família/emprego. Todavia, esse abandono não é caracterizado como ruim, acontecendo em função de um bem maior. É
perceptível ainda que os sentimentos relacionados ao câncer são intensos e há uma prática de proteção dos filhos com
câncer, preferindo deixa-los distantes de conversas relacionadas a temática. Além disso, é comum a procura de apoio
nos pares, havendo interação entre as mães que vivenciam essa problemática, numa perspectiva de escuta conjunta, para
a socialização das angústias e sofrimentos. Assim, é preciso refletir que conhecer essas mulheres e os seus sentimentos,
desde o diagnóstico até o tratamento quimioterápico, são etapas imprescindíveis para o desenvolvimento do trabalho em
saúde, na perspectiva de personalizar as práticas a partir das necessidades vivenciadas e que envolvem a criança e a
mãe/ cuidador. É preciso refletir as formas de assistir na busca por uma assistência individualizada que desvele as
habilidades e a importância da mãe nesse processo, tentando, na medida do possível, amenizar angústias e valorizando
seu potencial transformador para a vida cotidiana.
PALAVRAS-CHAVES: Câncer infantil; Cuidadoras; Práticas em saúde.
INTRODUÇÃO
O termo câncer é utilizado para representar um conjunto diversificado de mais de cem
doenças, incluindo tumores malignos de diferentes localizações. (BRUNNER; SUDDARTH, 2009)
Nas últimas décadas o número de casos de câncer em todo o mundo vem aumentando de forma
significativa, estando seu crescimento associado aos aspectos biológicos, fisiológicos, econômicos e
sociais. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos no tratamento, ainda há uma frequente
morbimortalidade relacionada a esta doença, o que a transforma em um dos principais problemas de
saúde pública mundial. (GUERRA; GALLO; MENDONÇA et al, 2005)
Trata-se de uma doença de difícil acompanhamento, especialmente pelos estigmas e
tabus relacionados ao processo de cura, capaz de gerar ansiedades relacionadas ao viver ou morrer,
o que pode atrapalhar seu o acompanhamento. Essa dimensão tende a se agravar quando o câncer
acontece em uma criança, geralmente percebida como sinônimo de crescimento e futuro, pois a
possibilidade de morte é amedrontadora e ronda toda a família. (SANTOS; GONÇALVES, 2008)
Assim, o cuidador na assistência pediátrica precisa estar capacitado para lidar não
apenas com a doença e o seu tratamento, mas também com a criança e a sua família. Além disso, no
âmbito da oncologia pediátrica, é possível observar, pelas características da terapêutica, crianças
irritadas pelas sucessivas internações e pela imobilidade nestes momentos. Agrava ainda essa
situação a distância do seu espaço de segurança, a limitação das atividades próprias da idade, os
procedimentos de intervenção, invasivos, desconhecidos e que, muitas vezes, causam dor. (PARO,
PARO, FERREIRA, 2005)
Além disso, a inserção dos cuidadores, pessoas antes desconhecidas, no espaço de vida
dessas crianças, pode potencializar resistências e gerar mais ansiedades, diante do tratamento.
1

Discente do curso Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Central. Voluntária do
Programa de Iniciação Científica PIBIC/CNPq/UERN. E-mail: livinhha@hotmail.com
2
Enfermeira. Doutora em Psicologia Social pela UFRN/UFPB. Docente do curso de Enfermagem da UERN. E-mail:
fatimaraquel@uern.br
3
Doutora em Ciências Sociais, docente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. Email: suzanaazevedo@uern.br

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

912

(INCA, 2008b) Todavia, é possível amenizar essa resistência capacitando às famílias nos cuidados
com a criança, para que a inserção da equipe, em particular da enfermagem, aconteça de forma mais
suave, favorecendo maior interação entre os profissionais e os usuários do serviço.
(NASCIMENTO; ROCHA; HAYES, et al, 2005)
Diante dessa problemática nessa faixa etária é comum evidenciar a angústia dos pais e
parentes diante de uma doença estigmatizada, sendo importante o desenvolvimento de práticas de
acolhimento e apoio durante o tratamento da criança. Há autores que afirmam ser a equipe de
enfermagem quem mais comumente acolhe e estabelece diálogo com estes interlocutores,
especialmente por estar mais presente durante todo o tratamento. Assim, é preciso que esta equipe
atue de forma compreensiva, desenvolvendo habilidades e competências técnico-científicas de
forma acolhedora, procurando entender anseios e necessidades. (PARO; PARO; FERREIRA, 2005)
Entre os familiares, acaba sendo as mães quem mais acompanha os filhos na busca pelo
tratamento nas diferentes instituições de saúde, podendo, pelo envolvimento, contribuir com
possíveis mudanças no planejamento da assistência. Então a parceria estabelecida entre mães e
profissionais da saúde se caracteriza como fundamental para facilitar o envolvimento e aceitação da
criança diante do seu tratamento. Além disso, favorecer uma relação avaliativa de reciprocidade,
discutindo as ações e a dinâmica de atendimento, tende a contribuir com o tratamento e com a
reorganização das práticas em saúde. (SANTOS; GONÇALVES, 2008)
As relações estabelecidas entre criança, mãe/cuidadora e a equipe de saúde deve ser a
mais profícua possível, especialmente para que as mães possam compreender a problemática, o
tratamento e ainda serem capazes, a partir do apoio recebido, de bem acolher e dar suporte ao filho
neste momento. Estas pessoas devem ser agentes partícipes do tratamento, atentas aos cuidados
prestados e tendo o discernimento diante das possíveis necessidades que surgirem no intercurso do
processo. (OLIVEIRA; COSTA; NÓBREGA, 2006) Nesse sentido, a figura materna pode ser
caracterizada como principal ferramenta de percepção e avaliação das práticas em saúde prestada
pelos diferentes profissionais. Assim, para melhor entender e delinear o contexto da assistência
prestada ao processo saúde/doença de crianças portadoras de neoplasias é válido investigar a
percepção das mães sobre as práticas realizadas, em particular, pela equipe de enfermagem.
A dimensão de avaliação das práticas em saúde a partir da percepção do usuário
caracteriza-se como uma importante ferramenta para a reflexão e transformação da assistência
prestada, tendo em vista o atendimento das necessidades dos diferentes atores envolvidos na
dinâmica das práticas em saúde. Tanto é que Donabedian (1993) reforça que o usuário é uma fonte
de sugestões, servindo tanto para indicar possíveis problemas existentes, quanto para contribuir com
a (re)orientação da organização e administração do serviço prestado.
Diante do exposto, esse estudo, primeira parte de uma pesquisa que procurou avaliar a
assistência prestada pela equipe de enfermagem de um serviço oncológico pediátrico, objetiva
caracterizar as mães de crianças em tratamento, apreendendo sentimentos e percepções acerca da
descoberta do câncer em seus filhos.
MATERIAL E MÉTODOS:
Pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida com mães/cuidadoras de crianças em
tratamento oncológico ambulatorial no Centro de Oncologia e Hematologia (COHM) da cidade de
Mossoró-RN.
O COHM foi fundado em 1995 e desde então atende a população local e circunvizinha,
sendo atualmente Unidade de Referência no Tratamento do Câncer da região Oeste Potiguar. É um
serviço de alta complexidade de caráter privado, porém é o único na região credenciado ao Sistema
Único de Saúde (SUS) para dar conta das necessidades da população com problemas em
hematologia e oncologia na área supracitada.
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A escolha das mães/cuidadoras obedeceu ao critério de aceitação em participar do
estudo; estar em acompanhamento ambulatorial com a criança há pelo menos um ano e que a
criança sob a sua responsabilidade, e em tratamento oncológico, tivesse idade inferior a 12 (doze)
anos. A delimitação deste tempo de tratamento foi em decorrência da necessidade que a mãe tinha
de ter instrumentos para apresentar sua percepção acerca das práticas em saúde desenvolvidas neste
momento. Independente do quantitativo de mães com crianças em tratamento oncológico, e de
acordo com a aceitação em participar da pesquisa, a amostra final foi de 07 (sete) cuidadoras.
Os dados foram coletados a partir do grupo focal e das entrevistas em profundidade.
Foram realizados dois grupos focais, com as mesmas mães, sendo no primeiro discutido o
tratamento, com as suas dificuldades e facilidades. Em um segundo encontro se tencionou refletir as
práticas da enfermagem no cuidar da criança em tratamento oncológico.
Na sequência, e após análise preliminar dos dados coletados nos grupos focais, foi
reconstruído o roteiro de entrevista, que abordou as lacunas e os pontos pouco esclarecidos nos
grupos focais acerca do espaço assistencial, das práticas em saúde desenvolvidas pela equipe de
enfermagem e dos limites e possibilidades assistenciais nesse contexto institucional.
Os dados apreendidos nas duas técnicas sofreram leituras sucessivas na perspectiva de
encontrar as categorias de sentido que emergiram nos discursos e o material foi analisado a luz do
referencial teórico que norteia a construção desse estudo.
Por se tratar de investigação com seres humanos o projeto foi submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP/UERN) e após ajustes mínimos, foi aprovado sob CAAE número
3104.0.000.428-10, protocolo 080/2010.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Pensando em conhecer um pouco as mães e os sentimentos vivenciados desde o
descobrimento do câncer no filho, esta parte do estudo pretende apresentar esses atores e a forma
como se sentiram nesse momento. Portanto encontra-se dividido em duas categorias intituladas
Caracterizando as mães das crianças em tratamento oncológico no COHM e Descobrindo o
problema oncológico: relato das mães.
Caracterizando as mães das crianças em tratamento oncológico no COHM
O estudo foi realizado com mães de crianças em tratamento oncológico ambulatorial no
COHM, tendo sido entrevistadas 07 (sete) mulheres na faixa etária compreendida entre 27 e 66
anos, com uma média de 40 anos.
Quanto ao local de residência, apenas duas famílias não eram provenientes da área
urbana da cidade, procedendo de cidade vizinha e sítio. Essa situação pode se caracterizar como um
momento de peregrinação, tendo em vista a necessidade de se deslocar por distâncias maiores para
receber o tratamento necessário para o seu filho. Assim, o deslocamento pode ser situação que
potencializa a ansiedade e o medo diante do desconhecido. Este fato é discutido em estudos
anteriores, como Viana (2004) que em sua pesquisa também traz essa problemática no que concerne
ao tratamento do câncer.
Minimiza esse aspecto o fato de em Mossoró existir a casa de apoio à criança com
câncer, forma de gerar um melhor acolhimento durante o tratamento para as crianças e familiares
que não residem no município. A instituição conta, além do espaço físico, com um carro para o
transporte das crianças e familiares para o hospital, bem como oferece as refeições diárias. Assim,
esse espaço pode ser local primordial para desenvolvimento das práticas de interação, aproximação
com o outro e troca de experiências, favorecendo a melhor vivência da situação. (SOUZA, 2007)
Quanto ao tratamento ambulatorial, essa modalidade assistencial caracteriza-se como
uma nova tendência de atenção à saúde, em relação à antiga indicação de hospitalização para esses
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casos. Arruda, Paula e Silva (2009) apontam a viabilidade dessa prática em função do hospital dia,
da assistência domiciliar (home care) e das redes de apoio que abrigam a criança e sua família nesse
período de tratamento ambulatorial. Assim, parte da assistência também é realizada pelos pais, em
seus domicílios, havendo necessidade de orientações e apoios para que estes parceiros possam se
sentir mais seguros para resolver problemas e atender as necessidades do filho(a).
Quanto à situação conjugal, três mães eram casadas, uma estava divorciada, duas eram
solteiras e uma era viúva. No geral quatro dessas mulheres acabavam sendo as responsáveis pelo lar
e pelo sustento da família. Seabra (2009) aponta que a entrada da mulher no mercado de trabalho, as
mudanças internas na família como as separações, os divórcios e a chefia familiar feminina são
situações cada vez mais comuns. Pesquisas já demonstram que no Brasil 27,5% dos lares são
gerenciados financeiramente pela figura da mulher, especialmente nas camadas menos favorecidas
em nosso país. (FLECK; WAGNER, 2003)
Pesquisa realizada com mulheres responsáveis pelo lar aponta que as múltiplas jornadas
de trabalho, as estratégias para conciliar as responsabilidades domésticas com vida profissional, os
diferentes níveis de exigências de produção do mercado, além da responsabilidade pelos cuidados
aos filhos, são as suas principais dificuldades apontadas. (PERUCCHI; BEIRÃO, 2007)
Em relação a escolaridade, três mulheres tinham segundo grau completo, três o ensino
fundamental incompleto e apenas uma tinha nível superior com pós-graduação. Esse dado corrobora
o estudo desenvolvido por Zago (2006) sobre a dificuldade ainda existente na população em realizar
um curso superior, situação que tenderia a beneficiar a vida financeira das famílias.
Considerando a ocupação, cinco das mães estavam sem realizar nenhum trabalho
remunerado, enquanto apenas duas mantinham seus empregos após o diagnóstico do filho. É
possível sugerir que a ausência de trabalho remunerado esteja relacionada com dois aspectos:
primeiro com o diagnóstico da criança, sendo a mulher a principal responsável pelo cuidar, o que a
faz deixar suas atividades em função da assistência aos outros. Outro aspecto diz respeito a
caracterização da vida privada feminina, sendo a mulher responsável pelas atividades domésticas, o
cuidado com a casa e os filhos, enquanto alguém se responsabiliza pelo provimento das
necessidades financeiras do lar. Embora os cuidados com os filhos sejam tradicionalmente
associados às mulheres, tem acontecido lentamente um rearranjo na sociedade, gerando um maior
envolvimento dos pais com os filhos. (ARAÚJO; SCALON, 2005)
No que diz respeito a quantidade de filhos, no geral, as mães tinham entre três e quatro
filhos, sendo que três tinham apenas um filho e uma afirmou ter oito filhos. Quanto ao tempo de
tratamento, havia crianças que se tratavam há um ano, enquanto outras estavam em
acompanhamento há quase cinco anos, o que desvela ainda mais a peregrinação das famílias quando
em tratamento oncológico, demandando mais tempo e paciência nesse percurso.
Assim, no geral, as mulheres desse estudo não fogem a caracterização de outras
pesquisas que apontam peregrinações e esforços, particularmente feminino, diante do tratamento de
um familiar com problema oncológico. Oliveira, Santos e Marinho (2010) reforçam que de todos os
familiares, quase sempre são as mães que acompanham a criança, passando a se dedicar
exclusivamente ao filho doente e deixando em segundo plano as demais atividades diárias, desde a
casa, o marido e os outros filhos e até o seu trabalho fora de casa. De fato, é preciso refletir a
dinâmica cotidiana de atenção à saúde, inclusive nos serviços especializados, para que seja possível
apoiar essas pessoas entendendo os seus contextos e necessidades e envolvendo outros atores nesse
processo. (SANTOS; GONÇALVES, 2008)
Sentimentos diante do problema oncológico: relato das mães
Nos grupos focais, primeira aproximação com a amostra do estudo, pode-se elencar
relatos relacionados aos sentimentos e anseios diante do diagnóstico de câncer no filho. Além disso,
tornou-se evidente as diferentes formas de se posicionar diante dessa história familiar de
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sofrimento. Enquanto algumas mães se sentiam a vontade para contar e detalhar toda a sua
trajetória, outras baixavam o tom da voz no momento de relatar os sinais e sintomas apresentados
pela criança. Em alguns casos, as mulheres não tiveram vontade de contar sua caminhada diante do
problema e no meio da conversa pediam para parar, por não se sentirem confortáveis em relembrar
todo o sofrimento vivenciado. Essas caracterizações reforçam como os diferentes interlocutores se
posicionam de modos distintos diante da dor e do sofrimento. Enquanto alguns se sentem
confortáveis, e até satisfeitos, em partilhar as angústias, como forma de exonerar a dor, outros se
mostram reservados, procurando guardar apenas para si, os momentos ruins.
Durante a conversa no grupo focal foi perceptível que muitas mães não queriam que
seus filhos participassem daquele momento. Era como se o discurso, a exposição da situação, fosse
trazer a tona novamente toda dor e sofrimento já vivenciado pela criança. Nessa dimensão parece
que a mãe se sente na obrigação de protegê-lo de qualquer tipo de sofrimento a mais. Guimarães,
Miranda e Tavares (2009) apontam que a proteção excessiva é uma realidade e, muitas vezes, são as
próprias criança que determinam essa exclusividade no cuidado materno, não permitindo que outras
pessoas o façam, pois esse vínculo potencializa a segurança e a confiança da criança nesse
momento. Todavia, os autores ainda ressaltam que esse tipo de atitude deve ser discutida e refletida,
pois é de difícil reversão após o término do tratamento, podendo favorecer conflitos com os demais
irmãos que podem se sentir abandonados em prol do irmão doente.
Outro aspecto evidenciado nos discursos maternos relaciona-se a toda a mobilização em
função do tratamento do filho. As mulheres afirmavam vivenciar um momento de desapego ao lar,
caracterizando essa situação como um “abandono” dos outros que ficam. Todavia, era notório que,
apesar de se sentirem como mulheres que abandonavam a família, nenhuma relatou arrependimento,
justificando tal condição em função de um bem maior e entendendo a situação como passageira,
pois após a cura todos estariam juntos novamente.
O cuidado na doença é assumido pela mãe, sendo esse valor social transmitido entre as
gerações. Comumente a mãe é entendida socialmente como protetora do seio familiar e assim deve
assumir os cuidados com o filho doente, pela crença de ser a mais qualificada para tal tarefa.
(MOREIRA; ANGELO, 2008)
Adentrando na descoberta e tratamento dos filhos com câncer, tornou-se perceptível a
interação entre as mães que vivenciam essa mesma situação e realizam os tratamentos no COHM.
Nos grupos focais ficou evidente que estas mulheres se conheciam e sabiam detalhes dos
sofrimentos vivenciados com os filhos doentes. É possível sugerir que essa interrelação tenha
respaldo no fato de existir a Casa de Apoio, local onde as crianças e as mães podem se instalar e
interagir. Essa interação favorece a troca de experiências e os relatos das suas dores e sofrimentos.
Estudo realizado por Kohlsdorf e Costa Júnior (2008) relata que entre as maiores
dificuldades associadas aos cuidados de enfermidades pediátricas crônicas, os pais referiram, o
aumento dos gastos com despesas médicas, medicação, transporte e deslocamentos, ligações
telefônicas e refeições, a ocorrência de mudanças na dinâmica familiar, dificuldades conjugais e de
suporte social e manejo comportamental de outros filhos, a necessidade de hipervigilância e
monitoramento freqüente do estado de saúde do paciente, a exposição a contextos estressantes,
relacionados à ansiedade, medos e expectativas. Já entre os fatores que mais auxiliavam os cuidados
com a criança doente, foram referidos, a disponibilidade de suporte emocional especializado, a
qualidade das informações fornecidas pelos profissionais de saúde e a possibilidade do
compartilhamento dos cuidados do paciente com outras pessoas.
Esse aspecto tende a minimizar as angústias e ansiedades, pois o diálogo com pessoas
que vivenciam o mesmo problema pode potencializar nossa força, pela percepção de que não se é o
único a enfrentar essa condição, o que pode ajudar a modificar a forma de se portar em face da
doença e do seu tratamento. (FREIRE, PETRILLI, SONSOGNO, 2007) Assim, essa relação
amistosa e de diálogo entre as mães, pode se aproximar da caracterização de um grupo terapêutico,
pois apesar de formalmente não existir tal prática no COHM, informalmente umas dividem com as
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outras os problemas, parcelando sofrimento. Essa dimensão de ação pode ser entendida como uma
forma de acolhimento entre as mães, a equipe e a criança, sendo imprescindíveis as interações
sociais que proporcionam o convívio, a troca de idéias, experiências e o compartilhamento de
sentimentos e vivências. (GUANAES; JABUR, 2001)
CONCLUSÃO
A necessidade de conhecer as mães dessas crianças e os reflexos de toda a estrutura
familiar nas suas vidas são aspectos fundamentais para apreender as formas de ver e vivenciar o
câncer no interior da família. Essa dimensão contribui ainda para ajudar a delinear as práticas em
saúde que devem ser desenvolvidas pela equipe de enfermagem e o que se caracteriza como
imprescindível para bem acolher essas pessoas nesse momento. Todavia, deve ficar claro que o
objetivo de conhecer as particularidade não se dá com o intuito de procurar um padrão de
atendimento que nivele os indivíduos. Ao contrário, é preciso buscar as particularidades individuais,
culturais e regionais de cada um, aliando a competência dessas mães para contribuir com o
tratamento e oferecendo suporte, quando necessário. (NASCIMENTO, 2005)
É preciso se ter a noção que a assistência em saúde precisa valorizar as relações
humanas que coexistem e permeiam o tratamento, compreendendo esses aspectos como
imprescindível na humanização hospitalar. É através das interações com outros sujeitos que as mães
adquirem uma nova visão da doença, encontrando forças e coragem para seguir na condução do
tratamento. Essa interação contribui ainda para desvelar sentimentos, minimizando conseqüências
negativas, facilitando a adaptação, além de aumentar a interação com a equipe de saúde. (FREIRE,
PETRILLI, SONSOGNO, 2007)
Assim, estudos dessa dimensão, além de desvelar as singularidades, contribui para
entender as formas como os diferentes sujeitos se posicionam nesse momento para assim planejar
um cuidado à saúde que dê conta dessas diferentes interfaces. Desta forma, favoreceriam a
organização de um processo de trabalho mais qualificado e que compreendesse a necessidade de
adaptação das cuidadoras ao longo do tratamento hemato oncológico de seus filhos.
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DIAGNÓSTICO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS PROFESSORES DA ESCOLA
ESTADUAL TERTULIANO AYRES DIAS, MOSSORÓ/RN.
Joilson Marques Ferreira Filho¹; Ramiro Gustavo Valera Camacho²; Izilmara Cristina Lopes de
Medeiros³.
RESUMO: A pesquisa teve como objeto de estudo a Educação Ambiental no âmbito escolar e tomou como ponto de

partida os dados do Projeto Rio Apodi-Mossoró, no qual se investigou ações curriculares desenvolvidas no âmbito do
município de Mossoró/RN, mais especificamente, em uma instituição escolar específica – a Escola Estadual Tertuliano
Ayres Dias, que atende a alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – onde se buscou conhecer as
concepções, estratégias e metodologias que os professores da instituição utilizam para viabilizar suas abordagens sobre
o tema. Diante disso, através de algumas reuniões, foi possível dialogar com os docentes, ministrar palestras e também
aplicar questionário com questões abertas e fechadas, com fins diagnósticos, delimitando e investigando o nível de
conhecimento de Educação Ambiental (E.A.) prévio dos professores, na construção de um olhar aprofundado acerca das
ações realizadas no âmbito escolar, visando à interdisciplinaridade.

PALAVRAS – CHAVE: Educação Ambiental; Ensino Público; Interdisciplinaridade.
INTRODUÇÃO
No Brasil, tradicionalmente, a escola é o local da aprendizagem formal em que o
conhecimento é sistematizado e fragmentado, seguindo uma ordem de assuntos de acordo com o
currículo, tendo uma diretriz educacional centralizada, repleta de burocracia. Esse contexto vigorou
até o final da década de 60, século XX. Nos anos 70 ocorreu a tão sonhada horizontalidade devido à
formação de sindicatos e movimentos sociais os quais lutaram e reivindicaram por participação e
reflexão sobre os processos políticos, econômicos, educacionais e ambientais no nosso país. Na
década 80 a educação informal aparece timidamente como uma forma de proporcionar a
participação de indivíduos (BRASIL, 2000).
Somente entre os anos 80 e 90 a educação é posta realmente como um processo ativo
por parte de seus alunos e professores. Assim, o processo de ensino-aprendizagem começa a ser
integrado ao âmbito de interação e formação de indivíduos conscientes. Perguntamos, então, se é
possível a educação ambiental, no ensino formal, abordar sobre o tema meio ambiente como sendo
algo além da participação de indivíduos, construindo pessoas capazes de refletir sobre suas ações
para com o meio. Neste sentido, buscou-se identificar as ações desenvolvidas pelos professores do
Ensino Fundamental (6º a 9º ano), nas diferentes disciplinas que dimensionam uma abordagem para
a educação ambiental, que proponham estratégias metodológicas para trabalhar este conteúdo em
sala de aula, de forma contextualizada, transversal e interdisciplinar.
Segundo Sorrentino (2005), a educação ambiental tem a finalidade de abrir espaços que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos e de todas as
diversidades e sistemas naturais que estão inseridas no planeta. Isso se dá ao assumirmos nossas
responsabilidades individuais e coletivas, interligadas pelas circunstâncias sociais e ambientais. A
responsabilidade exige, entre outras coisas, autonomia para a participação no debate de políticas
públicas e esclarecimento do sistema vivo ao qual pertencemos e que manipulamos. A educação
ambiental vem a ser, então, um processo de mudança que conduz a sociedade a um saber atuante,
correlacionado com os valores éticos, morais e econômicos, através dos quais cada indivíduo é
responsável pelas perdas e ganhos no bem-estar da humanidade. Assim sendo, ela deve permitir o
seguimento de uma trajetória em que o indivíduo, agindo de forma responsável, busca a solução dos
problemas ambientais, tanto no sentido local quanto global, tendo em vista possibilitar a construção
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de um modo de vida capaz de entender o funcionamento natural, sem desvincular a natureza do
ambiente. (CARVALHO, 2004).
METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos descritos nesta proposta, utilizamos a pesquisa qualitativa
“Pesquisa-Ação-Participante”- AP. Uma metodologia proposta para o planejamento, implementação
e avaliação dos projetos que se refere ao procedimento de pesquisar, partilhar, construir visões,
percepções, relações sobre questões relevantes do território, em conjunto com os vários atores
sociais desse território, na busca de soluções para tais questões. No meio escolar, trabalha-se com
pesquisa-ação-participante a partir de oficinas em que estudantes, famílias, docentes e comunidade
pesquisam sua realidade, buscam entender o contexto em que vivem e, a partir daí, propõem ações
que objetivem a melhoria da qualidade de vida. “É deste processo que sai a ação de intervenção
socioambiental”. (THIOLLENT, 2004).
Para isto, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos metodológicos: realização
de pesquisa bibliográfica para aquisição do embasamento teórico, reuniões prévias, oficinas e
investigação por meio de questionário aplicado aos professores do Ensino Fundamental, turno
vespertino, das disciplinas: Português, História, Geografia, Ensino da Arte e Ensino Religioso,
Matemática, Ciências Biológicas e Educação Física, na Escola Estadual Tertuliano Ayres Dias, com
o objetivo de verificar quais as concepções sobre a educação ambiental bem como a compreensão
destes para as estratégias de educação ambiental usadas na escola básica. Realizou-se uma
discussão sobre EA para ressaltar a relevância da contextualização dentro do processo educativo,
junto aos docentes, como meio de construir uma postura ecologicamente correta ante o meio
ambiente. Durante todo esse processo, investigou-se as dificuldades apresentadas pelos professores
no que se refere à conceituação, à capacidade inventiva para a abordagem do conteúdo e, em
momento posterior, foram feitas as análises dos dados obtidos.
O instrumento de investigação utilizado para coleta de dados foi o questionário
elaborado com questões abertas e fechadas, com fins de diagnóstico, delimitando e investigando o
nível de conhecimento prévio dos professores.

Figura 1 – Aplicação dos questionários.

Figura 2 – Oficina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Educação Ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade
tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades,
experiências e determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes
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e futuros (DIAS, 2004). Nesse contexto, é importante que o docente se sensibilize com as causas
ambientais e busque, através do diálogo com seus alunos, adquirir conhecimentos, valores,
experiências, habilidades e bons exemplos que ajudem a minimizar os problemas ambientais.
Seguindo essa afirmação, foi questionado aos docentes da Escola Estadual Tertuliano Ayres Dias
(E.E.T.A.D.) qual o significado do termo EA. Os resultados podem ser vistos na Tabela 1.
Tabela 1 – Significado do termo Educação Ambiental para os professores
Conceito

Grupo

“É a forma pela qual os indivíduos se educam no seu ambiente de
vida, ou seja, é por intermédio da educação ambiental que passamos a
respeitar o meio ambiente”.
“Educar as pessoas a comportar-se de maneira positiva, diante do meio
em que vivem”.
“Processo que tem por objetivo a sensibilização dos indivíduos quanto a
questões relacionadas ao meio ambiente, reformando a forma de pensar e
olhar os recursos naturais, visando também o bem estar das gerações
futuras”.
“Saber educar as pessoas que o meio ambiente é muito importante para
o planeta, apresentando as suas dificuldades para poder resolver”.
“É a aplicação de atividades educativas relacionadas ao meio
ambiente, dentro e fora da escola”.

Geografia
História
Ciências
Biológicas
Matemática
Língua
Portuguesa

Ens. da Arte “Como agimos em relação ao meio ambiente”.
Ensino

e

Religioso
Educação

“Saber como se relacionar corretamente com o meio ambiente”.

Física
Analisando as respostas presentes na Tabela 1, é possível perceber que os docentes
apresentam concepções diferenciadas, em que o geógrafo enxerga a EA como forma de respeito
com o meio ambiente, com a vida e suas relações, diferentemente do historiador e do matemático
que acreditam no “adestramento ambiental”, ou seja, proferir as informações de cima para baixo. Já
o docente de Língua Portuguesa define EA como metodologias, atividades educativas que buscam,
como afirmam os docentes de Arte e Educação Física, manter uma relação harmônica entre o
homem e o meio ambiente.
Diante disso, é possível notar a fragmentação existente no ensino da escola, visto que
falta aos docentes uma visão interdisciplinar orientada para o trabalho em equipe, visando à
promoção de projetos escolares voltados para o futuro. Nessa lógica, as oficinas foram de
fundamental importância, pois possibilitaram momentos de reflexão, nos quais se discutiu
problemas ambientais, conceitos integrados e também relatos de experiências vivenciadas em outras
escolas.
Conhecer o significado do termo Meio Ambiente e sua relação com nós, seres humanos,
é fundamental no processo de EA. Diante disso, Sauvè (2005) afirma que meio ambiente pode ser
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visto como natureza, ou seja, como algo para ser apreciado e preservado; como recurso a ser
gerenciado; como problema a ser resolvido; lugar para viver, onde se tem a visão do cuidado com o
meio; como biosfera, local para ser dividido; ou como projeto comunitário, em que devemos estar
envolvidos com as causas ambientais.
Tabela 2 – Conceito sobre Meio Ambiente
Grupo focal
Geografia
História

Definição

Relação do Homem
com o M.A.*
“É o meio em que vivemos, compreendendo o Lugar para viver
meio natural, social e cultural, sendo que todos
estão interligados”.
“É tudo que está a nossa volta, é o nosso Natureza
habitat”.

Matemática

“Espaço de interações entre seres vivos e não Biosfera
vivos, bem como também os aspectos físicos,
químicos e biológicos pertencentes a esse
espaço”.
“O lugar em que vivemos”.
Lugar para viver

Língua

“É o meio em que os seres vivos habitam”.

Ciências
Biológicas

Lugar para viver

Portuguesa
Ens. da Arte e “Onde estamos, nossa casa, etc.”.

Lugar para viver

Ensino Religioso
Educação Física

“É o meio em que se relacionam todos os seres Biosfera
vivos, sejam pessoas, animais ou plantas”.

*Fonte: Sauvè (2005).
Como podemos observar na Tabela 2, na qual se classificou as percepções de MA dos
professores de acordo com as visões estabelecidas por Sauvè (2005), é possível perceber que o
geógrafo, o matemático, o professor de Língua Portuguesa e o de Ensino da Arte e Ensino Religioso
possuem uma visão de lugar para viver, no qual o cuidado, o amor e o respeito prevalecem. Já o de
Ciências Biológicas e o de Educação Física apresentam uma visão de biosfera, em que a
fraternidade e as relações harmônicas com os demais seres se fazem extremamente necessárias,
diferentemente da visão do historiador que afirma ver o ambiente como natureza, ou seja, os
animais, as plantas e os fatores físicos e químicos. Diante disto, dialogou-se com os docentes sobre
a interação do homem com o conceito de MA, como figura ímpar nos problemas ambientais e na
solução dos mesmos.
Questionou-se aos docentes quais as metodologias que eles utilizavam para abordar a
EA? Constatou-se que, apesar de existentes, as metodologias se restringiam a atividades pontuais
como documentários, aulas expositivas, seminários e passeios pela comunidade, nas quais o tema
central destacava o Rio Apodi/Mossoró. O resultado pode ser visto na Tabela 3.
Tabela 3 – Metodologias mais utilizadas que abordam a temática da E.A
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Professores

Métodos mais usados

Geografia

Aulas expositivas e seminários;

História

Depoimentos, aulas expositivas, documentários;

Ciências Biológicas

Aula expositiva e seminários;

Matemática

Não respondeu;

Língua Portuguesa

Pesquisas e leituras;
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Ens. da Arte e Ensino Passeios na comunidade da escola
Religioso
Educação Física

Passeios na comunidade da escola

A falta de recursos para locomoção surge como o principal desafio que impede os
professores de utilizarem outras metodologias. A aula de campo foi a alternativa mais citada pelos
docentes porque acreditam que, através de vivencias in loco, os discentes podem sentir e aprender
os temas estudados, além de vivenciar os problemas, as curiosidades, as relações e os recursos
naturais de forma única.
Tabela 4 – Metodologias que gostariam de usar e motivos de não usá-las.
Professores

Recursos sugeridos

Razão de inutilizar

Geografia

Aula de campo

Não respondeu.

História

Aula de campo

Ciências Biológicas

Aula de campo

Matemática

Nenhum

“Falta de persistência frente às
primeiras dificuldades”.
“...não tem recurso, e eu não
vou tirar do meu bolso. O
salário já é pouco”!
Não respondeu.

Língua Portuguesa

Aulas de campo

Ens. da Arte e

Aulas de campo

Ensino Religioso
Educação Física

Aulas de campo

“Não utilizo, pois a escola não
oferece
condições
de
locomoção
para
lugares
distantes”.
“Não utilizo porque a escola
não dispõe de recursos para que
possamos realizar atividades
fora da escola”.
“Gostaria de utilizar, mas, pela
dificuldade de locomoção, não
é possível”.
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Além das dificuldades citadas na Tabela 4, foram apresentadas pelos professores
algumas dificuldades para trabalhar a EA como tema transversal. O parecer dos docentes pode ser
visto na Tabela 5.
Tabela 5 – Dificuldades em ensinar E.A como tema transversal.
Geografia

“Interação do conteúdo com as outras disciplinas”;

História

“Reeducação do aluno, enfim de toda a comunidade
escolar”;
“Faltam recursos apropriados que poderia tornar mais
eficaz o processo de ensino aprendizagem, como exemplo:
ônibus, laboratórios...”;
“Educar os alunos a manter o meio ambiente mais limpo”;

Ciências Biológicas
Matemática

“A principal dificuldade é fazer com que os alunos se
interessem pelo tema M.A não somente no ambiente
escolar”;
Ens. da Arte e Ensino “Interesse dos alunos pelo tema e a falta de consciência dos
mesmos”;
Religioso
Língua Portuguesa

Educação Física

“Na minha área é basicamente o espaço oferecido que não
dá oportunidade dos alunos vivenciarem esse tema”.

Percebe-se que as principais dificuldades começam com a fragmentação do
conhecimento e a falta de um trabalho interdisciplinar real entre os professores. Mostram também
que a indisciplina, o desinteresse e a infraestrutura são alguns problemas elencados que dificultam o
trabalho de EA na escola. Nota-se as atividades pontuais em algumas disciplinas tentando trabalhar
a EA de uma forma integrada, o que mostra a necessidade de formação, capacitação e atualização
dos docentes no exercício das atividades acadêmicas.

CONCLUSÃO
Com a pesquisa concluída, foi possível identificar que a EA, no âmbito da E.E.T.A.D., não vem
sendo desenvolvida de forma satisfatória devido aos seguintes aspectos:
Falta de recursos para novas metodologias a serem utilizadas com os alunos da escola;
Falta de conhecimentos dos professores para ministrar conteúdo de EA em suas respectivas
disciplinas.

AGRADECIMENTOS
A Deus, pelas boas oportunidades que faz surgir, todos os dias, na minha vida, ao programa PIBICUERN pelo incentivo, a meu orientador Ramiro Gustavo Valera Camacho pelos ensinamentos, pois

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

925

sem os mesmos jamais teria chegado ao fim deste trabalho, à equipe do Centro de Estudos e
Pesquisas do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional do Semiárido – CEMAD pelo apoio,
amizade, pelos momentos descontraídos, alegres e por todo o conhecimento que foi me passado
durante o período da pesquisa, à equipe da E.E.T.A.D. por participar do trabalho e à minha família
da qual me orgulho de fazer parte.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e
quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. -Brasília: MEC/SEF,1998
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania
Ambiental. Departamento de Educação Ambiental. Os diferentes matizes da educação ambiental
no Brasil: 1997-2007. (Série Desafios da Educação Ambiental) Brasília, DF: MMA, 2008.
BERNA, V. Como fazer educação ambiental. São Paulo: Paulus, 2001.
CARVALHO, I. C. M. A invenção do sujeito ecológico: narrativas e trajetórias da educação
ambiental no Brasil. Porto Alegre: Ed. Universidade/ UFRGS, 2001.
CARVALHO, I. C. M. A invenção do sujeito ecológico: narrativas e trajetórias da educação
ambiental no Brasil. Porto Alegre: Ed. Universidade/ UFRGS, 2001.
GUIMARAES, M.; VASCONCELLOS, M. M. N. Relações entre educação ambiental e
educação em ciências na complementaridade dos espaços formais e não formais de educação.
Educ. rev. [online]. 2006, n.27, pp. 147-162. ISSN 0104-4060. doi: 10.1590/S010440602006000100010.
SAUVÉ, L. Educação ambiental: possibilidades e limitações. Educ. Pesqui. [online]. 2005,
vol.31, n.2, pp. 317-322. ISSN 1517-9702. doi: 10.1590/S1517- 97022005000200012.
SORRENTINO, M.; TRAJBER, R.; MENDONCA, P. F.; JUNIOR, L. A. Educação ambiental
como política pública. Educ. Pesqui. [online]. 2005, vol.31, n.2, pp. 285-299. ISSN 1517-9702.
doi: 10.1590/S1517-97022005000200010.
THIOLLENT, M. Pesquisa-ação nas organizações, São Paulo: Atlas, 2004.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

926

DIFERENTES MEIOS DE QUEBRA DE DORMÊNCIA E REGENERAÇÃO IN VITRO DE
Schinopsis brasiliensis ENGL.
Ricardo Gonçalves Santos1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Sara Caroline Pinto de Almeida3;
Maria Valdiglêzia de Mesquita4; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque5.
RESUMO: Este trabalho objetivou avaliar a emergência de plântulas de S. brasiliensis submetidas a diferentes

tratamentos pré-germinativos e induzir a regeneração de brotos in vitro a partir de segmentos nodais e ápices caulinares
usando diferentes concentrações de N6-benzilaminopurina em dois meio de cultivo (WPM e MS). Foram montados 3
experimentos. O primeiro foi realizado em casa de vegetação, onde sementes foram submetidas a 8 tratamentos de
quebra de dormência – frutos íntegros (controle), remoção do epicarpo e mesocarpo, imersão em água por 24, 48 e 72
horas, imersão em água a 80°C até o resfriamento, escarificação com ácido sulfúrico (H2SO4 a 95% por 5 min.) e
escarificação mecânica com lixa. As mesmas foram semeadas em substrato composto de arisco, argila e polifértil
(1:1:1) e tiveram avaliadas as variáveis %E, TME e IVE. Os outros dois experimentos foram realizados em laboratório
como meio de cultivo WPM e MS, respectivamente, ambos com distintas concentrações de BAP (0,0 µM; 2,5 µM;
4,5 µM; 6,5 µM e 10 µM). Seguimentos nodais e ápices caulinares foram utilizados como explantes, os quais tiveram
os seguintes aspectos avaliados: percentagem de indução de brotos, número de brotos emitidos por explante e
percentagem de calogênese, oxidação e contaminação. Todos os experimentos foram montados em DIC e as dados
foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No geral, as sementes apresentaram germinação
uniforme, se concentrando entre o 9º e o 14º dia, sendo que a remoção do epicarpo e mesocarpo promoveu um aumento
na %E e no IVE de plântulas. Segmentos nodais apresentaram melhor desempenho quando cultivados em meio WPM,
atingindo 78% de regeneração, porém não responderam a nenhuma das doses de BAP estudadas. Apesar da forte
oxidação apresentada pelos explantes, aos 35 dias a maioria permanecia, ainda, com brotos verdes e vigorosos.

PALAVRAS-CHAVE: Baraúna; Regeneração in vitro; Tratamentos pré-germinativos.
1

INTRODUÇÃO
A legislação brasileira, através das Portarias do IBAMA nº 06 de 23 de setembro de
2008, lista várias plantas da flora brasileira ameaçadas de extinção, sendo que entre elas encontrase como espécie vulnerável, a Schinopsis brasiliensis, popularmente conhecida como baraúna ou
braúna. Essa espécie pertencente à família Anacardiaceae, apresenta porte arbóreo e é nativa da
caatinga (ENGLER, 1879), possui propriedades anti-histéricas e nevrostêmicas, sendo bastante
utilizada pela medicina popular (GONZAGA et al., 2003) e, assim como outras da família
Anacardiaceae, têm se mostrado muito promissora na busca de substâncias bioativas (CORREIA et
al., 2006). A madeira desta árvore é de grande valor econômico, apresenta cerne duro oferecendo
grande resistência aos decompositores, sendo especial para carpintaria, postes, vigas, dormentes,
etc. (ANDRADE-LIMA, 1989; PAES et al., 2001).
Para multiplicação da baraúna, o processo mais utilizado é via semente, no entanto, este
tem como desvantagem a difícil e demorada germinação (OLIVEIRA et al., 2008; GONZAGA et
al., 2003). Prado et al. (1996), definem o fruto desta árvore como uma sâmara com as camadas do
pericarpo marcadamente diferenciadas: epicarpo membranoso, mesocarpo esponjoso e endocarpo
1
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lenhoso “ósseo” e impermeável à água. Segundo Barroso et al. (1999), o endocarpo envolve a
semente e não se desprende facilmente. Essa camada funciona como uma barreira, dificultando a
germinação (ANGEVINE & CHABOT, 1979).
Visando a necessidade de medidas que evitem a eminente extinção da espécie e
almejando a produção de grande quantidade de mudas, é que se buscam alternativas para a
propagação vegetativa desta planta arbórea. O uso de métodos para a superação da dormência pode
permitir uma germinação mais rápida e uniforme (BRASIL, 1992). Popinigis (1985) sugere que a
escolha do método a ser aplicado depende do tipo de dormência, afirmando que no caso das
espécies dotadas de sementes com envoltório duro e impermeável, recomenda-se a imersão em
solventes (água quente, álcool, acetona, etc.), escarificação mecânica, escarificação com ácido e
resfriamento rápido.
Como alternativa de propagação vegetativa, a multiplicação de forma assexual,
especificamente a micropropagação, é indiscutivelmente uma técnica que oferece vantagens por
gerar material clonal que possibilita superar os problemas com a propagação de plantas que
apresentam dificuldades de reprodução natural (HARTMAM et al., 1990). Essa técnica tem sido de
grande importância para a propagação de plantas de valor agrícola, ornamental e florestal
(TEIXEIRA, 2001), permitindo aperfeiçoar a interação entre fatores abióticos e bióticos, resultando
em plantas sadias, vigorosas e geneticamente superiores e ainda, possibilitando uma grande
uniformidade na produção de mudas, característica altamente desejável em povoamentos florestais
de interesse comercial.
Diante da importância ecológica e econômica e da escassez de informações sobre a
espécie citada, este trabalho objetivou avaliar a emergência de plântulas de S. brasiliensis
submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos de quebra de dormência e induzir a
regeneração direta de brotos, in vitro de explantes desta espécie, com o uso de diferentes
concentrações de BAP (N6-benzilaminopurina) e distintos meios de cultivo (WPM e MS), a partir
de segmentos nodais e ápices caulinares provenientes de plântulas jovens cultivadas em casa de
vegetação.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizados 3 experimentos no Departamento de Ciências Biológicas (DECB) da
Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT), Campus Central da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN), município de Mossoró-RN.
Experimento I
As sementes de baraúna foram coletadas em Nízia Floresta em agosto de 2008 e ficaram
armazenadas em câmara fria (banco de germoplasma) até 09/2010, período em que foi montado o
experimento. As sementes foram submetidas a oito tratamentos de quebra de dormência: T1 –
Frutos íntegros (controle); T2 – Frutos com epicarpo e mesocarpo removidos; T3 – Frutos íntegros
imersos em água por 24 horas; T4 – Frutos íntegros imersos em água por 48 horas; T5 – Frutos
íntegros imersos em água por 72 horas; T6 – Frutos íntegros imersos em água a 80°C até o
resfriamento; T7 – Frutos íntegros escarificados com ácido sulfúrico (H2SO4 a 95% por 5 min.) e
T8 – Escarificação mecânica com lixa.
O experimento foi montado em ambiente de casa de vegetação com sistema de irrigação
automático, realizado com de bomba de microaspersão (RainBird®) 2 vezes ao dia durante 15
minutos cada irrigação (turno de rega - 08:00h e 16:00h). A semeadura foi realizada em recipientes
de plástico com capacidade para 180ml, contendo substrato composto de arisco, argila e polifértil
(esterco de boi e galinha – Nitrogênio total - 1%; Carbono orgânico - 15% na proporção C/N de
18/1g L-1 e CTC - 80 MMOL) na proporção de 1:1:1.
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Os dados foram registrados diariamente após a primeira emergência observada (critério
de emergência: aparecimento na superfície do solo da parte aérea da plântula). O experimento foi
acompanhado durante 50 dias e as variáveis avaliadas foram: porcentagem, tempo médio e índice
de velocidade de emergência das sementes (%E, TME, e IVE, respectivamente). A percentagem das
sementes emergidas foi estimada de acordo de acordo com Brasil (1992), o tempo médio foi
segundo Edmond & Drapala (1958) e o índice de velocidade de emergência pela fórmula proposta
por Maguire (1962). Para comparação dos tratamentos aplicou-se o teste de Tukey a 5% de
probabilidade, sendo que, os dados referentes às porcentagens de emergência foram transformados
em arc sen
, enquanto os valores do TME e do IVE foram transformados em
(
). As médias do TME apresentadas foram calculadas aplicando-se a operação inversa da
transformação utilizada, ou seja, elevando-se o resultado transformado ao quadrado e subtraindo 0,5
(BANZATTO & KRONKA, 1995).
Experimento II
O ensaio foi montado no dia 30 de abril de 2011. Os explantes utilizados foram de
plantas de 4 a 7 meses de idade cultivadas em casa de vegetação, originadas a partir de sementes.
Os explantes foram coletados as 7:00h da manhã, postos em sacos plásticos e levados ao laboratório
para uma prévia desinfestação em água corrente durante o período de 15 minutos. Logo após foram
desinfestados em câmara de fluxo laminar através da imersão em hipoclorito de sódio 2,5% (com 2
gotas de TWEEN 80) por 3 minuto, seguindo com imersão por 2 minutos em etanol a 70% e três
lavagem em água deionizada e autoclavada por 5 minutos.
Foi utilizado o meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), acrescidos de
sacarose (30 gL-1), ágar (6,0 gL-1), carvão ativado (2,0 gL-1), cisteína (100 mg.L-1) e concentrações
distintas de N6 - Benzilaminopurina (BAP - 0,0 µM; 2,5 µM; 4,5 µM; 6,5 µM e 10 µM). Antes do
acréscimo do ágar e do carvão ativo, o pH foi ajustado para 5,8 ± 0,1 com solução de NaOH ou
HCl a 1 mol.L-1. Foram colocados, aproximadamente, 12 ml do meio em cada tubo de ensaio e
esterilizados em autoclave a uma temperatura de 120 ºC e pressão de 1 atm. por 20 minutos.
Em câmara de fluxo laminar, os explantes foram seccionados transversalmente em
explantes menores (segmentos nodais e ápices caulinares com 8 mm de comprimento) e
imersos individualmente no meio na posição vertical. Os tubos foram fechados com papel filme
e incubados no escuro por 10 dias em sala de crescimento com temperatura de 25 ± 2ºC e depois
transferidos para fotoperíodo de 12 horas, com uma irradiação fornecida por lâmpadas fluorescentes
branca fria do tipo GROWLUX.
O experimento foi montado em esquema fatorial 2x5 (dois tipos de explantes segmento nodal e ápice caulinares x 5 concentrações de BAP) com 5 repetições contendo cada
repetição 5 explantes e em delineamento inteiramente casualizado. A coleta dos dados foi feita aos
35 dias após a inoculação, onde foram avaliados os seguintes aspectos: Percentagem de indução de
brotos (%IB); Número de brotos emitidos por explante (NBE); Percentagem de contaminação
(%CO); Percentagem de calogênese (%CA) e Percentagem de oxidação (%OXI).
Os dados foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, consistindo
que, quando necessário, foram transformados em arc sem
antes da análise. No
entanto, havendo interesse em ilustrar algumas variáveis com as médias não transformadas, aplicouse à média dos dados transformados a operação inversa da transformação, como recomendado por
Banzatto & Kronka (1995).
Experimento III
Foi montado no dia 28 de junho de 2011 utilizado o meio de cultivo WPM (LLOYD &
MCCOWN, 1980). Adotou-se para este, a mesma metodologia empregada no experimento II,
exceto mudanças no esforço amostral, que por motivo de limitação na quantidade do material
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vegetal, o número de repetições por tratamento foi reduzido para 3 contendo cada repetição com 4
explantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Experimento I
A germinação das sementes de baraúna apresentou-se relativamente uniforme (Tabela
1), tendo se concentrado, em todos os tratamentos, entre o 9º e o 14º dia, exceto no tratamento 5
(Emersão em água por 72 horas), que teve a maior concentração de germinação (7,33 %) entre o 15º
e o 20º dia.
Tabela 1 – Percentagem de plântulas de S. brasiliensis emergidas a cada 5 dias após a primeira emergência,
independente da repetição. Mossoró/RN, 2011).
Tratamentos
09 a 14 15 a 20 21 a 26 27 a 32 33 a 38 39 a 44 45 a 50
T1 – Frutos íntegros (controle)
6,67
2,67
1,33
0,67
0
0,67
0
T2 – Sem epicarpo e mesocarpo
22,66
4,00
0
0
0
0
0
T3 – Imersão em água por 24 horas
6,67
6,00
1,33
0
0
0
0
T4 – Imersão em água por 48 horas
8,66
3,33
0
0
0
0
0
T5 – Imersão em água por 72 horas
5,33
7,33
0
0
0
0
0
T6 – Imersão em água à 80°C
4,67
2,66
0,66
0
0
0
0
T7 – Imersão em H2SO4 a 95%
2,67
0
0
0,66
0
0
0
T8 – Escarificação com lixa
7,33
6,00
0
0
0
0
0

As sementes com epicarpo e mesocarpo removidos (T2) apresentaram o maior
percentual de emergência (31,38%), diferindo significativamente do controle e dos demais
tratamentos (Tabela 2). Esse fato também foi observado quanto ao IVE, que foi também
estatisticamente superior no T2. Estes resultados demonstram que a remoção das camadas externa
(epicarpo e mesocarpo) torna o processo germinativo mais eficiente. Isto ocorre, provavelmente,
devido ao transporte de água para o interior da semente ter sido facilitado, ativando
fisiologicamente a mesma, ou devido a presença de substâncias químicas inibidoras nestas camadas,
como sugere Oliveira & Oliveira (2008). Estes autores, avaliando métodos para superar a
dormência de sementes recém coletadas desta espécie, conseguiram elevar a germinação de 4 para
19% com a remoção do epicarpo e mesocarpo.
A imersão em água por 24, 48 e 72 horas (T3, T4 e T5 respectivamente) não favoreceu
nenhuma das variáveis avaliadas, uma vez que os valores foram estatisticamente iguais para os três
parâmetros estudados, sendo ainda, inferiores ao controle, apesar de não ter sido demonstrado pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade (Tabela 2).
O processo germinativo das sementes submetidas à água com temperatura alterada (T6)
teve tanto a %E quanto o IVE afetados, com valores de apenas 16,87% e 0,830 respectivamente,
mas estaticamente inferior apenas aos tratamentos T2 e T3. Isto demonstra a sensibilidade da
semente de baraúna a altas temperaturas. A mesma coisa ocorreu com a imersão das sementes em
ácido sulfúrico (H2SO4 a 95%) por 5 minutos (T7), visto que este tratamento foi significativamente
inferior tanto na %E, com 10,69%, quanto no IVE, com 0,759.
O tratamento 8, no qual as sementes foram escarificadas mecanicamente com lixa, os
parâmetros relativos à germinação não diferiram do tratamento controle. Deste último, diferiram
apenas as sementes com o epicarpo e mesocarpo removido que apresentaram-se superior, e as
imersas em H2SO4 a 95% (inferior).
Quanto ao tempo médio de emergência, nenhum dos tratamentos pré-germinativos
diferiu estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 2–Médias de porcentagem (%E), tempo médio (TME) e índice de velocidade de emergência (IVE)
de sementes de S. brasiliensis submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos. Mossoró/RN, 2011.
%E

TME#

IVE

T1 – Frutos íntegros - Controle

21,19 bc

13,57 a

0,886 b

T2 – Epicarpo e mesocarpo removidos

31,38 a

12,10 a

1.084 a

T3 – Embebição em água por 24 horas

22,30 b

14,35 a

0,903 b

T4 – Embebição em água por 48 horas

20,66 bc

13,66 a

0,880 b

T5 – Embebição em água por 72 horas

21,19 bc

15,42 a

0,868 b

T6 – Imersão em água à 80°C

16,87 c

14,83 a

0,830 bc

T7 – Escarificação ácida (H2SO4 a 95% por 5 min.)

10,69 d

10,73 a

0,759 c

T8 – Escarificação mecânica com lixa

21,77 bc

14,22 a

0,890 b

11,80

13,63

4,15

Tratamento

CV

Medias seguida das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0.05).
#
Os valores do TMG foram calculados aplicando-se às médias dos dados transformados a operação inversa
da transformação utilizada.

No experimento II a interação entre os dois fatores (tipo de explante e concentração do
fitormônio) não foi significativa para nenhum dos parâmetros. De todas as variáveis analisadas
(Quadro 1), apenas a percentagem de oxidação mostrou-se diferenciada nos dois tipos de explantes
utilizados, sendo que os segmentos nodais apresentaram maior média (78%) do que os ápices
caulinares (66%). A oxidação apresentava-se muito intensa em alguns tecidos, observando-se um
forte escurecimento em volta do explante.
Quadro 1 – Médias da percentagem de indução de brotos, N° de brotos por explante, percentagem de
contaminação, calogênese e oxidação de segmentos nodais (SN) e ápices caulinares (AC) de Schinopsis
brasiliensis cultivada in vitro em meio Murashige & Skoog (1962). Mossoró/RN, 2011.
% de Indução de Brotos (%IB)*
Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
24,86
17,77
26,92

SN

0,0 µM
22,34

AC

22,34

22,34

31,96

26,92

31,96

22,34 a

23,60 a

24,86 a

26,92 a

27,15 a

Média

Média

10 µM
22,34

22,85 A
27,10 A

CV

36,59
Nº de Brotos por Explante (NBE)*#

Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
0,20
0,28
0,20

SN

0,0 µM
0,16

AC

0,16

0,20

0,36

0,24

0,32

0,16 a

0,20 a

0,32 a

0,22 a

0,24 a

Média

10 µM
0,16

CV

Média
0,20 A
0,25 A
9,63

% Contaminação (%CO)*#
Explante

0,0 µM

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
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SN

16

16

16

12

16

15 A

AC

12

16

8

16

16

13 A

14 a

16 a

12 a

14 a

16 a

Média
CV

53,44
% de Calogênese (%CA)*

Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
13,20
8,62
8,62

SN

0,0 µM
13,20

AC

8,62

8,62

8,62

4,05

8,62

10,91 a

10,91 a

8,62 a

6,34 a

6,34 a

Média

10 µM
4,05

CV

Média
9,54 A
7,71 A
112,44

% Oxidação (%OXI)
Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
76
80
84

SN

0,0 µM
76

AC

64

52

72

72

72

70 a

64 a

76 a

78 a

74 a

Média
CV

10 µM
76

Média
78 A
66 B
15,62

Médias seguidas da mesma letra maiúscula (na coluna) e minúscula (na linha) não diferem
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade (p < 0.05).
*Variável teve os dados transformados.
#
Variável possui valores calculados aplicando-se às médias dos dados transformados a operação inversa da
transformação utilizada.

Apesar do uso da N6-Benzilaminopurina (BAP), a percentagem de indução de brotos e o
número de brotos por explante foi baixo, além disso, nenhuma das concentrações da citocinina
diferiu com significância do controle, mostrando talvez, insuficiência na dose utilizada ou, pela
presença do carvão ativado, o qual apresenta cargas residuais capazes de adsorver o BAP do meio
nutritivo. Teixeira et al. (1993) por exemplo, na tentativa de ajustar a concentração de um regulador
de crescimento, de tal forma a se obter o efeito desejado, aumentaram a concentração de 2,4-D em
50 vezes, passando de 10 μM na ausência de carvão para 500 μM na presença de 0,3% de carvão
ativado em cultura de calos de dendê.
No experimento III em que utilizou-se o meio de cultivo WPM, aos 35 dias os explantes
apresentaram maior índice de brotação nos segmentos nodais, com média de 64,68% (Quadro 2).
As variáveis NBE e %CA também obtiveram melhores resultados com este tipo de explante. No
entanto, assim como no experimento com meio MS, não houve interação entre os dois fatores
testados nem expressão significativa diferenciada do tecido vegetal em nenhuma das concentrações
de BAP. Carvalho et al. (2002) também induzindo brotos in vitro a partir de seguimentos nodais de
uma Anacardiaceae lenhosa da caatinga (Spondias mombin L.), conseguiram em quatro semanas,
alta porcentagem de explantes com brotos axilares (86,6-95,5%), independentemente da
concentração de BAP testada.
A percentagem de oxidação obteve média de 91,66% nos segmentos nodais (Quadro 2),
com diferença significativa dos ápices caulinares (80%) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
O maior valor nos segmentos nodais pede ser devido ao dano físico provocado ao explante pelas
excisões em maior número, ao contrário dos ápices que sofre apenas um corte transversal na base. A
oxidação é uma das principais limitações ao processo de cultivo in vitro de espécies lenhosas, já que
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são ricas em substâncias derivadas do metabolismo secundário como os polifenóis. As medidas
adotadas neste trabalho para prevenção da oxidação como a adição de L-cisteína e carvão ativado
ao meio e 10 dias de incubação dos explantes no escuro não foram suficientes para controlar a
oxidação dos explantes, porém, apesar destes apresentarem-se oxidados, os brotos permaneciam
verdes, vigorosos e em ativo crescimento.
Quadro 2 – Médias da percentagem de indução de brotos, N° de brotos por explante, percentagem de
contaminação, calogênese e oxidação de segmentos nodais (SN) e ápices caulinares (AC) de Schinopsis
brasiliensis cultivada in vitro em meio Lloyd & Mccown (1980). Mossoró/RN, 2011.
% de Indução de Brotos (%IB)*
Explante

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM
55,31
69,26
69,26

SN

0,0 µM
69,26

AC

45,31

30,32

30,32

35,31

30,32

57,29 a

42,82 a

49,79 a

52,29 a

45,33 a

Média

Média

10 µM
60,33

64,68 A
34,32 B

CV

21,12
Nº de Brotos por Explante (NBE)*#

Explante
SN
AC
Média

0,0 µM

N6 - Benzilaminopurina
2,5 µM
4,5 µM
6,5 µM

10 µM

Média

0,83

0,66

0,83

0,91

0,83

0,81 A

0,50

0,25

0,33

0,33

0,25

0,33 B

0,66 a

0,45 a

0,58 a

0,62 a

0,54 a

CV

6,74
% Contaminação (%CO)*#

Explante

N6 - Benzilaminopurina

SN

0,0 µM
0,0

2,5 µM
0,0

4,5 µM
0,0

6,5 µM
0,0

10 µM
8,33

AC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 a

0,0 a

0,0 a

0,0 a

4,16 a

Média
CV

Média
1,66 A
0,00 A
97,29

% de Calogênese (%CA)*
Explante
SN
AC
Média

N6 - Benzilaminopurina

Média

0,0 µM

2,5 µM

4,5 µM

6,5 µM

10 µM

12,81

21,57

21,57

12,81

30,32

19,81A

12,81

12,81

4,05

4,05

4,05

7,55 B

12,81 a

17,19 a

12,81 a

8,43 a

17,19 a

CV

85,83
% Oxidação (%OXI)

Explante

N6 - Benzilaminopurina
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SN

0,0 µM
91,66

2,5 µM
91,66

4,5 µM
91,66

6,5 µM
91,66

10 µM
91,66

91,66 A

AC

58,33

75,00

83,33

83,33

100,00

80,00 B

75,00 a

83,33 a

87,50 a

87,50 a

95,83 a

Média
CV

17,63

Médias seguidas da mesma letra maiúscula (na coluna) e minúscula (na linha) não diferem
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade (p < 0.05).
*Variável teve os dados transformados.
#
Variável possui valores calculados aplicando-se às médias dos dados transformados a operação inversa da
transformaçãoutilizada.

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que:
1. A remoção de epicarpo e mesocarpo das sementes de S. brasiliensis promove um aumento
na percentagem e índice de velocidade emergência das plântulas;
1. Nenhum dos tratamentos de superação de dormência influência no tempo médio de
emergência.
2. O pico de emergência é entre o 9º e o 14º dia após semeadura;
3. Aos 35 dias de cultivo as respostas obtidas para os explantes nodais e ápices caulinares, não
dependem das concentrações de BAP utilizadas neste trabalho;
4. O meio WPM é indicado para o cultivo de segmentos nodais de plântulas jovens de S.
brasiliensis, podendo 78% dos explantes apresentarem regeneração de brotos;
5. O uso do carvão ativado e da L-cisteína no meio de cultura como agentes antioxidantes, bem
como 15 minutos de lavagem dos explantes em água corrente e 10 dias incubados no escuro
após a inoculação não foi eficiente para o controle da oxidação dos tecidos.
Sugere-se que outros métodos como: selecionar a melhor época do ano para inoculação,
aumentar o tempo de lavagem do explante em água corrente, transferir o explante para meios
frescos a cada 1 a 4 semanas de cultivo, acrescentar diferentes agentes antioxidantes ao meio (ácido
cítrico, ácido ascórbico, cisteína-HCl, ditiotreitol, etc.), retirar ou reduzir a concentração do agente
gelificante, manter o tecido em baixa intensidade luminosa durante as primeiras semanas de cultivo,
mudar a composição do meio de cultura reduzindo a concentração de nitrogênio, potássio e FeSO 4,
cultivar o tecido em meio básico sem reguladores de crescimento nas primeiras semanas de cultivo,
entre outros, sejam testados com diferentes tipos de explante de S. brasiliensis afim de obter maior
controle da oxidação in vitro.
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DIFERENTES MÉTODOS ANTI-MICROBIANO NA MICROPROPAGAÇÃO DE Jatropha
curcas L.
Maria Valdiglêzia de Mesquita1; Kathia Maria Barbosa e Silva2; Sara Caroline Pinto de Almeida3;
Ricardo Gonçalves Santos4; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque5
RESUMO: O objetivo desse trabalho foi buscar um método eficaz no controle microbiano do cultivo in vitro de J.

curcas. Foram montados 3 experimentos descritos a seguir. No primeiro, brotos foram tratados com hipoclorito de
cálcio a 1,5 e 3% por 2, 5 e 8 minutos. O segundo experimento foi testado à ação do óleo essencial de Lippia gracilis
Schauer acrescentado ao meio de cultura nas concentrações de 100 μL.L-1, 200 μL.L-1, 300 μL.L-1 e 400μL.L-1. Por
ultimo, um ensaio foi montado usando o antibiótico Augmentin no meio de cultura em diferentes doses (50 mg L-1; 100
mg L-1; 150 mg L-1 e 200 mg L-1) para controle bacteriano. Todos os experimentos foram montados em DIC e mantidos
em sala de crescimento. A percentagem de contaminação foi avaliada no 1º experimento depois de 35 dias, já o 2º e 3º
experimento foi avaliado aos 30 e 20 dias respectivamente, tendo os seguintes aspectos estudados: percentual de
brotação e oxidação, número de brotos por explante e percentual de contaminação total, fúngica e bacteriana. As médias
foram comparadas com o teste de Tukey a 5% de significância. A assepsia dos explantes com hipoclorito de cálcio não
apresentou eficiência. O óleo essencial de Lippia gracilis a 100 µL.L-1 reduziu a contaminação fúngica e bacteriana sem
prejudicar a regeneração de brotos. Foram alcançados até 100% de regeneração dos explantes quando o meio foi tratado
com 200 mg.L-1 de Augmetin, porém a contaminação não foi controlada com nenhuma das concentrações usadas.

PALAVRAS-CHAVES: Augmentin; Hipoclorito de cálcio; Óleo essencial.
INTRODUÇÃO
Os impactos causados no ambiente pelo uso de combustíveis fósseis têm ocasionado
consequências, tais como mudanças climáticas e o aumento da concentração de CO 2 na atmosfera,
causando o efeito estufa (LIMA, 2005). Neste sentido vislumbram-se a necessidade de investir em
recursos energéticos renováveis, como os biocombustíveis que colaborem na redução da emissão de
gases. Dentre as espécies potenciais para a produção de biocombustíveis está o pinhão manso
(Jatropha curcas L.), considerada como uma matéria prima potencial para o Programa Nacional de
Produção e uso de Biodiesel (PNPB). Pertencente à família Euphorbiaceae, mesma família da
mamona e da mandioca, o pinhão manso que cresce em climas tropicais e subtropicais, tem origem
no México e América Central, sendo cultivado na América do Sul, América Central e África
(SCHMOOK et al.,1997).
Além da produção do óleo, o pinhão manso, também, pode ser utilizado para outros
fins, como a substituição parcial do arame em cercas vivas, já que os animais evitam tocá-lo devido
ao látex cáustico que escorre das folhas arrancadas ou feridas; pode ser usado como suporte para
plantas trepadeiras como a baunilha (Vanilla aromática), visto que o tronco possui casca lisa e
macia e atua como fixador de dunas na orla marítima (PEIXOTO, 1973).
Vários métodos de propagação podem ser utilizados na reprodução da espécie, sendo a
propagação via semente o mais recomendado em virtude de permitir melhor formação do sistema
radicular. No entanto, problemas de irregularidades na germinação e perda do poder germinativo,
1
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após alguns meses de armazenamento, incidência de doenças e desuniformidade do material são
frequentes (SEVERINO et al., 2006).
A multiplicação in vitro de espécies de interesse econômico vem sendo muito utilizada
porque permite um acesso rápido e seguro dos agricultores às mudas de melhor qualidade,
especialmente das variedades tradicionais e as desenvolvidas pelos programas de melhoramento
genético, mantendo a fidelidade genética das espécies (FARIAS et al., 2006). Nesse sentido,
objetivou-se com o presente trabalho, buscar um método eficaz no controle microbiano do cultivo
in vitro de J. curcas.
MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Cultura de Tecido Vegetal
(LCTV) da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN), localizada no município de Mossoró-RN. Os explantes utilizados foram
provenientes de plântulas cultivadas em casa de vegetação, a partir de sementes.
Foram realizados três experimentos em 2011, em delineamento inteiramente
casualizado. O primeiro no mês de junho, e em seguida nos meses de julho e agosto de 2011. As
coletas do material vegetativo foram realizadas pela manhã com o auxilio de uma tesoura de poda.
O material Coletado foi levado ao laboratório, onde foram descartadas as folhas, permanecendo
apenas os brotos mais jovens, os quais foram submetidos a uma prévia desinfestação em água com
duas gotas do detergente Tween 80, seguido por10 minutos de lavagem em água corrente.
1. Assepsia de explantes de J. curcas
No primeiro experimento foi utilizado como agente desinfestante o hipoclorito de cálcio
a 1,5% e 3% em diferentes tempos de imersão: 2,0 min.; 5,0 min. e 8,0 min. O tratamento controle
foi constituído de explantes que não foram desinfestados pelo hipoclorito de cálcio. A assepsia foi
realizada dentro da Câmara de Fluxo Laminar (CFL), onde após o estabelecimento dos tratamentos,
os explantes foram imersos em álcool a 70% durante 1 minuto. Em seguida, os explantes foram
submetidos a três lavagens consecutivas com água destilada e esterilizada para retirada do excesso
de hipoclorito de cálcio e álcool para posterior inoculação. Esta ocorreu em tubos de ensaio com
meio MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) suplementado com 30 gL-1 de sacarose e 6,5 gL-1 de
ágar. O pH do meio foi ajustado para 5,5 e o meio foi esterilizado em autoclave a uma pressão de 1
atm e temperatura de 120°C, por 20 minutos. Os sete tratamentos foram testados com quatro
repetições. Cada parcela foi constituída por três tubos de ensaio, com um explante em cada.
2. Esterilização do meio de cultura
Após a desinfestação, os brotos jovens de pinhão manso foram inoculados em meio MS
suplementado com 30 g.L-1 de sacarose e 6,5 g.L-1 de ágar, no qual o óleo essencial de Lippia
gracilis Schauer, que possui ação antimicrobiana, foi utilizado para esterilizar o meio de cultura,
dispensando o processo de esterilização em autoclave. Foram adicionadas ao meio as seguintes
concentrações de óleo: 100 μL.L-1, 200 μL.L-1, 300 μL.L-1 e 400μL.L-1 (Tratamentos 1, 2, 3 e 4,
respectivamente), no meio do tratamento controle não foi adicionado o óleo essencial e o mesmo foi
esterilizado em autoclave a uma pressão de 1 atm e temperatura de 120°C, por 20 minutos. O pH
do meio de todos os tratamentos foi ajustado para 5,5. A adição do óleo essencial ao meio foi feita
em câmara de fluxo laminar e a inoculação aconteceu uma semana após este procedimento. Cada
tratamento foi composto por quatro repetições, cada uma com três tubos de ensaio, com um
explante cada.
3. Antibiótico como inibidor da contaminação bacteriana
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Neste último experimento o antibiótico foi utilizado como método de controlar a
contaminação bacteriana. Após uma revisão sobre o assunto, optou-se pelo o antibiótico
Augmentin, que na literatura é retratado como eficaz e não prejudica a regeneração de brotos. Este
antibiótico é uma combinação de amoxicilina e clavulanato de potássio o qual foi adicionado ao
meio MS que continham os mesmos suplementos dos meios testados nos experimentos anteriores
(30 gL-1 de sacarose e 6,5 gL-1de ágar) e pH ajustado para 5,5. O antibiótico foi adicionado ao meio
após a esterilização em autoclave a uma pressão de 1atm e temperatura de 120°C, por 20 minutos.
O experimento foi composto por cinco tratamentos com diferentes concentrações do antibiótico (0
mg L-1; 50 mg L-1 ; 100 mg L-1 ; 150 mg L-1 e 200 mg L-1). O meio ficou em sala de crescimento
durante 7 dias antes da inoculação para garantir que os explantes não fossem inoculados num meio
previamente contaminado com o manuseio. Os tratamentos tiveram quatro repetições cada, formada
por três tubos de ensaio, com um explante em cada um deles.
Em todos os experimentos, após a inoculação dos explantes, os tubos foram
transferidos para a sala de crescimento onde foram submetidos a uma temperatura de 25 + 2 ºC e
fotoperíodo de 12h e intensidade luminosa de 30 μmol.m-2.s.
As avaliações foram realizadas 35 dias após a montagem do 1° experimento, 30 dias
após a montagem do 2° e 20 dias após a montagem do 3° experimento. No primeiro ensaio foi
avaliado a percentagem de contaminação total, e nos outros dois o percentual de contaminação total,
fúngica e bacteriana; percentual de oxidação; percentual de brotação e número de brotos por
explante. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. A
homeocedasticidade das médias foram obtidas, quando necessário, com a transformação por arco
sen
, sendo que quando havia interesse de ilustrar as variáveis com as médias
originais seguiu-se o recomendado por Banzatto & Kronka (1995), aplicando-se às médias
transformadas a operação inversa da transformação utilizada.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
A assepsia dos explantes de J. curcas com hipoclorito de cálcio em várias
concentrações e tempo de imersão apresentou em alguns tratamentos, resultados aceitáveis de
contaminação in vitro, porém sem diferença significativa entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade (Figura 1).

Figura 1 – Percentagem de contaminação total de segmentos nodais de
J. curcasdesinfetados em com hipoclorito de cálcio em diferentes
concentrações e tempo de imersão (CV: 65,32).
Fonte: Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais - LCTV.
Mossoró/RN, 2011.
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Não foi encontrado na literatura a aplicação do hipoclorito de cálcio na desinfestação do
pinhão manso, porém, o uso deste desinfestante é bastante comum no cultivo in vitro (ERIG et al.,
2003; FERREIRA, et al., 2010; CHAVES et al., 2004). Muitos autores consideram eficiente a ação
deste desinfestante. Grigolettoet al. (1999), por exemplo, trabalhando com segmentos apicais de
mangaba (Hancorniaspeciosa), consideraram eficaz a assepsia com imersão em álcool 70% por 10
segundos + hipoclorito de cálcio 1% por 10 minutos. Diniz et al., (2008) trabalhando com
seguimentos de rizoma de Spathiphyllum wallisi, conseguiram 73% de explantes livres de
contaminação também com o tratamento com álcool 70% por 1 min. + hipoclorito de cálcio 2% por
10 minutos, considerando bons efeitos da aplicação.
O experimento onde o meio de cultura teve o óleo de Lippia gracilis testado como
agente esterilizante, a contaminação fúngica (%COF) foi significativamente menor quando usado a
concentração de 100 µL.L-1 (Tabela 1). O mesmo ocorreu para a contaminação bacteriana (%COB),
sendo que nesta última, apesar do menor valor, diferiu estatisticamente apenas do tratamento 4 e 5,
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A contaminação total também teve no tratamento 2 a
menor percentagem (58,30%), diferindo com significância dos tratamentos com as concentrações
superiores.
Tabela 1–Médias da Porcentagem de Indução de Brotos (%IB), Nº de Brotos por Explante (NBE) e
Percentagem de Contaminação Fúngica (%COF), Bacteriana (%COB) e Total (%COT) e oxidação (%OXI)
de explantes de Jatropha curcas em meio com Lippia gracilis. Mossoró/RN, 2011.

Tratamento

%IB

NBE*#

%COF*

%COB*

%COT

%OXI

0,00 µL.L-1
100 µL.L-1

49,97 a
66,60 a

0,47 a
0,80 a

27,67 a
4,05 b

79,10 ab
53,30 b

91,65 ab
58,30 b

24.97 b
33.30 b

200 µL.L-1

74,95 a

0,70 a

27,67 a

79,10 ab

100,00 a

100,00 a

-1

300 µL.L
400 µL.L-1

41,62 a
83,30 a

0,30 a
0,80 a

4,05 a
4,05 a

87,13 a
87,13 a

100,00 a
100,00 a

91.65 a
100,00 a

CV

37,25

11,10

73,76

19,30

17,91

23,00

Medias seguida das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0.05).
*Dados transformados
#
Transformação inversa utilizada

Pascual et al. (2001) afirma que óleos essenciais das espécies do gênero Lippia exibem,
em sua maioria, atividade antimicrobiana, o que pôde ser observado neste trabalho e por outros
autores, como a exemplo de Albuquerque (2006) que avaliando a ação antimicrobiana do óleo
essencial de Lippia gracilis, confirma tal ação para este. Segundo Dantas et al. (2010) o óleo
essencial desta espécie apresenta atividade inibitória satisfatória sobre todos os microrganismos
testados por ele, demonstrando o amplo espectro de ação, mesmo quando submetido a
concentrações mínimas.
Nenhuma das concentrações utilizadas neste experimento foi prejudicial para a indução
de brotos (%IB) e o número de brotos por explante (NBE), visto não ter ocasionado diferença
significativa do tratamento controle. No entanto, a percentagem de oxidação (%OXI) aumentou
expressivamente com o uso do óleo, chegando a 100% de oxidação dos explantes nos tratamentos
em que se usou 200 e 400 µL.L-1. A concentração de 100 µL.L-1 foi a única que aparentemente, não
prejudicou o tecido, tendo o percentual de oxidação se igualado ao controle.
Foi notado que os explantes que apresentavam contaminação bacteriana, as colônias de
bactérias mantinham-se restritas a base de cada explante, ao contrário do controle, que permitiu uma
proliferação dos microorganismos por todo o meio (Figura 2). Este fenômeno pode ser observado
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em todas as concentrações utilizadas, sugerindo que a toxidez do óleo essencial de L. gracilis
impediu o crescimento bacteriano no meio de cultivo. Albuquerque (2005), também constatou este
fato quando trabalhou com micropropagação de helicônias usando ápices caulinares cultivadas em
meio contendo óleo essencial de L.gracilis.
O experimento que se usou o antibiótico Augmentim como inibidor bacteriano, a
contaminação fúngica, bacteriana e total foi estatisticamente igual para todos os tratamentos (Tabela
2). A mesma coisa ocorreu com o número de brotos por explante (NBE), que embora tenha
apresentado os resultados mais satisfatórios no tratamento 5, não diferiu pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade. Já o índice de brotação (%IB), apresentou no tratamento com 200 mg.L-1 o
melhor valor, com 100% de regeneração, porém diferindo com significância apenas do tratamento
com 50 mg.L-1. Oliveira et al. (2010) constatou que explantes de Citrus limonia e C. sinensis
cultivados in vitro em meio com diferentes tipos de antibiótico, foram significativamente
influenciados pelas concentrações utilizadas. Além disso, todos os antibióticos testados por estes
autores apresentaram efeitos negativos, exceto o Timentin e o Augmentin a 500 mg L -1.

Figura 2 – Desenvolvimento da contaminação bacteriana em
cultivo de segmentos nodais de Jatropha curcas em meio
básico MS. a. Controle. b. meio com óleo essencial de Lippia
gracilis. Mossoró/RN, 2011.

Em todos os explantes tratados com o antibiótico, independentemente da concentração
utilizada, a oxidação foi reduzida expressivamente quando comparados com o controle. Fato
também observado por Oliveira et al. (2010) em explantes de ''Pêra', 'Valência' e 'Bahia'' cultivados
em meio tratado com diferentes antibiótico, inclusive o Augmentim, utilizado neste experimento.
Tabela 2–Médias da Porcentagem de Indução de Brotos (%IB), Nº de Brotos por Explante (NBE) e
Percentagem de Contaminação Fúngica (%COF), Bacteriana (%COB), Total (%COT) e oxidação (%OXI) de
explantes de Jatropha curcas em meio com Augmentin. Mossoró/RN, 2011.

%IB

NBE*#

%COF*#

%COB*#

%COT*#

%OXI*

91,65 ab
66,60 b

0,90 a
0,87 a

16,65 a
0,00 a

16,65 a
8,32 a

16,65 a
0,00 a

50,29 a
4,05 b

150 mg.L
200 mg.L-1

91,65 ab
83,30 ab
100,00 a

1,15 a
0,87 a
1,40 a

8,32 a
8,32 a
8,32 a

0,00 a
8,32 a
0,00 a

16,65 a
8,32 a
8,32 a

4,05 b
4,05 b
4,05 b

CV

15.74

11,10

122.90

124.18

112.66

115.47

Tratamento
00 mg.L-1
50 mg.L-1
100 mg.L-1
-1

Medias seguida das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0.05).
*Dados transformados
#
Transformação inversa utilizada
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No presente trabalho, nenhum efeito negativo foi observado em decorrência do uso do
antibiótico Augmentin, no entanto, a adição de qualquer antibiótico ao meio de cultura demanda
uma criteriosa avaliação de suas conseqüências sobre o desenvolvimento do tecido, pois muitos
relatos mostraram que eles podem apresentar efeitos positivos ou negativos na regeneração de
plantas in vitro (COSTA et al., 2000; TANG et al., 2004; MENDES et al. 2008).
CONCLUSÃO:
1. A assepsia dos explantes de J. curcas com hipoclorito de cálcio nas concentrações
testadas, não mostraram eficiência significativa superior ou controle;
2. O óleo essencial de Lippia gracilis na concentração de 100 µL.L-1 reduziu
significativamente a contaminação fúngica e bacteriana;
3. O índice de brotação não foi prejudicado em nenhuma das concentrações de óleo
utilizada;
4. As doses acima de 200 µL.L-1do óleo de L. gracilis apresentou oxidação elevada,
chegando até atingir 100% dos explantes de J. curcas;
5. O antibiótico Augmentim nas concentrações utilizadas não foi satisfatório no controle da
contaminação fúngica e bacteriana.
6. A maior regeneração dos explantes é alcançada com 200 mg.L -1 de Augmetin, alcançando
100% de brotação.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA SE ALCANÇAR A
RESOLUTIVIDADE NO TRATAMENTO DA HANSENÍASE.
Mara Léia Távora Vieira1; Caionara Angélica da Silva2; Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes3;
Fátima Raquel Rosado Morais4
RESUMO: O estudo teve como objetivo identificar as práticas de Educação em Saúde desenvolvidas pelas equipes
saúde da família junto aos pacientes de hanseníase na Unidade Saúde da Família (USF) Dr. Chico Costa no município
de Mossoró/RN. A pesquisa é do tipo qualitativa na qual realizamos entrevistas semi-estruturadas com 8 (oito)
profissionais das equipes de saúde da família da USF Dr. Chico Costa. Para a realização da análise dos dados utilizamos
a técnica de categorias, na qual os dados foram agrupados segundo suas semelhanças e características comuns. Por
conseguinte, engajados na interpretação da realidade, observamos que a compreensão de Educação em Saúde por parte
de alguns profissionais ainda é confusa, dificultando o desenvolvimento de práticas resolutivas. As atividades de
educação em saúde são pontuais e curativistas, desenvolvidas, prioritariamente, ao tratamento e reabilitação em
detrimento a prevenção e promoção da saúde que englobam os condicionantes/determinantes do processo saúde/doença.
É imprescindível o desenvolvimento de práticas de educação em saúde dialógicas voltadas para os pacientes de
hanseníase, na busca de promover a autonomia e o auto-cuidado dos pacientes, assim como a melhoria da sua qualidade
de vida. Que todos os profissionais sejam capacitados para imprimir nos serviços de saúde o modelo educativo
participativo, valorizando os espaços das relações interpessoais estabelecidas nos serviços de saúde como contextos de
práticas educativas emancipatórias. Enfim, que a Educação em Saúde contribua para a melhoria da produção dos
serviços de saúde, assegurando a qualidade, satisfação dos profissionais e usuários assistidos com dignidade e qualidade
a que têm direito.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Saúde da Família; Hanseníase.

INTRODUÇÃO
A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa silenciosa, cuja forma de contágio se dá
através da eliminação dos bacilos (bactérias) de pessoas doentes que não estão em tratamento,
expelidas por meio do aparelho respiratório superior (secreções nasais, gotículas da fala, tosse,
espirro). “O diagnóstico precoce da hanseníase e o seu tratamento adequado evitam a evolução da
doença, conseqüentemente impedem a instalação das incapacidades físicas por ela provocadas”,
proporcionando a cura. (BRASIL, 2002, p.13) Os portadores são vítimas de discriminação pelo
estigma e histórico da doença, que é popularmente conhecida como “lepra”; por ser uma doença de
origem dermatológica, sendo a pele um órgão visível que interfere na boa aparência; pelas
informações distorcidas da população e por ser contagiosa.
O Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) do Ministério da Saúde (MS)
estabeleceu diretrizes operacionais para a execução de diferentes ações, articuladas e integradas,
que pudessem em todas as frentes de trabalho propiciar atendimento às pessoas que adoecem nas
suas necessidades e direitos.
De acordo com a coordenadoria do Programa Estadual de Eliminação da Hanseníase da
Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) do Rio Grande do Norte, “em 2009 foram
1
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diagnosticados 296 novos casos da doença, 137 só em Mossoró e em 2010 já foram notificados até
o momento 46 casos sendo 20 destes no município” (SESAP, 2010). A Hanseníase, portanto,
tornou-se um problema de saúde pública pela quantidade, gravidade e cronicidade da doença.
O Programa de Controle de Hanseníase do município de Mossoró requer o
desenvolvimento de ações e decisões voltadas para um efetivo compromisso com a saúde da
população e nesse sentido, constitui oportunidade histórica para o estabelecimento de novas práticas
de saúde e com isto a necessidade de repensar a atuação de práticas educativas junto a esse
programa. Haja vista, que tradicionalmente os saberes e as práticas educativas em saúde utilizam
um discurso higienista e intervenções normalizadoras impregnados por um discurso sanitário
subjacente, que fazem uso de estratégias comunicacionais verticalizadas, autoritárias e reducionistas
da determinação do processo saúde-doença à dimensão individual (ALVES, 2005).
Os serviços de saúde brasileiros por estarem ainda muito centrados no modelo
assistencial-curativo e no atendimento médico, no entender de Chiesa e Veríssimo (2001, p. 34),
tornam a prática educativa condicionada “a ações que visam modificar práticas dos indivíduos
consideradas inadequadas pelos profissionais, mediante a prescrição de tratamentos, condutas e
mudanças de comportamento”. E, quando são realizadas atividades participativas, como palestras,
reuniões com grupos, são somente respondidos aos questionamentos sobre as doenças no sentido de
que seu motivo é a falta de cuidado e desleixo da população com a saúde.
Dentre os diversos espaços dos serviços de saúde, Vasconcelos (1989; 1999) destaca os
de atenção básica como um contexto privilegiado para desenvolvimento de práticas educativas em
saúde. A consideração da autora justifica-se pela particularidade destes serviços, caracterizados pela
maior proximidade com a população e a ênfase nas ações preventivas e promocionais.
No âmbito das Unidades Básicas de Saúde da Família, a educação em saúde figura
como uma prática prevista e atribuída a todos os profissionais que compõem a equipe de saúde da
família. A equipe de Saúde da Família deve ser composta por no mínimo um médico, enfermeiro,
auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e de quatro a seis Agentes Comunitários de
Saúde (BRASIL, 2006). Esses profissionais devem primar não somente pela cura e reabilitação da
saúde, mas também pela prevenção e promoção da saúde. As ações de educação em saúde não
podem limitar ao aspecto curativista/assistencialista, mas englobar os condicionantes/determinantes
do processo saúde/doença.
A relevância da área de educação em saúde é definida por L’Abbate (1994, p. 481)
como um “campo privilegiado de práticas que ocorrem no nível das relações sociais normalmente
estabelecidas cotidianamente pelos profissionais de saúde entre si e no âmbito institucional,
sobretudo com o usuário, envolvendo os diversos atores presentes”, visto que o atendimento ao
usuário é prestado, sobretudo, por meio dessas práticas.
Fernandes (2010) acrescenta que as práticas educativas devem imprimir nos serviços de
saúde o modelo educativo dialógico, porém não mais pela imposição de um saber técnico-científico
detido pelos profissionais de saúde. Mas sim, pelo desenvolvimento da autonomia e da
responsabilidade dos indivíduos no cuidado com a saúde, valorizando os espaços das relações
interpessoais estabelecidas nos serviços de saúde como contextos de práticas educativas
emancipatórias.
Esse estudo objetiva, portanto, identificar as práticas de Educação em Saúde
desenvolvidas pelas equipes saúde da família junto aos pacientes de hanseníase na Unidade Saúde
da Família (USF) Dr. Chico Costa no município de Mossoró/RN.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa é do tipo qualitativa, por se aproximar e descrever o objeto de investigação,
incorporando aspectos “... do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações
e às estruturas sociais” (MINAYO, 1993) nas construções das práticas educativas em saúde.
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O estudo foi realizado na Unidade Básica Saúde da Família Dr. Chico Costa situada na
Rua Seis de Janeiro, S/N, no bairro Santo Antônio em Mossoró/RN. A escolha dessa unidade se deu
por ser campo de estágio da FAEN/UERN, por apresentar historicidade do trabalho com o controle
da Hanseníase, visto ter sido uma das primeiras USF a descentralizar o tratamento, como também
pela grande incidência de novos casos no bairro e adjacências, além de ser uma das unidades do
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-saúde.5
Os sujeitos desta pesquisa foram 8 (oito) profissionais das 3 (três) equipes da USF Dr.
Chico Costa, sendo estes: 3 (três) enfermeiros, 2 (dois) técnicos de enfermagem, 2 (dois) Agente
Comunitário de Saúde (ACS) e 1 (um) médico. Como critério de inclusão para seleção dos sujeitos
da pesquisa foi elencado: ser profissional da Saúde da Família da USF Dr. Chico Costa e aceitar
participar da pesquisa, e como critério de exclusão não trabalhar nas equipes da USF Dr. Chico
Costa, estar em gozo de licença especial, férias e atestado médico e recusar assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.
A coleta de dados ocorreu de acordo com sua disponibilidade dos profissionais das
equipes Saúde da família da USF Dr. Chico Costa, entre os meses de outubro e novembro de 2010.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com um roteiro prévio como forma de permitir a
abertura e facilidade para o entrevistado expor suas opiniões com profundidade, e assim, o
pesquisador manter o foco no objetivo da pesquisa (MINAYO, 2007). Cada entrevista foi gravada
por um aparelho eletrônico (MP4) e posteriormente transcrita, mantendo-se o sigilo, a privacidade e
o anonimato dos entrevistados.
Para que o anonimato dos pesquisados fossem assegurados, os enfermeiros foram
identificados por Enf., os técnicos de enfermagem por Téc., os agentes comunitários de saúde por
ACS e o médico por Méd., e cada equipe recebeu o nome de um clássico da educação em saúde, a
exemplo, equipe Freire, equipe Vasconcelos e equipe Morin.
Os dados obtidos foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, e ,
dentro das suas modalidades, por meio da análise temática. Segundo Minayo et al.(2007) a idéia de
tema está relacionada a uma afirmação a respeito de determinado assunto.
Esta análise se divide em três etapas: pré-análise; exploração do material; tratamento
dos resultados e interpretação. A primeira etapa se constitui em uma fase de organização,
utilizando-se da leitura flutuante, retomada dos objetivos iniciais da pesquisa. Na segunda etapa os
dados são codificados a partir das unidades de registro. Na última etapa os dados são categorizados,
a fim de alcançar um núcleo de apreensão do texto (MINAYO, et al., 2007). As “Categorias são
expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado”
(MINAYO, 2007, p. 317). Portanto, os dados foram agrupados segundo suas semelhanças e
características comuns, a partir do roteiro norteador aplicado nas entrevistas semi-estruturadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O fluxograma da Unidade Saúde da Família (USF) Dr. Chico Costa em relação ao
paciente hansênico se inicia através da procura do paciente ao tratamento, quando este já apresenta
sinais e sintomas de comprometimento dermatológico e/ou neurológico. A busca ativa pela equipe
de saúde da USF só é feita em situações eventuais, quando tem campanhas impulsionadas pelo
Ministério da Saúde.

5

O Pró-Saúde é um programa que promove a interação ensino-serviço, visando à reorientação da formação profissional, assegurando
uma abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica, promovendo transformações nos processos de
geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem e de prestação de serviços à população.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

946

O diagnóstico da Hanseníase é realizado pelo médico em conjunto com o enfermeiro
que é o responsável pelo teste de sensibilidade e pelo acompanhamento mensal da dose
supervisionada.
Após o diagnóstico, o tratamento se inicia independentemente da atividade programada
para ser realizada na unidade, e após 28 dias o paciente retorna para tomar a dose supervisionada e
receber novos medicamentos e orientações na consulta de enfermagem. O tratamento é feito com o
envolvimento de todos os profissionais da USF, principalmente médico, enfermeiro e agente
comunitário de saúde.
Para a realização do combate a Hanseníase no bairro Santo Antônio, os 3 (três)
enfermeiros e os ACS da USF Dr. Chico Costa receberam capacitação recente, disponibilizada pela
Gerência Municipal de Saúde de Mossoró.
A capacitação dos profissionais para atuar na assistência a hanseníase é uma meta do
Plano Nacional de Eliminação da Hanseníase, estabelecido pelo Ministério da Saúde, a fim de
minimizar os casos de hanseníase no país, e eliminá-lo como problema de saúde pública. (BRASIL,
2006)
Uma estratégia que pode ser utilizada pelos profissionais da saúde para se alcançar a
minimização dos danos e eliminação da Hanseníase é a Educação em Saúde. As concepções sobre
Educação em Saúde que os profissionais da USF Dr. Chico Costa inferiram foram:
“São noções básicas que se deve ter sobre as ações desenvolvidas na área da saúde”.
(ACS -equipe Freire)
“São as orientações dadas à população para prevenir patologias”. (Téc.- equipe Freire)
“Mecanismo facilitador que tem por objetivo ressaltar a importância da implantação de
métodos preventivos, com objetivos de evitar complicações futuras”. (Enf.- equipe Freire)
“São dimensões da vida humana, normalmente separadas, mas que precisam
permanecer sempre juntas para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos”. (Enf.- equipe Morin)
Essas colocações comprovam o que Machado (2007) afirma que na prática verifica-se a
predominância de práticas de educação em saúde reducionistas, o que requer questionamentos para
o alcance de ações integradas e participativas.
Pereira et al (2008) complementa que as ações educativas tem se mostrado através da
transmissão de conhecimentos e comportamentos, estando associado a uma deficiência na formação
dos profissionais e a uma carência na assistência as reais necessidades dos indivíduos.
A concepção de Educação em Saúde como um instrumento da atenção básica pode
ainda ser visualizada na fala do Médico da equipe Vasconcelos ao dizer: “Educação em Saúde é um
conjunto de conhecimentos com foco na atenção básica (primária), cujo objetivo é a prevenção de
patologias e suas sequelas.”
No entanto, conforme coloca Olivi e Oliveira (2003) a Educação em Saúde ganha um
papel importante, também, na unidade hospitalar, principalmente para enfermagem, onde o hospital
deixa de ser exclusivamente um local de restabelecimento da saúde, e passa a ter uma função de
recuperação, manutenção e prevenção de doenças.
A importância da educação em saúde para o paciente hansênico pode ser visualizada na
fala dos entrevistados como ferramenta fundamental para a prevenção e o tratamento de hanseníase,
assim como facilitadora na desmistificação de alguns estigmas associados à doença que ainda
perpetuam na sociedade.
“A Educação em Saúde voltada para o paciente hansênico tem tripla importância: 1º)
Prevenir a disseminação da doença, propagando conhecimentos necessários de diagnóstico precoce,
com isso cuidando-se a transmissão da doença; 2º) estimula o tratamento (início e adesão), evitando
sequelas; 3º) eliminar o preconceito que ainda acomete portadores de hanseníase.” (Méd.- equipe
Vasconcelos)
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“A importância é evitar complicações ou sequelas irreversíveis que talvez o paciente
sem determinadas orientações não saibam; como também deve ser o tratamento dessa patologia.”
(Enf.- equipe Vasconcelos)
Na assistência a pacientes hansênicos, a educação em saúde é considerada uma técnica
muito eficiente, pois utiliza de orientações precoces, a fim de prevenir e reabilitar as incapacidades,
tornando os pacientes ativos, conhecedores e (co)responsáveis pelas consequencias no seu
tratamento. Sendo isso fortificado, através de um relacionamento de confiança entre profissionais,
pacientes e família com os serviços de saúde. (PEDROSA, 1991)
O Ministério da Saúde (1989) através da portaria número 165 Bsb de 14 de maio de
1976, preconiza a educação em saúde como ação fundamental no controle da hanseníase, além da
aplicação de BCG, investigação epidemiológica e prevenção de incapacidades.
Referente às ações de educação em saúde desenvolvidas na USF Dr. Chico Costa, os
profissionais afirmaram desenvolver “palestras educativas e apoio psicológico.” (Enf.- equipe
Freire)
Além de “orientações de como deve ser o tratamento: tempo, medicação, dosagem,
reações dessa medicação; importância de concluir o tratamento; o que pode acontecer “sequelas” se
o paciente abandonar o tratamento, sequelas que podem ser irreversíveis.” (Enf.- equipe
Vasconcelos)
“Bloqueio dos comunicantes; a medicação e o tratamento com orientações para que o
cliente não desista e faça até o final.” (Téc. – equipe Morin)
De acordo com Machado (2007) o conceito de educação em saúde está associado ao
conceito de promoção da saúde, e não apenas de tratamento e reabilitação, buscando a participação
de toda a população no contexto de sua vida cotidiana e não apenas das pessoas sob risco de
adoecer ou doentes. Busca-se então o bem-estar nos aspectos físicos, mentais, ambientais, pessoais,
familiares e sociais.
Ao investigar a articulação da equipe multiprofissional nas ações de educação em saúde
desenvolvidas na ESF, junto ao paciente com hanseníase, obteve-se como resposta majoritária, a
participação conjunta dos profissionais, no entanto a enfermeira da Equipe Vasconcelos relatou que
não havia integralidade entre os membros da equipe e não justificou.
Para se alcançar uma assistência integral e holística é necessária abdicar do
individualismo profissional, estimular o trabalho em equipe e o diálogo entre os profissionais, com
foco nos usuários, nas ações de saúde e na educação permanente. (ARAÚJO, 2003)
No que se refere à qualidade das ações desenvolvidas para o paciente hansênico pelos
profissionais da USF, foram unânimes ao afirmarem que as ações podem/ precisam melhorar,
tornando isso fator determinantes na eficácia e resolutividade dos casos de hanseníase no bairro.
“Podem melhorar. Infelizmente tem pacientes que não sabem da importância de
concluir o tratamento e não são orientados das incapacidades que a patologia podem causar, devido
alguns profissionais esconderem isso do paciente.” (Enf.- equipe Vasconcelos)
“Poderiam acontecer melhor com o apoio e a participação de dermatologista para
referenciar.” (Enf.- equipe Freire)
“Sempre é preciso melhorar. O volume das ações é insuficiente, e o resultado é a alta
incidência de hanseníase na nossa região” (Méd.- equipe Vasconcelos)
Corroborando com a fala do profissional médico, Dias (2005) coloca que no ano de
2004, Mossoró registrou “o diagnóstico de 115 casos novos de hanseníase, o que corresponde ao
coeficiente de detecção de 5,16 casos em cada 10.000 habitantes, considerado hiperendêmico pelos
parâmetros do Ministério da Saúde”, concentrando-se principalmente nestes quatro bairros:
Barrocas, Santo Antônio, Bom Jardim e Paredões.
Vale salientar que conforme Olivi e Oliveira (2003) é responsabilidade dos municípios,
em especial da atenção básica, a competência de prestar a assistência de qualidade à população e
assim, em específico, aos doentes com hanseníase.
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As atividades de educação em saúde desenvolvidas na USF Dr. Chico Costa ao paciente
hansênico estão centradas em orientações nas consultas médica e de enfermagem e nas visitas
domiciliares. Esporadicamente ocorrem palestras em locais estratégicos, realizadas pelos
acadêmicos de enfermagem da UERN, utilização de impressos disponibilizados pela Gerência de
Saúde, a fim de estimular a conscientização do controle da hanseníase. Isso pode ser reiterado nas
falas abaixo:
“Palestras em locais estratégicos como: escolas, CRAS, UBSF, ou até mesmo na casa
do comunitário ou panfletos que eles lêem e vêem como se prevenir da lesão” (Téc.- equipe Freire)
“São realizadas individualmente com os pacientes no momento das consultas, em
reunião na unidade de saúde, com os usuários na sala de espera e nas micro-áreas no momento das
visitas domiciliares.” (Enf.- equipe Morin)
“A busca ativa na área, reavaliação da assistência prestada, tentar romper estigmas e
colaborar com a reinserção social, realização de ações educativas para intensificar o entendimento
dos familiares e pacientes.” (Enf.- equipe Freire)
As ações de educação em saúde precisam utilizar de elementos da realidade dos
pacientes, estimulando os profissionais a serem agentes críticos e reflexivos no processo de cuidar,
tornando esse processo democrático, levando em consideração a família e a coletividade. (SILVA e
PAZ, 2010)
CONCLUSÃO
Este estudo nos permitiu identificar as práticas de Educação em Saúde desenvolvidas
pelas equipes saúde da família junto aos pacientes de hanseníase na Unidade Saúde da Família
(USF) Dr. Chico Costa no município de Mossoró/RN. Foi possível comprovar que a compreensão
de Educação em Saúde por parte de alguns profissionais ainda é confusa, dificultando o
desenvolvimento de práticas resolutivas.
O fluxograma da USF Dr. Chico Costa em relação ao paciente hansênico se inicia
através da procura do paciente ao tratamento, quando este já apresenta sinais e sintomas de
comprometimento dermatológico e/ou neurológico. A busca ativa pela equipe de saúde da USF só é
feita em situações eventuais, quando tem campanhas impulsionadas pelo Ministério da Saúde.
As atividades de educação em saúde desenvolvidas pelos profissionais da USF Dr.
Chico Costa ao paciente hansênico são ações pontuais e curativistas, desenvolvidas,
prioritariamente, ao tratamento e reabilitação em detrimento a prevenção, estando associada à
mudança de padrões de comportamento dos seus atores sociais, distanciando do conceito de
educação em saúde que busca promover a autonomia e o auto-cuidado dos pacientes, assim como a
melhoria da sua qualidade de vida.
Percebe-se que a configuração do trabalho da saúde da família na unidade básica está
sendo efetivado com alguns entraves, dentre eles: a falta de adesão dos portadores ao tratamento, as
condições de trabalho oferecidas a estes profissionais, a dificuldade na busca ativa, a carga horária
extensa da equipe, a desarticulação e o desinteresse dos profissionais em estabelecer práticas de
educação em Saúde e a dificuldade em operacionalizar a integralidade em saúde junto aos pacientes
hansênicos.
É imprescindível que todos os profissionais sejam capacitados para as práticas de
educação em saúde em hanseníase, como forma de imprimir nos serviços de saúde o modelo
educativo dialógico, pelo desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos indivíduos no
cuidado com a saúde, valorizando os espaços das relações interpessoais estabelecidas nos serviços
de saúde como contextos de práticas educativas emancipatórias.
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EFEITOS DA DESNUTRIÇÃO PRECOCE EM RATOS WISTAR ADULTOS NO CURSO
DA INFECÇÃO POR Plasmodium berghei
Pablo Derruan Gurgel de Andrade1, Fernanda Emilly Bezerra Vieira2, Francisco Barros Barbosa3,
Valter Ferreira de Andrade Neto4, Luciana Alves Bezerra Dantas Itto5.
RESUMO: Estudos epidemiológicos mostram que a desnutrição precoce torna indivíduos humanos adultos mais
susceptíveis a doenças como hipertensão, obesidade e diabetes. Em modelos experimentais com ratos tem sido
mostrado que a desnutrição intra-uterina induz alterações fisiológicas irreversíveis no metabolismo da glicose. A partir
deste fato, percebe-se que células e/ou processos fisiológicos podem ser alterados no indivíduo adulto por uma falta de
ingestão nutricional ainda na fase da infância. O sistema imunológico encontra-se afetado pela desnutrição aguda ou
precoce, apresentando em geral uma menor capacidade de ativação e/ou resposta. No entanto, o modelo de desnutrição
precoce durante a lactação em ratos Wistar ainda não foi avaliado quanto à capacidade de resposta dos animais
desnutridos durante o curso de uma infecção parasitária. Assim, objetiva-se utilizar o modelo de malária de roedores,
Plasmodium berghei em ratos Wistar para avaliar o possível efeito no curso de infecção e, por conseqüência, ajudar a
elucidar a relação entre desnutrição neonatal e a capacidade de resposta a patógenos na fase adulta.
PALAVRAS-CHAVE: Desnutrição; Plasmodium berghei; Ratos Wistar.

INTRODUÇÃO
A má nutrição é, ainda hoje, um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade.
Há estimativas de que aproximadamente metade da população de todas as nações sofre de má
nutrição. Um fator agravante é que a maior proporção dos países que enfrentam a forma de
desnutrição protéico-calórica (DPC) são de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde
grassam as doenças infecto-contagiosas e parasitárias. No norte e nordeste temos índices
considerados elevados, com 23% e 27,3%, similares àqueles dos países africanos mais pobres. No
sul e sudeste do país, a prevalência de desnutrição infantil é de aproximadamente 8% a 9%
(Monteiro et al, 1997).
Patógenos, especialmente os teciduais, podem contribuir para a depleção de nutrientes
nos tecidos, uma vez que dividem vias bioquímicas que requerem fontes idênticas. Como exemplos
podemos citar os parasitas sanguíneos Trypanosoma, Plasmodium, Schistosoma mansoni, dentre
outros (Bush et al, 2001). Dessa forma, a associação adulto/desnutrido e infecção parasitária é
bastante comum (Schoroeder & Brown, 1994).
Estudos epidemiológicos mostram que indivíduos desnutridos, especialmente as
crianças, apresentam uma maior susceptibilidade a processos infecciosos e maior morbidade e
mortalidade (Berkowitz, 1992; Lesourd, 1997). A DCP provoca leucopenia e leucocitose,
especialmente nos humanos desnutridos, acompanhadas com processos infecciosos e doenças
crônicas (Catchatourian et al, 1980; Gross & Newberne, 1980). Estudos relatam ainda que a DPC
encontra-se associada a uma menor função de neutrófilos e macrófagos na adesão destes e na
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migração e quimiotaxia, menor proliferação celular em muitos órgãos, alterações nas respostas Tdependentes, fagocitose, no sistema complemento e na síntese de citocinas (Borelli et al, 2004).
Experimentos com desnutrição conduzidos em ratos Wistar indicam que eventos na fase
inicial da vida são determinantes no estado fisiológico da saúde da progênie (Barbosa, 2001). Na
desnutrição precoce, o período de carência nutricional se dá na fase inicial de vida e, passado este
período, o indivíduo apresenta uma dieta sem deficiências nutricionais. Este tipo de desnutrição tem
sido incriminado em estudos experimentais e epidemiológicos como um dos fatores determinantes
do diabetes melittus na vida adulta (diabetes tipo II). Ainda não são, entretanto, entendidos quais
mecanismos sinalizadores são afetados e "memorizados" durante o processo de desnutrição, capazes
de determinar o aparecimento posterior desta fisiopatologia. Quanto ao comprometimento do
funcionamento do sistema imunológico, Barja-Fidalgo et al (2003) demonstraram que neste modelo
os animais submetidos à desnutrição precoce apresentam diminuição do edema pleural, adesão e
migração leucocitárias e expressão de ICAM-1. No entanto, os desafios imunológicos frente a
patógenos neste modelo em especial é um campo ainda a ser explorado.
Objetiva-se realizar um desafio parasitário ao modelo de desnutrição precoce,
infectando em condições padronizadas ratos adultos que sofreram desnutrição durante a fase
lactacional com malária de roedores causada pelo Plasmodium berghei (Pb), pois é uma infecção
que se processa totalmente no tecido sanguíneo e depende de principalmente da imunidade celular
para o desenvolvimento de proteção efetiva.
MATERIAL E MÉTODOS
Manutenção e cruzamento de matrizes para produção dos animais experimentais.
Os animais foram mantidos no Biotério da UERN e obtidos pelo cruzamento de
matrizes isogênicas, em ambiente com temperatura regulada para 23+2ºC e ciclo fotoperiódico de
12 horas de claro e escuro (07:00-19:00 horas). Foi ofertada ração comercial com 22% de proteínas
e água são oferecidos ad libitum.
Desenho e confecção dos grupos experimentais.
Foram criados 4 grupos, formados cada um por uma fêmea lactante e sua respectiva
prole contendo 7 filhotes, de ambos os sexos. Cada fêmea lactante é, portanto, amamentadora de um
grupo experimental, e os tratamentos de desnutrição incidiram sobre ela uma vez que os filhotes nos
10 primeiros dias obtêm alimento exclusivamente pela lactação. Os grupos montados foram: grupo
controle (GC), que não recebeu nenhum tratamento especial; grupo desnutrido (GD), que nos 10
primeiros dias de vida receberam a ração especial de desnutrição para proteínas (teor de 4%) obtida
pela diluição da ração comercial, sendo corrigidos os conteúdos de vitaminas e minerais; grupo
parasita (GP), recebeu a ração comercial normal e no 81º dia sofreu a inoculação com o Pb e o
grupo parasita-desnutrido (GPD), que recebeu a ração especial de desnutrição nos 10 primeiros dias
e o inóculo com Pb no 81º dia.
Infecções experimentais com o Plasmodium berghei e coleta de resultados
A inoculação para os animais dos grupos GP e GPD realizou-se no 81º dia de vida, após
os animais serem considerados adultos, por via intraperitoneal e em uma concentração de 5x107
hemácias parasitadas com o Plasmodium berghei (cepa NK65). A mensuração dos níveis de
parasitemia e consequentemente sua taxa de infecção foram efetivadas por meio da análise
microscópica de esfregaços sanguíneos corados com Giemsa.
O peso dos animais, assim como o nível de sua parasitemia e mortalidade, foram
acompanhados diariamente durante 28 dias após o inóculo de forma a detectar a evolução aguda da
doença. O sangue para a confecção dos esfregaços foi obtido da ponta da cauda do animal. A
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contagem de parasitemia foi realizada em áreas homogêneas e finas do esfregaço, contando-se o
número de células infectadas em 300 eritrócitos. A mortalidade foi acompanhada diariamente
durante o tempo de colheita dos dados.
RESULTADOS
A taxa de infecção dos animais inoculados com o Pb foi de 71% no grupo (5 animais
em 7) GP e de 100% no grupo GPD (7 animais em 7). O período de pré-patência (PPP) entre os
dois grupos foi similar, perfazendo em média 9±4 dias no grupo GP e de 7,9±3,8 dias no grupo
GPD (Figura 1). Os dados da parasitemia mostram que os seus níveis foram baixos nos dois grupos
analisados, não ultrapassando a média de 3% no grupo GPD, corroborando as informações da
literatura que relatam que ratos desenvolvem uma resistência natural adquirida com a idade à
infecção pelo Pb; ainda assim, mesmo no grupo que sofreu a desnutrição precoce a parasitemia não
se elevou tanto assim (Figura 1).

Figura 1 – Acompanhamento de parasitemia nos animais dos grupos GP e GDP após inoculo de 5x10 7 hemácias
parasitadas por via intraperitoneal.

O peso dos animais foi acompanhado a partir do 81º dia de vida deles até o fim dos
experimentos que ocorreu no 115º dia. As médias mostram que os animais desnutridos (GD)
recuperaram parte do defict de peso em relação aos animais do grupo controle (GC) em torno do dia
100 de acompanhamento, estabilizando o seu peso a partir de então. Os animais dos grupos
parasitados (GP e GPD) apresentaram um padrão de perda de peso em relação ao grupo controle e
uma curva na qual não há ganho significativo de peso durante o tempo de acompanhamento (Figura
2). A mortalidade foi nula em todos os grupos de animais estudados, durante os 115 dias dos
experimentos.
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Figura 2 – Médias de peso em gramas dos animais dos grupos experimentais GC, GD, GP e GPD.

CONCLUSÃO
A desnutrição precoce realizada nos primeiros 10 dias da fase lactacional resultou em
alterações de longo prazo, mensuradas na sua fase adulta. Estas alterações foram detectadas em
relação a uma maior susceptibilidade à infecção pela malária experimental por Plasmodium berghei
sob inóculo padronizado, com uma tendência a apresentar uma maior parasitemia que o grupo
controle. Apesar de uma maior fragilidade à infecção e à doença provocada pela desnutrição, não
ocorreu mortalidade decorrente da infecção ou do tratamento de desnutrição pregresso.
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EFEITO DO GLUTAMATO MONOSSÓDICO (MSG) NA INDUÇÃO
EXPERIMENTAL DA OBESIDADE E DIABETES TIPO II
João Xavier da Silva Neto1; Francisco Barros Barbosa3 ; José hélio de Araújo Filho2 ;
Bruna Kaline Gorgônio de Azevedo1 ; Thiago Fernandes Martins1
RESUMO: O presente estudo objetivou avaliar o efeito do glutamato monossódico (MSG) para induzir
obesidade e diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) em ratos. O mecanismo de indução foi realizado através de
injeções subcutâneas sucessivas de MSG, na concentração de 4g/kg de peso corporal/dia durante os
primeiros 5 dias de vida dos filhotes. Os animais controles receberam quantidades equimolares de solução
de cloreto de sódio (NaCl) durante o mesmo período. Após desmame, em intervalos de 5 dias, foram
mensurados a evolução ponderal, o consumo de água e de ração. Ao atingirem 90 dias de idade os
animais foram anestesiados para a determinação do índice de Lee, coleta e pesagem dos órgãos internos
(coração, baço, rins e fígado) e para a quantificação da gordura acumulada na região abdominal. Os dados
obtidos foram submetidos a analise estatística e o nível de significância entre as medidas foi determinado
através do teste-t de student. Pode-se observar que os animais tratados com MSG apresentaram
incremento no ganho de peso, diminuição do Comprimento naso-anal, aumento no índice de Lee,
aumento no consumo de água e de ração, aumento da massa do fígado e acúmulo exacerbado de gordura
na região abdominal.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; MSG; Diabetes mellitus tipo 2.
INTRODUÇÃO
A prevalência da obesidade tem tomado proporções epidemiológicas globais
com aproximadamente 1 bilhão de adultos apresentando sobrepeso e cerca de 300
milhões de indivíduos obesos. Estudos mostram que a obesidade é influenciada por
fatores genéticos, bem com por fatores ambientais como o estilo de vida, dieta e a não
pratica de exercícios físicos (RIVADA et al, 2011).
A obesidade é o resultado do desbalanço entre a energia produzida pela
ingestão de alimentos e aquela que é gasta nas atividades diárias (GOOSSENS, 2007).
Quando existe um excedente de energia, o mesmo é estocado em vários órgãos, como
no caso dos carboidratos que quando em excesso pode ser mobilizado para o interior
dos adipócitos onde serão convertidos em ácidos graxos. Como o valor calórico do
ácido graxo (9 kcal/g) é maior do que o do carboidrato (4 kcal/g), o ácido graxo é a
reserva energética ideal (BRUNNER, 2008).
O aumento na média da circunferência abdominal (acima de 102 e 88 cm
para homens e mulheres, respectivamente) indica o acúmulo de gordura nessa região
(HASLAN, 2010). A gordura abdominal desempenha um papel central na síndrome
metabólica e é um grande fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas
como diabetes mellitus tipo II, doenças cardiovasculares, resistência insulínica
(GOOSSENS, 2007), câncer e dislipidemia (RIVADA et al, 2011).
1 Discentes do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN.
E-mail: xavier-2009@bol.com.br
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Obesidade se relaciona com a diabetes mellitus tipo II devido ao aumento
exacerbado das concentrações de gordura tanto nos adipócitos, quanto na corrente
sanguínea (WILFFELÈ, 2004). Esse aumento intracelular dos depósitos de triacilgliceróis na musculatura, fígado e pâncreas em indivíduos obesos atenuam o metabolismo
glicolítico, interferindo na atividade insulínica (RAZ et al, 2005).
A diabetes é uma patologia na qual a característica principal é a
desregulação do controle glicêmico (indivíduos hiperglicêmicos). Este descontrole
origina um aumento do apetite, aumento na ingestão de água, entre outros sintomas
(ECKEL et al. 2005).
Estudos mostram que indivíduos obesos apresentam uma desensibilização
do receptor da insulina, desensibilização essa que faz a ligação da insulina com o seu
receptor ser diminuída, resultando na resistência insulínica (FORMIGUEIRA e
CANTÓN, 2004). A resistência insulínica é definida como uma condição de diminuição
da sensibilidade á insulina, na qual a habilidade da mesma de diminuir os níveis
circulantes de glicose é enfraquecido. Essa anormalidade está presente em ± 90 % dos
pacientes obesos com T2DM (HENRRY, 2003).
Devido a grande prevalência de indivíduos obesos, é essencial que haja
diversos modelos animais de obesidade humana para facilitar as pesquisas sobre as
varias doenças associadas com a mesma. Modelos em ratos, de diabetes mellitus
espontâneo ou devido a modificações genéticas tem sido muito usado. Com respectiva
indução por droga o modelo animal experimental de diabetes mellitus e obesidade
também, têm sido bastante reportados. Também tem sido bastante relatado um modelo
muito útil, produzido pela indução por MSG em ratos recém nascidos. Nos ratos, há o
desenvolvimento de obesidade severa associada com a diabetes mellitus após
administrações de injeções subcutâneas de MSG em animais recém nascidos (SASAKI,
Y. et al, 2009).
A administração de MSG em ratos recém-nascidos resulta em lesões características nos neurônios do núcleo arqueado hipotalâmico. As lesões neurais debilitam a
sinalização da insulina e leptina (LOBATO, N. S. et al, 2010).
Nesta linha, o presente estudo se propõe a avaliar a ação do glutamato
monossódico (MSG) na determinação da obesidade experimental em ratos produzidos
no Biotério da UERN. É também objetivo do trabalho a produção de animais obesos
com alterações na homeostasia glicídica para o estudo dos elos bioquímicos entre
obesidade e diabetes.
.

MATERIAL E MÉTODOS

ANIMAIS

Os experimentos foram realizados com 36 ratos machos da linhagem Wista
(ratos norvegicos) recém-nascidos provenientes do biotério do campus central da
UERN-Mossoró. Os animais foram acondicionados em temperatura ambiente controlada de ± 22 °C. Fotoperíodo de 12 h claro-escuro.
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INDUÇÃO A OBESIDADE, GANHO DE PESO E INDICE DE LEE
Os ratos foram divididos igualmente em 2 grupos da seguinte forma: obeso
e controle. Após o nascimento, os filhotes do grupo obeso foram submetidos a
aplicações de injeções subcutâneas de glutamato monossódico ( MSG ) na concentração
de 4g/kg de peso corporal/dia, durante os primeiros 5 dias neonatais. Animais controles
receberão injeções equimolar de solução salina. O desmame ocorreu aos 21 dias de
idade, após o qual ambos os grupos foram alimentados com ração balanceada para
roedores e água ad libitum.
Os animais foram pesados a cada 5 dias a partir da 3ª semana de vida.
Para determinar se a obesidade foi estabelecida, utilizou se o índice de Lee, método pelo
qual mensura-se indiretamente o percentual de gordura corporal. O índice de Lee é a
razão da raiz cúbica do peso corporal (em gramas) dividido pelo comprimento naso-anal
(CNA) (em cm) multiplicado por 1000.
Animais do grupo obeso que não apresentaram aumento nos valores do índice de lee superiores a 5% em comparação ao grupo controle, foram sacrificados.
CONSUMO DE ÁGUA, RAÇÃO E COLETA DOS ORGÃOS INTERNOS
O consumo hídrico e alimentar foi mensurado diariamente a partir do 21°
dia para posteriores comparações.
Ao atingirem os 90 dias de idade os ratos foram sacrificados e os órgãos internos (coração, baço, rins e fígado) , bem como o acúmulo de tecido adiposo foram
coletados e pesados.
ANÁLISE ESTATISTICA
Os dados estão apresentados como média ± DP. Os valores foram analisados segundo o teste t. Foram considerados significantes variações de valores de p< 0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A curva de crescimento é mostrada na fig. 1. Observou-se através do gráfico
que o grupo obeso apresentou um ganho de peso superior em comparação com o grupo controle. A diferença de peso entre os animais pode ser observada a partir do 21° dia
e apresenta aumento ate o 90 ° dia. Em SASAKI, Y. et al. , 2009, resultados parecidos
são demonstrados, mostrando assim que esse aumento de peso é algo esperado .
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Figura 1- Ganho de peso corporal médio dos animais. Médias seguidas de * diferem entre se pelo teste t
a p<0,05.

Os animais do grupo obeso apresentaram um aumento no consumo alimentar e hídrico (Tab. 1), mostrando assim que os mesmos sofrem de polifagia e poliúria
respectivamente alem de polidipsia, sendo ambas características de portadores de
diabetes (GWA et al., 2001). Condizendo assim com a literatura .
Observa-se também uma diferença significativa no CNA, resultado esse
compatível com outros da literatura (SASAKI, Y. et al 2009 ) . Houve também aumento
no índice de Lee.
(Tab. 1).
Tabela 1- Dados morfométricos avaliados durante e ao final do período experimental.

Massa
corporal
final (g)

Comprimento
naso-anal
(cm)

Índice
de Lee

Consumo
de ração
( g/dia/rato)

Consumo
hídrico
(ml/dia/rato)

Grupo
controle

249,6 ± 7,9

24,1 ± 0,6

281,4 ± 2,2

17,8 ± 0,9

31,9 ± 2

Grupo
obeso

299,8 ±
7,5*

19,1 ± 0,5 *

320,4 ± 3 *

25,6 ± 2 *

54 ± 1,2 *

Grupo

Médias seguidas de * diferem entre si pelo teste t a p<0,05; n=8

Dos órgãos internos pesados o fígado apresentou um aumento em seu peso,
bem como o conteúdo das gorduras (Fig. 2). Resultados parecidos são demonstra-
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dos em SASAKI, Y. et al., 2009.

Figura 2- Peso médio dos órgãos internos e gorduras perigonadais e retroperitoniais. Médias seguidas de
* diferem entre se pelo teste t a p<0,05; n=8

CONCLUSÃO
Nossos dados demonstram que os animais submetidos ao tratamento com
MSG apresentaram alterações morfométricas significantes, como diminuição do CNA,
aumento no consumo de ração e hídrico (que também são característicos de indivíduos
com diabetes mellitus tipo 2), aumento no massa do fígado e principalmente o acumulo
exacerbado de gordura na região abdominal.
Com esses resultados fica demonstrado que a modelo de obesidade induzida
por MSG resulta em indivíduos com obesidade e com as características apresentadas
pelos portadores do diabetes mellitus tipo II.
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EFEITOS DO 1-METILCICLIOPROPENO NA QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE
TOMATES.
Isabel Cristina da Costa Souza1; Francisca Marta Machado Casado de Araújo2;Aline Kelly de
Aquino Lima Cipriano3; Antônio Vitor Machado4.

RESUMO: este trabalho objetiva verificar a influência do 1-MCP na vida de prateleira do tomate, na preservação de suas
características de fruto recém-colhido. Para isso foram selecionados tomates em estádio de maturação apropriado para o
consumo e ausentes de danos externos; eles passaram por uma lavagem com cloro ativo 200ppm e água com o intuito
de desinfecção do fruto, em seguida eles foram divididos em duas porções e expostos ao 1-MCP (500ppb) possuindo
diferentes tempos de exposição, um com 12 horas e outro com 24 horas. Logo após foram levadas a B.O.D em
temperatura controlada(10°C e UR 85%) e posteriormente feitas as seguintes análises a cada três dias: pH; firmeza
(N); acidez total titulável (mg de ácido cítrico/100g de tomate); sólidos solúveis (°Brix); vitamina C (mg/100g de
tomate) e açúcares totais (% de glicose). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema
fatorial 2X6, com 3 repetições. Apesar de ambos os tratamentos terem sido eficientes na conservação dos frutos até o
final do armazenamento, o tratamento com 1-MCP-24h conservou melhor os ácidos orgânicos e açúcares solúveis dos
tomates, até o final do experimento.
PALAVRAS-CHAVE: Lycopersicon esculentum Mill; 1-MCP; Pós-Colheita.

INTRODUÇÃO
O tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) é um fruto que possui uma freqüente
oscilação de preços. Essa instabilidade esta vinculada pela ocorrência de perdas pós-colheita
proveniente de danos mecânicos, patológicos e fisiológicos. O tomate é um fruto climatérico,
continuando seu amadurecimento após sua colheita. Nos frutos climatéricos, o etileno é
considerado o principal hormônio indutor do amadurecimento, ocasionando um aumento na taxa
respiratória que por sua vez fornecem o suporte energético para as rápidas transformações na
aparência, no aroma e na textura, tornando os frutos aptos para o consumo (SENHOR et al.,
2009). No entanto, o controle da taxa de etileno significa um provável aumento da vida útil do
fruto provocando uma redução nas perdas pós-colheitas e, consequentimente, nos preços.
Uma forma de regular o amadurecimento do fruto é a utilização do 1Metilciclopropeno. Ele compete com os sítios receptores do etileno e impede prolongadamente a
sua ação em tecidos vegetais (SISLER & SEREK, 1997). Nesse contexto, este trabalho teve como
objetivo avaliar o efeito de diferentes tempos de exposição do tomate ao 1-MCP na preservação de
suas características.
MATERIAL E MÉTODOS
1
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Os tomates foram adquiridos no comércio de Mossoró - RN e transportados para o
Laboratório de Biologia II do Departamento de Ciências Biológicas – UERN, onde foram
selecionados, sanitizados com água contendo 200 ppm de hipoclorito e tratados com 1metilciclopropeno 500ppb. O 1-MCP foi utilizado na formulação pó, na concentração de 0,14% de
ingrediente ativo. A aplicação do produto foi feita em caixas de isopor, com volumes conhecidos e
hermeticamente fechadas, a temperatura de 20ºC. Após exposição ao 1-MCP, os frutos foram
acondicionadas em B.O.D (10°C e UR 85% ) e as amostras retiradas para análises físico-químicas,
a cada 3 dias durante um período de 15 dias de armazenamento. As análises realizadas foram:
firmeza, determinada no fruto íntegro, com o auxílio de um penetrômetro com ponteira de 8 mm
de diâmetro e os resultados expressos em Newtons; sólidos solúveis, determinado no filtrado por
refratometria, utilizando-se refratômetro digital, e os resultados expressos em °Brix (AOAC,
1992); pH, determinado no filtrado, utilizando-se potenciômetro (AOAC, 1992); acidez total
titulável, obtida por titulação do filtrado com NaOH 0,1N, segundo técnica estabelecida pela
AOAC (1992), e expressa em porcentagem de ácido cítrico; vitamina C, determinada a partir da
titulação com iodato de potássio (KIO3), sendo os resultados expressos em mg/100mg de polpa; e
açúcares totais determinados pelo método de antrona (DISCHE, 1962) e expressos como % de
glicose na polpa. O experimento foi realizado em DIC, em esquema fatorial (2x6), sendo 2
tratamentos (1-MCP-12 horas e 1-MCP-24 horas) e 6 tempos de análises (0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias),
com 3 repetições, em que cada parcela era composta por 4 frutos. Os dados foram submetidos à
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados de firmeza, sólidos solúveis, pH, acidez total titulável, vitamina C e
açúcares totais; podem ser visualizados na TABELA 1.
Observa-se uma diminuição significativa da firmeza ao longo do tempo de
armazenamento. No entanto, o teste estatístico mostrou que as variações de exposição não
influenciaram significativamente no comportamento da firmeza. Morreti et al. (2002) observou
uma perda gradativa de firmeza em tomates tratados com 1000 mL. L -1 de 1-MCP e frutos
controle ao longo de 15 dias de armazenamento. A diminuição da firmeza está associada não
somente com a hidrólise das pectinas que compõem a parede celular (BORGUINI, 2002), como
também com a perda de peso do produto armazenado. A medição da firmeza da polpa dá uma
idéia das transformações na estrutura celular, coesão das células e alterações bioquímicas,
responsáveis pela textura do produto. Essa é função da cultivar; contudo, pode sofrer variações
com as condições climáticas regionais, com a posição do fruto na planta, com o grau de
maturação, com o tamanho do produto e mesmo com a forma imprópria de utilização imprópria
dos aparelhos manuais de medição (CHITARRA  CHITARRA, 2005). O etileno estimula a
expressão e a ação de enzimas hidrolíticas da parede celular, como as poligalacturonases
(STRIT BENNETT, 1998) e as expansinas (ROSE et al., 1997), ocasionando a degradação das
paredes celulares com redução na firmeza dos frutos.
Para os teores de sólidos solúveis não foram observadas diferenças significativas, não
apresentando influência do tempo de exposição na qualidade pós-colheita, resultados similares
foram obtidos em tomates por outros autores (MORRETI et al., 2002; WILLS  KU, 2002). Da
mesma forma Porat, et al. (1999) e Fan e Mattheis (2000) observaram que as frutas cítricas e
plantas tratadas com 1-MCP não apresentaram alterações significativas no teor de sólidos
solúveis. Além disso, o teor de sólidos solúveis se manteve dentro dos padrões estabelecidos de
grau Brix° em tomates, que é de 4 a 7 de acordo com Lapuerta (1995). O 1-MCP tem maior efeito
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na redução do consumo respiratório de ácidos orgânicos do que de açúcares solúveis durante a
vida de prateleira (WILLS  KU, 2002).
Para a acidez total titulável observou-se uma tendência ao aumento da acidez total no
decorrer das análises, principalmente para os frutos expostos ao 1-MCP por 24h, fato este
observado por Krammes et al. (2003) ao trabalhar com tomates cultivar ‘Santa Clara’ e o híbrido
‘Carmen’ submetidos a diferentes doses de 1-MCP. Os maiores valores de acidez nos frutos
tratados com 1-MCP podem ser resultado da redução das taxas respiratórias, o que reduz o
consumo de ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos encontram-se dissolvidos nos vacúolos das
células, tanto na forma livre como combinada com sais, ésteres e glicosídeos. Devido à
volatilidade não só contribuem para a acidez, como também para o aroma característico que é
observado com o amadurecimento dos frutos.
O aumento no teor de ácidos orgânicos é acompanhado de uma queda nos valores
médios de pH ao longo das análises, mantendo-se ao término destas com os valores ainda
considerados padrão para pH em tomates, que de acordo com Lapuerta (1995) são de 4,2 a 4,4.
Não houve diferenças significativas com relação ao teor de vitamina C nos frutos
expostos ao 1-MCP 12 horas e 24 horas. Observou-se uma redução dos seus teores ao término do
15° dia de análise. Os períodos de queda no teor de vitamina C ocorrem como um processo natural
da maturação e com o armazenamento, uma vez que devido à atuação da enzima ácido ascórbico
oxidase (ascorbinase) ou pela ação de enzimas oxidantes como a peroxidase (CHITARRA 
CHITARRA, 2005). No decorrer do armazenamento houve algumas oscilações, com aumento nos
teores de Vitamina C. Mercado-Silva et al. (1998) estudando o amadurecimento em goiabas,
sugeriram que, no decorrer do armazenamento, pode haver uma maior síntese de metabólitos
intermediários que promovam a síntese de glucose-6-fosfato, o precursor imediato do ácido
ascórbico. O teor de ácido ascórbico é fortemente influenciado pelas condições do ambiente de
cultivo. A luminosidade durante o período de crescimento da planta e dos frutos influencia a
biossíntese do ácido ascórbico que é sintetizado a partir dos açúcares produzidos na fotossíntese
(LEE & KADER, 2000).
Nos açúcares totais, observou-se uma queda no 6° dia de armazenamento onde se mantém
até o 15°. Os açúcares possuem uma grande influência na característica do fruto, eles constituem
de 65 a 85% dos sólidos solúveis total segundo Chitarra & Chitarra (2005). Os resultados
assemelham-se com os encontrados por Resende (2001), onde ocorreu uma queda de nos açúcares
totais. Isso ocorre, pois os açúcares são constantemente consumidos como substratos respiratórios
durante a maturação do fruto. Esses resultados são o reflexo da utilização dos açúcares como
principal fonte de carbono para respiração e senescência (POCASANGRE-ENAMORADO et
al.,1995)
Em relação aos tratamentos, os frutos expostos ao 1-MCP-24horas conservaram melhor os
seus açúcares solúveis que os frutos expostos 1-MCP-12horas.
TABELA 1: Médias de Firmeza (N), Sólidos Solúveis (°Brix), pH, Acidez Total Titulável
(mg/100g), Vitamina C (mg/100g) e açúcares totais(% de glicose) dos tomates sob influência do
1-MCP (12 e 24 horas) e do tempo de armazenamento (0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias).

Tratamento 0

3

1-MCP-12h
1-MCP-24h

37,59b
30,07b

CV

1-MCP-12h
1-MCP-24h
CV

37,59ab
44,78ab
4,7ª
4,6ª

4,5a
4,2a

Dias de Armazenamento
6
9
12
FIRMEZA (N)
46,41ª
48,05ª

37,59ab
39,88ab

Sólidos Solúveis (° Brix)
4,4ª
4,8ª

4,5a
4,9a
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Média

43,48ab
36,61ab

32,68b
27,46b

39,23 A
37,81 A

4,4a
4,5a

4,3a
4,7a

4,5 A
4,6 A

17,85

7,64
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1-MCP-12h
1-MCP-24h
CV

1-MCP-12h
1-MCP-24h
CV

5,01ª
4,87ª

4,89a
4,85a

pH

4,61bc
4,48bc

4,68a
4,64a

4,39c
4,46c

4,72 A
4,64 B

274,17abc
363,09abc

351,98a
337,16a

276,02A
309,37B

29,15a
32,57a

20,99bcd
22,15bcd

23,18A
23,36A

7,52b
8,88b

8,26A
8,92B

Acidez Total Titulável(mg/100g)

237,12 d 251,94bcd
222,30 d 288,99bcd

1-MCP-12h
1-MCP-24h

24,48b
25,65b

24,81bc
23,63bc

1-MCP-12h
1-MCP-24h

9,56ª
9,97ª

8,69ab
9,43ab

CV

4,72b
4,53b

965

214,89cd
303,81cd

326,04ab
340,86ab

Vitamina C (mg/100g)
20,99cd
18,66cd

18,66d
17,49d

Açúcares Solúveis (% de glicose)
7,90b
8,06b

8,16b
8,42b

7,73b
8,71b

1,81

12,80

12,51

CV
8,65
*Mesma letra maiúscula (na coluna) e minúscula (na linha) indica que os valores médios não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade (p≤ 0,05).

CONCLUSÕES
Apesar de ambos os tratamentos terem sido eficientes na conservação dos frutos até o final
do armazenamento, o tratamento com 1-MCP-24h conservou melhor os ácidos orgânicos e
açúcares solúveis. Contudo, análises complementares devem ser feitas para garantir uma
conclusão definitiva a respeito do tempo de exposição ao 1-MCP eficaz na manutenção dos
atributos que conferem a qualidade pós-colheita.
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ESTUDO DA PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Arrabidaea pulchra (CHAM.)
Sandwith (BIGNONIACEAE)
Mara Líbia Costa de Oliveira¹; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque²; Eleneide Pinto Gurgel 3;
Fabiana Gomes Rodrigues da Silva4; Kathia Maria Barbosa e Silva5. 1
RESUMO: O Objetivo deste trabalho foi avaliar a melhor época do ano, o melhor substrato no desenvolvimento de
estacas e o efeito do substrato na emergência de sementes de Arrabidaea pulchra. Foram realizadas coletas das estacas
na Floresta Nacional de Assú-RN (FLONA) nos períodos de agosto a outubro, dezembro a fevereiro e abril a junho. As
estacas foram avaliadas em diferentes substratos perfazendo os seguintes tratamentos: T1- húmus; T2 argila+húmus
(2:1); T3- areia+húmus (2:1); e T4- areia lavada e 60 dias após a montagem do experimento foram feitas análises de
peso seco da parte aérea e radicular para cada período estudado. Os resultados obtidos mostraram que o substrato areia
(T4) foi o que proporcionou maior ganho de peso para as variáveis analisadas tanto no período de agosto a outubro
como de dezembro a fevereiro. Já no período de abril a junho não houve desenvolvimento da parte aérea e radicular.
Em relação ao efeito do substrato na emergência de sementes, estas foram semeadas nos mesmos substratos descritos
anteriormente e ao final de 30 dias após a montagem do experimento foram avaliadas as seguintes variáveis:
Percentagem de emergência (%), índice de velocidade de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TME) em
dias. Os tratamentos T1, T3 e T4 podem ser recomendados para a emergência de sementes de A. puchra. Ambos os
experimentos foram realizados em DIC, sendo estes comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
PALAVRAS CHAVES: Propagação assexuada; Germinação; Substrato.

INTRODUÇÃO
Arrabidaea pulchra, é uma liana da família Bignoniaceae, que apresenta cálice
membranáceo com tricomas multicelulares com ápices glandulares avermelhados, distribuídos por
toda a inflorescência, que confere a essa espécie uma cor acastanhada característica (Silva; Queiroz,
2003). As plantas dessa família ocorrem desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, não possuindo
um habitat único. Existem poucas pesquisas de estudos químicos do gênero Arrabidaea, sendo A.
chica a principal espécie estudada. Da A. chica, foram isolados: flavonóides, antocianinas, taninos,
fitoesteróis e pigmentos utilizados em cosméticos, tais como carajurona, carajurina e 3deoxiantocianidina, dos quais foram demonstradas atividades tripanossomicidas e antifúngicas
(Barbosa et al., 2008). A. chica tem sido intensamente utilizada como planta medicinal por seus
efeitos antiinflamatórios em processos como inflamações uterinas, ovarianas e intestinais, bem
como cólicas intestinais, conjuntivite, anemias e diabetes, cicatrização de feridas (Duke, 1994; Mors
et al., 2000). Da A. pulchra isolou-se o ácido ursólico, a partir de folhas e caules e esse ácido é
conhecido por sua atividade tripanossomicida (Leite et al., 2001). Ácido ursólico é um triterpeno
presente em muitas plantas medicinais e tem despertado intenso interesse em pesquisas nas áreas de
farmacologia e toxicologia. Esse composto é bem conhecido pelos seus efeitos hepatoprotetores na
fibrose e cirrose hepática quimicamente induzida (Liu, 2005), devido as suas propriedades
antioxidantes, antiinflamatórias e sobre as enzimas hepáticas responsáveis pela metabolização de
drogas.
A espécie A. pulchra ainda é pouco conhecida do ponto de vista químico. Como essa
espécie é muito ocorrente na região do Rio Grande do Norte, a importância de se aliar os estudos
1
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químicos para confirmação da presença do ácido ursólico com os estudos reprodutivos da espécie se
faz muito importante, pois abre novas perspectivas no âmbito da medicina popular. Além disso,
quando se pensa em extrair de uma determinada espécie um composto com ampla atividade
farmacológica, é pertinente a preocupação com a propagação em larga escala da mesma, pois o
extrativismo sem planejamento pode trazer conseqüências negativas para o meio ambiente.
A extração e purificação de compostos, em muitos casos, tornam-se inviáveis
economicamente, devido à pequena quantidade de princípio ativo resultante, demandando, em
conseqüência disso, grande quantidade de material vegetal. Além disso, as reservas vegetais nativas,
apesar de serem a única opção para certas drogas, não são inesgotáveis e o extrativismo puro e
simples tem conseqüências nefastas no que diz respeito à conservação das espécies de interesse
(Pletsch, 1998).
A propagação sexuada é de fundamental importância para a geração da variabilidade,
dessa forma a propagação de plantas através de sementes, não garante que sejam mantidas as
características selecionadas das plantas parentais. Já na multiplicação de planta por propagação
vegetativa, obtêm-se indivíduos com características geneticamente iguais àquelas de seus
progenitores. Isso só é possível porque as células contêm, em seus núcleos as informações
necessárias para gerar uma nova planta, através de um princípio denominado de totipotência. As
vantagens das mudas obtidas por estaquia ou por outro processo assexuado consistem no fato de
serem plantas com estabilidade genética garantida, o que implicará na formação de plantas
uniformes e mais produtivas (Marques, 2007). Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
melhor época do ano e o melhor substrato no desenvolvimento de estacas, bem como o efeito do
substrato na emergência de sementes de Arrabidaea pulchra.
MATERIAL E MÉTODOS
1 - Avaliação do desenvolvimento de estacas de A. pulchra em diferentes épocas do
ano e diferentes substratos.
A coleta do material vegetal foi realizada na Floresta Nacional de Assú-RN (FLONA),
onde as estacas de A. pulchra foram retiradas da planta matriz com o auxilio de uma tesoura de
poda e armazenadas em sacos de nylon para o transporte.
O desenvolvimento das estacas foi avaliado em três épocas do ano (agosto a outubro;
dezembro a fevereiro; abril a junho). Para tanto, as estacas foram coletadas em suas respectivas
épocas do ano, e plantadas em sacos de polietileno contendo diferentes substratos: T1- húmus; T2húmus com solo argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1; e
T4- areia. Antes do plantio, a base das estacas com aproximadamente15 cm de altura foram imersas
em solução de 0,5 mg L-1 de ácido α-naftalenoacético (ANA) por 3 dias e em seguida os
experimentos foram estabelecidos em casa de vegetação utilizando-se sacos de polietileno com
capacidade para 2 kg contendo seus respectivos substratos. As variáveis avaliadas foram pesos
secos da parte aérea e radicular. O experimento foi conduzido por 60 dias com o sistema de
microaspersão controlado por timer. No final desse período, as plantas foram separadas em partes
aéreas e radiculares, as quais foram postas para secar em estufa de circulação forçada com
temperatura de 60 ºC para completa retirada da água (peso constante). Após a secagem, o material
vegetal foi pesado em balança analítica. O Delineamento experimental utilizado foi inteiramente
casualizado com 4 tratamentos. Cada tratamento foi formado por 5 repetições e cada repetição foi
composta por 5 sacos com uma estaca cada um. As médias obtidas foram comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade. Nesse experimento, foram avaliadas as mesmas variáveis testadas a
cada período correspondente.
2 - Efeito do substrato na emergência de sementes de Arrabidaea pulchra (cham.)
sandwith (Bignoniaceae).
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As sementes de A. pulchra, foram coletadas em praça pública (Memorial da
Resistência) no município de Mossoró-RN. As sementes foram semeadas em bandejas plásticas do
tipo sementeira com diferentes tipos de substratos: T1- Húmus; T2- Argila+húmus (na proporção
2:1); T3- Areia lavada+húmus (na proporção 2:1); T4 Areia lavada. O experimento foi conduzido
na casa de vegetação da UERN em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 4
tratamentos, 5 repetições, sendo cada repetição formada por 15 unidades experimentais. As
sementes foram semeadas em casa de vegetação com luminosidade e irrigação controladas. Aos 30
dias após a montagem do experimento foram avaliadas as seguintes variáveis: Percentagem de
emergência (%), índice de velocidade de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TME)
em dias, sendo estas comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O substrato areia lavada proporcionou os melhores resultados no período de agosto a
outubro, tanto no peso médio da parte radicular como na parte aérea (Figura 1), diferente dos
resultados encontrados por Silva et al. (2006), onde estacas de pitaya vermelha submetidas ao
substrato formado exclusivamente por areia, foi o que proporcionou os menores valores para todos
os parâmetros avaliados (massas fresca, seca e volume das raízes). Os resultados obtidos nesse
trabalho podem ser explicados pelo fato das estacas de Arrabidaea pulchra se desenvolverem
melhor em ambientes arenosos semelhantes ao local de coleta.

Figura 1- Peso seco da parte aérea e radicular de estacas de Arrabidaea pulchra propagadas em diferentes substratos: T1húmus; T2- húmus com solo argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1 e T4- areia
lavada, no período de agosto-outubro. Letras maiúsculas comparam as médias de peso da parte aérea, e letras minúsculas
comparam as médias de peso da parte radicular ao nível de significância de 5% pelo Teste de Tukey.
de explante dentro de cada combinação de AIB com BAP, ao nível de 5% pelo Teste de SNK.

No experimento realizado de dezembro a fevereiro os tratamentos T3 e T4,
apresentaram maior ganho de biomassa, tanto de parte aérea quanto radicular, embora não tenham
se diferenciado estatisticamente do T1 (Figura 2).

Figura 2- Peso seco da parte aérea e radicular de estacas de Arrabidaea pulchra propagadas em diferentes substratos: T1húmus; T2- húmus com solo argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1 e T4- areia
lavada, no período de dezembro-fevereiro. Letras maiúsculas comparam as médias de peso da parte aérea, e letras
minúsculas comparam as médias de peso da parte radicular ao nível de significância de 5% pelo Teste de Tukey.
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Já nos períodos de abril a junho não houve nenhum desenvolvimento da parte aérea,
nem da raiz. A completa ausência de desenvolvimento das estacas nesse período deve-se,
provavelmente ao fato do propágulo não ter acumulado reservas suficientes. Sabe-se que a
eficiência do enraizamento varia com a fase de desenvolvimento da planta, tipo e localização bem
como a época do ano (Janick, 1966). Outra possível causa do não desenvolvimento das estacas pode
ter sido a espessura das mesmas. Estacas mais lenhosas apresentam maiores dificuldades para
enraizar seja pela presença de um anel de esclerênquima contínuo, que pode constituir uma barreira
física à emergência das raízes, ou pela menor habilidade fisiológica em formar primórdios
radiculares (Tofanelli, 1999).
Quando comparou-se o peso seco das partes aéreas nas diferentes épocas do ano,
observou-se que no período de agosto a outubro, este foi superior (Figura 3). Resultados
semelhantes foram encontrados no trabalho de Molina Meletti et al. (2007), onde as maiores
porcentagens de enraizamento e de crescimento das raízes foram obtidos com o uso de estacas com
folhas reduzidas pela metade, coletadas em outubro.

Figura 3- Peso seco da parte aérea de estacas de Arrabidaea pulchra em diferentes substratos (T1- húmus; T2- húmus com solo

argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1; e T4- areia lavada) e épocas do ano.

Em relação ao ganho de peso seco da raiz, o experimento realizado de dezembro a
fevereiro proporcionou os melhores resultados (Figura 4).

Figura 4- Peso seco da parte radicular de estacas de Arrabidaea pulchra em diferentes substratos (T1- húmus; T2- húmus com

solo argiloso na proporção de 2:1; T3- húmus com areia lavada na proporção de 2:1; e T4- areia lavada) e épocas do ano.

Em relação à percentagem de germinação das sementes não houve diferença
significativa entre os tratamentos T1, T2 e T4, sendo o percentual de emergência em torno de 40%
(Figura 5). Resultados semelhantes foram encontrados por Lima et al. (2006) o qual observou que o
substrato areia proporcionou a maior rapidez na germinação das sementes. Já Wagner Júnior et al.
(2005) observaram que os substratos plantmax ; plantmax + areia (1:1); plantmax + latossolo
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vermelho (1:1); plantmax + latossolo vermelho + areia (1:1:1) proporcionaram condições adequadas
à germinação e ao desenvolvimento inicial de plantas de maracujazeiro amarelo, cultivar IAC 277.

Figura 5- % de Emergência de sementes de Arrabidaea pulchra cultivadas em diferentes substratos. Colunas
seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Para a variável tempo médio de emergência, não houve diferença significativa entre os
tratamentos estudados. No que diz respeito ao índice de velocidade de emergência os tratamentos
T1, T2 e T4 proporcionaram maiores médias de germinação diária (Figura 6).

Figura 6- Índice de velocidade de germinação (IVE) e Tempo médio de emergência (TME) de sementes de
Arrabidaea pulchra em diferentes substratos. Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de significância.

CONCLUSÃO
O substrato areia lavada proporcionou maior ganho de massa seca na parte aérea e
radicular para todas as épocas estudadas, sendo o substrato mais indicado para a propagação de
estacas de A. pulchra.
O ganho de massa seca da parte aérea foi superior no experimento realizado de agosto a
outubro.
Com relação ao ganho de massa seca da parte radicular os maiores índices foram
observados no experimento realizado de dezembro a fevereiro.
Os substratos húmus; argila+húmus e areia lavada proporcionaram IVE e percentagem
de emergências estatisticamente iguais. Não houve diferença significativa no TMG para os
tratamentos estudados.
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Estudo etnobotânico em um trecho de caatinga (Floresta Nacional de Assú), Assú – RN
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Resumo: O presente estudo objetiva identificar quais são as plantas utilizadas com fins medicinais, bem como quais
são os critérios envolvidos na escolha destas plantas, por uma comunidade localizada nos entornos da Floresta
Nacional de Açú (FLONA/Açú), pertencente ao município de Assú, Estado do Rio Grande do Norte (Nordeste
brasileiro). Nos primeiros contatos com a população se procederam a observação participante, posteriormente
através do método de amostragem “bola de neve”, foram entrevistados os especialistas locais no uso de plantas
como medicinais, com auxílio de entrevistas semi-estruturadas, e turnês-guiadas. Nas entrevistas foram abordados
assuntos referentes às formas de uso das plantas, como em que circunstâncias estas são recomendadas, quais as
partes utilizadas e suas formas de preparo. A análise das gravações das entrevistas, bem como a identificação dos
espécimes coletados, se deu nas dependências do Laboratório de Ecologia e Sistemática Vegetal (LESV), da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Para cada espécie foi calculado o seu valor de uso. Este trabalho
alicerça estudos que visam testar as propriedades descritas para as plantas utilizadas e pesquisas para a descoberta de
novos fármacos; assim como, contribui com o conhecimento e resgate da cultura local e provê alternativas para o u
manejo dessas espécies.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas tem crescido vertiginosamente a busca por alternativas para
conter a devastação dos recursos naturais, assim como o desenvolvimento de sistemas de manejo
sustentável para a manutenção da diversidade biológica. Muitas formas de manejo dos
ecossistemas têm sido propostas ao longo do tempo. Entretanto muitas delas se caracterizam pela
desvinculação das populações humanas que habitam e vivem tradicionalmente nos diversos
ecossistemas. Baseados em uma visão holística dos fenômenos biológicos, vários estudiosos se
dedicam a revelar o conhecimento que comunidades tradicionais, especialmente as indígenas
possuem em seu entorno (TOLEDO et a, 1995).
Neste contexto, a etnobiologia associa os conhecimentos das ciências naturais e
sociais para captar a amplitude de conhecimentos, classificação e uso dos recursos naturais
vindos das sociedades e indígenas (POSSEY, 1987). No âmbito da etnobiologia, um dos campos
com maior concentração de trabalhos é a Etnobotânica, ao lado de outros como a
etnofarmacologia (BEGOSSI, 1993). Inclui todos os estudos concernentes a relação mútua entre
populações tradicionais e as plantas. Apresenta como característica básica de estudo, o contato
direto com as populações tradicionais, procurando uma aproximação em vivência que permitam
conquistar a confiança das mesmas, resgatando assim, todo o conhecimento possível sobre a
relação de afinidade entre o ser humano e as plantas de uma comunidade COTTON, (1996).
A população brasileira, de um modo geral, guarda um saber significativo a respeito
de métodos alternativos de cura das doenças mais frequentes. As comunidades tradicionais
possuem uma bagagem maior sobre o assunto, porém sofre ameaça constante devido à influência
direta da medicina ocidental moderna e pelo desinteresse dos jovens da comunidade,
interrompendo assim o processo de transmissão do saber entre as gerações (AMOROSO, 1996).
A partir de levantamentos das potencialidades dos recursos vegetais disponíveis a
uma determinada comunidade, pode-se traçar planos de recuperação e de conservação da área
estudada, assim como a otimização dos usos originais atribuídos pelos moradores,
complementando a renda da população ao mesmo tempo em que ampliam as perspectivas das
gerações futuras usufruírem destes recursos (ROQUE et al, 2010).
Desta forma, este trabalho realizou o levantamento etnobotânico de espécies vegetais
utilizadas para fins medicinais por especialistas locais na comunidade rural de Areia Branca,
município de Assú, RN. Também se objetivou conhecer: 1) as partes das plantas utilizadas nas
preparações; 2) as principais doenças combatidas; 3) as formas de preparo dos medicamentos; 4)
os valores de uso de cada espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

A Floresta Nacional de Assú (FLONA/Assú-RN) se localiza no sudoeste do sítio
urbano da cidade de Assú, região central do Estado do Rio Grande do Norte a (16º54’33’’W;
5º34’20’’S), apresenta uma área de aproximadamente 518,18 ha (ver MELO, 2005). Mantém
ligação (corredor ecológico) com a principal fonte de recursos hídricos da área: a Lagoa do
Piató. Segundo a classificação de Köeppen, o clima é do tipo "Bswh", seco, muito quente e com
estação chuvosa de Março a Abril (PORTAL BRASIL, 2010). Caracteriza-se como um
ecossistema típico de caatinga hiperxerófila, com um aspecto fisionômico marcado por uma
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formação vegetal do tipo arbóreo-arbustiva, com ampla variedade de espécies vegetais
(FERREIRA, 1988). Nos seus entornos se localizadam cinco comunidades: Bela Vista, Areia
Branca, Bangüê, Porto Piató e Olho D’água Piató. Pertencentes ao Município de Assú-RN,
localizando a 206 km de Natal, capital do Estado (PROJETO PIATÓ, 2002).
Para este estudo selecionou-se a comunidade Areia Branca localizada no entorno da
Lagoa Piató, na sua margem oeste, aproximadamente a 18 km da cidade do Assú-RN.
Caracterizando-se como uma comunidade de significativa tradição religiosa e fortes laços de
parentesco. É formada por aproximadamente 63 famílias, com uma população estimada de 280
pessoas (LIMA, 2003).
A coleta de dados se procedeu mensalmente, durante o período de novembro/2010 a
abril/2011. Durante os primeiros contatos com a comunidade, buscou-se conhecer melhor o diaa-dia desta através da observação participante, além de conversas informais com líderes
comunitários e habitantes locais. Como técnica de amostragem, foi utilizada a metodologia
proposta por BAILEY (1994), chamada “bola de neve” (snow ball), aplicada com sucesso por
ROQUE et al. (2010). Para obtenção das informações botânicas, foram realizadas entrevistas
semiestruturadas, com auxílio de gravadores (e prévio consentimento do entrevistado), bem
como de turnês-guiadas (ALBUQUERQUE & LUCENA, 2004), em companhia de um ou mais
entrevistados, para a coleta (procedida conforme sugere MORI et al. 1989) e identificação de
material-testemunho no campo, por seu vernáculo, além da realização do registro fotográfico e
anotações sobre as características da planta.
A identificação taxonômica dos espécimes coletados se deu com utilização de
bibliografia especializada e comparação com espécimes já depositados em herbário. Para a
classificação em nível familiar, adotou-se a circunscrição proposta pelo APG (2009). Os nomes
dos autores estão padronizados segundo BRUMITT & POWELL (1992). A herborização das
amostras botânicas obedeceu às sugestões de BRIDSON & FORMAN (1998), estado estas
depositadas no Herbário Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ainda não indexado.
As indicações foram agrupadas com base na classificação das doenças proposta pela
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000).
Para cada planta citada foi calculado o valor de uso (VU), utilizando-se a
metodologia proposta por ALBUQUERQUE & LUCENA (2004) através da formula VU= ∑
U/n, onde VU=valor de uso; U=número de citações (ou usos) da etnoespécie por informante e
n=número de informantes que citaram a etnoespécie.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistados moradores conhecidos na comunidade como especialistas no
uso de plantas medicinais, destes dois são do sexo feminino e seis do sexo masculino, todos com
idades entre 46 e 66 anos. Percebe-se, então que o saber sobre plantas medicinais está se
restringindo a pessoas com mais idade, sendo necessário um resgate dos conhecimentos desta
parcela da população local junto às gerações mais atuais, a fim de preservar e repassar estes
valores arraigados a tradição do uso de plantas.
Os especialistas locais citaram 49 espécies de plantas com potencial medicinal, bem
como registraram o seu uso diário, destas uma não foi identificada. Das espécies citadas foram
mais frequentes aquelas pertencentes às famílias Fabaceae (8 spp.), Lamiaceae (5 spp.),
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Euphorbiaceae (4 spp.), Anacardiaceae e Asteraceae (ambas com 3 spp.). Resultados
semelhantes aqueles obtidos por ROQUE et al. (2010), embora, este último tenha documentado
apenas espécies nativas (no total 62), já neste estudo são listadas plantas nativas e introduzidas, o
que poderia superestimar os dados.
Assim como neste estudo, TORRES et al. (2009) ressaltam a importância dos grupos
Fabaceae, Euphorbiaceae e Lamiaceae na flora medicinal local. Estas famílias são tipicamente
encontradas compondo a vegetação da caatinga hiperxerófila, o que justifica a quantidade de
espécies utilizadas como medicinais, algumas espécies de Fabaceae e Anacardiaceae são árvores,
como Dipteryx odorata (Aubl.) Willd., Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. e Miracroduon
urundeuva Fr. All., estão disponíveis o ano inteiro, quando não suas folhas (na estação seca),
suas cascas, podendo ser esta uma explicação para o uso decorrente destas espécies. No geral,
nos preparados as espécies mais citadas são arvores (36%), arbustos (40%), e lianas (14%),
corroborando assim a hipótese de que plantas que estão disponíveis durante a maior parte do ano
se destacam no uso medicinal (FIGURA 1).

Figura 1 - Hábito das espécies utilizadas na comunidade de Areia Branca, Assú – RN. (n=49).

No Estado do Rio Grande do Norte estudos envolvendo o saber popular e sua relação
com o uso de plantas medicinais são escassos, podendo ser citados os de ROQUE et al. (2010) e
TORRES et al (2009), entretanto apenas o primeiro avaliou o uso por parte de especialistas
locais.
São apresentadas na Tabela 1 as espécies utilizadas para fina medicinais na
comunidade de Areia Branca, bem como suas indicações terapêuticas, formas de preparo, partes
utilizadas nas preparações, além do hábito das espécies.
Tabela 1 – Plantas utilizadas como medicinais na comunidade de Areia Branca, Assú, RN. Valor
de uso (VU).
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Espécie

Acanthaceae

1. Ruellia
asperula (Mart. &
Nees) Lindau
2. Miracroduon
urundeuva Fr.
All.
3. Spondias sp.

Anacardiaceae

Arecaceae
Asphodelaceae

Asteraceae

Bignoniaceae

Capparaceae
Chenopodiaceae

Nome
vernacular
Canela-doMato
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Usos

VU

Forma de
uso
chá

Parte utilizada

Hábito

0,571

Aroeira

Gripe,
tosse,
dor de cabeça
Inflamação, úlcera

ramos

arbusto

0,429

lambedor,
chá, água
da casca
ingestão
do latex
emplato;
chá
chá

casca

árvore

Umbu

Antibiótico

0,143

latex

árvore

4. Anacardium
occidentale L.
5. Cocos nucifera
Linn.
6. Aloe vera L.

Cajueiro

Inflamação, coagulante

0,429

casca

árvore

Coco

Inflamação renal

0,143

mesocarpo
(buxa)
folhas

árvore

Babosa

0,857

in natura,
emplasto

7. Não
identificada
8.
Acanthospermum
hispidum DC.
9. Acmella
oleracea (L.) R.K.
Jansen
10. Handroanthus
avellanedae
(Lorentz ex
Griseb) Mattos
11. Cleome
spinosa L.
12. Chenopodium
ambrosioides L.

Anador

Coceira, cicatrizante,
inflamação na próstata,
purificação do sangue
Dores no corpo

0,143

chá

folhas

erva

Carrapichode-ovelha

Gripe

0,143

chá

raiz

erva

Agrião

Asma

0,143

flores

erva

Ipê Roxo

Inflamação

0,143

chá

casca

árvore

Muçambê

Tuberculose

0,143

chá

raiz

erva

Mastruz

Inflamação, ossos
fraturados, hernia de
disco
Inflamação na uretra,
diurético,
cansaço,inflamação
renal
Febre, gripe,
crescimento de
dentição, verminoses,
fastio, diabetes,
purificação do sangue
Problemas de visão,
enfermidades da pele

0,714

suco

ramos com
folhas

erva

0,571

chá,
lambedor

raíz, casca

liana

1,000

goma do
tuberculo

tuberculo

trepadeira

0,286

folhas e
sementes

trepadeira

Combretaceae

13. Combretum
leprosum Mart.

Mufumbo

Convolvulaceae

14. Operculina
macrocarpa
Horgan

Batata-dePurga

15. Ipomoea
asarifolia (Desr.)
Roem. & Schult.

Salsa

16. Bryophyllum
pinnatum (Lam.)
Oken
17. Cayaponia
tayuya (Vell)
Cong.
18. Cymbopogon
citratus (DC)
Stapf.

Malva
courama

Inflamação

0,143

Semente
torrada
misturada
com café;
banho
com o chá
das folhas
lambedor

Cabeça de
nego

Purificação do sangue

0,286

chá

tuberculo

CapimSanto

Calmante, pressão alta

0,286

chá

folhas

Crassulaceae

Cucurbitaceae

Cyperaceae
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Euphorbiaceae

Fabaceae

Juazeiro
Lamiaceae

19. Aspidosperma
pyrifolium Mart.
20. Cnidoscolus
urens L.
21. Jatropha
curcas Linn.
22. Phyllanthus
niruri L.
23. Amburana
cearensis
(Allemão)
A.C.Sm.
24.
Anadenanthera
macrocarpa
(Benth) Brenan
25. Bauhinia
forficata Link
26. Caesalpinia
ferrea Mart.
ex.Tul.
27. Dipteryx
odorata (Aubl.)
Willd.

Pereiro

Prisão de ventre

0,143

chá

casca

árvore

UrtigaBranca
Pinhão
manso
QuebraPedra
Umburana

Diabetes, apendicite,
inflamação renal
Trombose, dor de
cabeça
Verminoses, pedra nos
rins
Cicatrizante

0,429

lambedor

raiz

arbusto

0,286

chá

semente, látex

arbusto

0,429

chá

raíz, folhas

0,143

chá

casca

árvore

Angico

Fraturas ósseas

0,143

infusão

casca

árvore

MororóBranco
Jucá

Colesterol alto, dor de
pancada
Dor de coluna

0,429

infusão

casca, folhas

0,143

infusão

vagem

árvore

Cumaru

Gripe, expectorante,
dor de cabeça, asma

0,571

casca

árvore

28. Geoffroea
spinosa Jacq.

Umarizeiro

0,571

casca

árvore

29. Mimosa
tenuiflora (Willd.)
Poir.
30. Poincianella
pyramidalis (Tul.)
L.P.Queiroz var.
pyramidalis
31. Zizyphus
joazeiro Mart.
32. Mentha crispa
L.

Jurema
preta

Expectorante,
tuberculose, ameba,
inflamação
Cicatrizante, gastrite,
dor de dente

banho
aromático,
chá,
lambedor
lambedor

Catingueira

33. Ocimum
gratissimum L.
34. Vitex
gardneriana
Schau.
35.Plectranthus
amboinicus
(Lour.) Spreng.
36.Mentha sp.
Lythraceae
Malvaceae
Malvaceae

978

37. Punica
grantatum L.
38. Sida
cordifolia L.
39.
Pseudobombax
marginatum (A.
St.-Hil., Juss. &
Cambess.) A.
Robyns

erva

liana

0,429

chá/lava o
ferimento

casca

árvore

Gripe, expectorante

0,571

chá

flores

árvore

Juá

Expectorante

0,143

lambedor

casca

árvore

Hortelã-daFolhaMiúda
Louro

Dor de cabeça

0,143

chá

planta inteira

erva

Dores intestinais,
diarréia
Colesterol alto,
diabetes, gastrite

0,429

infusão

folhas

erva

0,714

suco, chá,

folhas

arbusto

Malvacourama

Inflamação

0,143

suco

folhas

erva

Hortelã da
folha larga
Romã

gripe

0,143

lambedor

folhas

erva

Dor de garganta, asma,
expectorante, gripe
Expectorante

0,714

in natura

fruto inteiro

0,143

lambedor

folhas

erva

0,429

chá

casca

árvore

Jaramataia

Malvabranca
Embiratanha

Enfermidades das
cordas vocais, mau de
parckinson, cancer
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Myrtaceae

40. Eucalyptus
citriodora Hook

Eucalipto

Febre, gripe

0,571

Olacaceae

41. Ximenia
americana L.

Ameixa

Inflamação, gripe, dor
de garganta

0,429

Plantaginaceae

42. Scoparia
dulcis L.
43. Zea mays L.

Vassorinha

Gripe, hernia de disco

Milho

44. Sideroxylon
obtusifolium
(Roem. & Schult.)
T.D. Penn
45.Turnera
subulata Sm.
46. Coriandrum
sativum L.
47. Lippia
geminata Kunth
48. Hybanthus
ipecacuanha (L.)
Oken
49. Não
determinado

Poaceae
Sapotaceae

Turneraceae
Ulmaceae
Verbenaceae
Violaceae

Não
determinado

folhas, casca

árvore

entrecasca,
casca

árvore

0,286

chá,
infusão
(inalação)
banho
aromático,
chá,
lambedor
chá

raiz

erva

Diurético

0,143

chá

erva

Quixabeira

Fraturas ósseas

0,143

chá

cabelo do
minho
raiz

Xanana

Tuberculose

0,143

lambedor

raiz

erva

Coentro

Tontura, pressão alta

0,286

chá

semente

erva

Cidreira

Diarréia, pressão alta

0,286

chá

erva

Papaconha

Verminoses,
expectorante,
inflamação
Vitiligo

0,429

pó

ramos com
folhas
semente

erva

0,143

implasto
cozido

casca

erva

Cuaçu

árvore

A aroeira (Miracoduon urundeuva) merece atenção especial, haja visto o fato da
espécie constar como ameaçada de extinção na “Lista Oficial da Flora brasileira Ameaçada de
Extinção” (BRASIL, 2008). Sua casca tem grande valor nos preparados locais, sendo uso
indisciplinado deste recurso pode leva-lo ao esgotamento.
No que diz respeito às partes utilizadas nos preparados, 38% das espécies tem suas
cascas retiradas para uso, seguidos das olhas (33%), raízes (21%), flores (6%) e frutos/sementes
(2%) (Figura 2).
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Figura 2: Porcentagem das partes das plantas utilizadas nos preparados de uso medicinal, na
comunidade de Areia Branca, Assú – RN. (n=49).

Desenvolver estudos sistemáticos com plantas nativas em uma região, alicerça a
identificação de problemas ocasionados pelo mau uso dos recursos vegetais disponíveis, desta
forma, a partir dessas informações podem-se oferecer alternativas eficazes que diminuam o
impacto da coleta sobre as populações naturais (ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002;
ROQUE et al, 2010).
Foi calculado o valor de uso (VU) para cada espécie, de acordo com o número de
citações e seus respectivos informantes, encontrando-se que 78% das espécies tem um VU entre
0,143-0,429, 18% entre 0,571-0,714. As espécies com maior valor de uso foram Aloe vera L.
(VU=0,857) e Operculina macrocarpa Horgan (VU=1). No calculo do valor de uso, uma espécie
ditada por apenas um informante pode apresentar uma variedade de usos significativa, o que lhe
dará um VU de destaque. Deve-se atentar para esta informação a fim de que não superestimemos
os dados do VU.

CONCLUSÃO

Observou-se que assim como ressaltado por diferentes estudos as pessoas mais
jovens da comunidade apresentam bastante desinteresse pelo uso de plantas com finalidades
medicinais, devido às alterações antrópicas pelas novas formas de apropriação e uso da terra.
Estes fatores demonstram que estudos desta natureza devem ser otimizados, abrindo
possiblidades de exploração e melhor aproveitamento quanto à pesquisa interdisciplinar.
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ESTUDO REPRODUTIVO in vitro DE Arrabidaea pulchra (Cham.) Sandwith
(Bignoniaceae)
Eleneide Pinto Gurgel1; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque2; Mara Líbia
Costa de Oliveira3; Fabiana Gomes Rodrigues da Silva4; Kathia Maria Barbosa e
Silva5
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi estabelecer protocolos de desinfestação e calogênese in vitro de
Arrabidaea pulchra. Para a desinfestação os explantes foram imersos no hipoclorito de sódio em
diferentes concentrações e tempo de imersão, T1 (sem hipoclorito de sódio); T2 (1,5% por 2 min.); T3
(3,0% por 2 min.); T4 (1,5% por 4 min.); T5 (3,0% por 4 min.); T6 (1,5% por 8 min.) e T7 (3,0% por 8
min.). Os explantes foram inoculados em tubos de ensaio contendo meio MS acrescido de 3% de sacarose
e 0,65% de Agar. Para a calogênese os explantes foram inoculados em meio obedecendo à mesma
composição do experimento de desinfestação, sendo este suplementado com diferentes
fitorreguladores conforme os seguintes tratamentos: T1 (sem fitorreguladores); T2 (1,25 mg L -1AIB); T3
(2,5 mg L-1AIB); T4 (3,75 mg L-1AIB); T5 (5,0 mg L-1AIB); T6 (2,0 mg L-1BAP); T7 (1,25 mg L-1AIB +
2,0 mg L-1BAP); T8 (2,5 mg L-1 AIB + 2,0 mg L-1 BAP); T9 (3,75 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP); T10
(5,0 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1 BAP); T11 (1,0 mg L-1 2,4-D); T12 (2,0 mg L-12,4-D); T13 (3,0 mg L-12,4D) e T14 (4,0 mg L-12,4-D). Ambos os experimentos foram realizados em DIC, e 30 dias após a
montagem do experimento foram avaliadas as seguintes variáveis: percentagem de contaminação,
oxidação e sobrevivência (para a desinfestação) e de calos friáveis (para a calogênese), sendo os dados
comparados pelo teste de Tukey, 5% de probabilidade. Para a desinfestação recomendam-se os
procedimentos realizados no T4 e para a calogênese T11, T12, T13 e T14.
PALAVRAS-CHAVE: Ácido ursólico; Calogênese; Desinfestação.

INTRODUÇÃO
Desde os tempos antigos o homem vem utilizado plantas para a cura de suas
enfermidades (Reis, 2009), isso graças à existência de alguns compostos biologicamente
ativos que são produzidos pelo metabolismo destes vegetais. Esses compostos
provenientes do metabolismo secundário das plantas em geral exercem importantes
papéis de proteção contra microorganismos, herbívoros, intempéries ambientais, além
de interferirem em processos simbióticos e atração de polinizadores (Souza et al. 2011).
Apesar da importância dos estudos com plantas medicinais estima-se que
apenas 5% das espécies vegetais descritas tenham sido estudadas fitoquimicamente
(Castro et al. 2004). O estudo da propagação de espécies utilizadas na medicina popular
tem sido intensificado nos últimos anos, devido ao crescente investimento em pesquisas
para a descoberta de novos fármacos e da utilização da fitoterapia como meio
alternativo. Em plantas medicinais, a cultura de tecidos tem auxiliado na propagação
clonal de diversos genótipos, permitindo a conservação do germoplasma; a obtenção de
1
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novas fontes de variabilidade através do cultivo de calos e células; na engenharia
genética e na otimização da produção de metabólitos (Rodrigues; Almeida, 2010).
A família Bignoniaceae Juss. representada por oito tribos (Scudeller, 2004),
cerca de 104 gêneros e 860 espécies com distribuição pantropical, mas principalmente
neotropical (Lopes, 2005), compreende um grupo de plantas utilizadas como
ornamental, com alta importância na indústria madeireira, e com grande potencial
medicinal (Lopes, 2005). O Brasil é o maior centro de diversidade dessa família,com 55
gêneros e 316 espécies, distribuídas nas tribos Bignonieae, Crescentieae e Tecomeae. A
tribo Bignonieae possui 50 gêneros e 349 espécies, dos quais 74% do total dessa tribo
(45 gêneros e 269 espécies) são registradas no Brasil, onde representam a mais
importante família de lianas nos ecossistemas florestais (Scudeller et al. 2008). Lianas
pertencem a um grupo polifilético de plantas lenhosas que compartilham uma estratégia
comum de crescimento, pois ascendem ao dossel utilizando a arquitetura de outras
plantas, mantendo-se enraizadas no solo por toda sua vida (Bramante, 2002).
A presença de ácido ursólico em folhas e caule de Arrabidaea pulchra
(Cham.) Sandwith (Leite et al. 2001) pertencente a esta família vem despertando
interesse de pesquisadores. O ácido ursólico exerce várias atividades biológicas, dentre
as quais se destacam as atividades antiinflamatória, analgésica, antitumoral, anti-HIV e
tripanossomicida (Yunes; Filho, 2009).
A cultura de tecidos para a produção de metabólitos secundários tem sido
utilizada em alguns compostos de importância econômica (Castro et al. 2004),
principalmente pelo fato de ser possível através dessa técnica aumentar ou diminuir a
concentração de um dado componente de interesse.
Um dos primeiros fatores a serem observados quando se objetiva o cultivo
in vitro de células vegetais é o processo de desinfestação, pois nem sempre é possível
identificar a presença de microorganismos durante a escolha de explantes. Estas
contaminações causadas por bactérias e fungos tornam-se sério problema devido à
competição pelos nutrientes, liberação de toxinas, modificação do meio de cultura e
predação, resultando na morte do tecido vegetal. É necessário remover as
contaminações com desinfetantes antes do estabelecimento in vitro para que não haja
perda de material (Donini et al. 2005). A contaminação é o principal problema que afeta
os laboratórios de micropropagação comercial, que tem sido estimada na média de 10
%, mas podendo resultar no completo insucesso do processo de produção (ScherwinskiPereira, 2010). No entanto são poucos os estudos sobre esta espécie principalmente ao
que diz respeito aos aspectos reprodutivos. O objetivo deste trabalho foi estabelecer
protocolos de desinfestação e calogênese in vitro de A. pulchra (Cham.) Sandwith.
MATERIAL E MÉTODOS
1. Avaliação da desinfestação dos explantes de A. pulchra
O experimento foi realizado em condições assépticas utilizando-se brotos
jovens extraídos de plântulas mantidas em casa-de-vegetação oriundas do processo de
brotação das estacas. Os explantes foram levados ao Laboratório de Cultura de Tecidos
Vegetais da UERN para lavagem com detergente neutro comercial e água. Em seguida,
em câmara de fluxo laminar os explantes foram submetidos ao seguinte processo de
desinfestação: álcool a 70% por um minuto; hipoclorito de sódio em diferentes
concentrações e tempos de imersão (tratamentos descritos abaixo) e três lavagens com
água destilada esterilizada para retirada do excesso de hipoclorito. Após o período de
esterilização, os brotos jovens foram retirados e inoculados em meio de cultura MS
(Murashige; Skoog, 1962) suplementado com 3% de sacarose; 0,65% de ágar e sem
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fitorreguladores. O pH foi ajustado para 5,5 antes da autoclavagem a 120°C durante 20
minutos. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC)
contendo sete tratamentos, os quais são descritos da seguinte maneira: T1 controle (sem
hipoclorito de sódio); T2 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 2 min.); T3 (hipoclorito de
sódio a 3,0% por 2 min.); T4 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 4 min.); T5 (hipoclorito
de sódio a 3,0% por 4 min.); T6 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 8 min.) e T7
(hipoclorito de sódio a 3,0% por 8 min.). Cada tratamento constou de 4 repetições,
sendo cada uma delas formada por 4 tubos de ensaio, de modo que a unidade
experimental foi representada por 1 explante por tubo. Ao final de 30 dias, foi avaliado
o percentual de contaminação e oxidação e sobrevivência, sendo os dados comparados
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com o auxilio do programa ESTAT.
2. Indução de calos a partir de tecidos jovens de A. pulchra
Folhas jovens de A. pulchra retiradas de plântulas mantidas em casa de
vegetação foram lavadas em água corrente, e em seguida em câmara horizontal de fluxo
laminar foram desinfestadas com álcool a 70% por 1 minuto e hipoclorito de sódio
comercial a 1,5% por 4 minutos. Os explantes foram inoculados em meio MS, contendo
3% de sacarose, 0,65% de ágar, e suplementado com AIB (0,0; 1,25; 2,5; 3,75 e 5,0 mg
L-1) combinado com BAP (0,0 e 2,0 mg L-1) ou 2,4 D (1,0; 2,0; 3,0; 4,0 mg L-1). Aos
30 dias da montagem do experimento, foi avaliada a percentagem de calos friáveis (com
potencial embriogênico), formados a partir dos explantes inoculados. O experimento foi
realizado em delineamento inteiramente casualizado, perfazendo um total de 14
tratamentos (5 concentrações de AIB combinado com 2 concentrações de BAP; 4
concentrações de 2,4D). Os tratamentos são descritos na tabela 1.
Tabela 1- Descrição de tratamentos
Tratamento

Descrição

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

Controle
1,25 mg L-1AIB
2,5 mg L-1AIB
3,75 mg L-1AIB
5,0 mg L-1AIB
2,0 mg L-1BAP
1,25 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP
2,5 mg L-1 A IB + 2,0 mg L-1 BAP
3,75 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP
5,0 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1 BAP
1,0 mg L-1 2,4-D
2,0 mg L-12,4-D
3,0 mg L-1 2,4-D
4,0 mg L-1 2,4-D

Cada tratamento foi composto por 5 repetições e cada repetição de 4 tubos
de ensaio. Após um mês da montagem do experimento foi feita a análise pelo teste
estatístico ESTAT, ao nível de significância de 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Nesse trabalho, observou-se que o tratamento T1 (controle) apresentou
100% de contaminação (Figura 1), reforçando assim a necessidade de desisfestação, o
que já era esperado. Os níveis de contaminação decresceram conforme o aumento da
concentração do hipoclorito de sódio. Os tratamentos T5 e T7 não apresentaram
contaminação (Figura 1), e esses resultados foram semelhantes aos encontrados por
Oliveira et al. (2010) onde o hipoclorito de sódio a 2,5 % por 15 min. proporcionou as
menores taxas de contaminação. Os mesmos resultados foram encontrados no trabalho
de Chaves et al. (2004), onde a utilização do hipoclorito de sódio nas concentrações
0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0% proporcionaram baixas porcentagens de contaminação,
maiores índices de sobrevivência e estabelecimento in vitro de Prunus. cv. Mr. S. 2/5.
Apesar de proporcionar baixa ou nenhuma contaminação, os tratamentos
com maiores concentrações de hipoclorito de sódio apresentaram percentagem de
oxidação muito alta (81,25% e 75% para T5 e T7 respectivamente) (Figura 1), esses
altos níveis de oxidação talvez sejam devido à fitotoxidez do hipoclorito de sódio,
(Nery, et al, 2008).
O tratamento T4 apresentou baixo percentual de contaminação (6,25%),
oxidação moderada (50%) e percentual de sobrevivência (50%), sendo, portanto, o que
proporcionou melhores resultados (Figura 1).
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AB C

AB
C

T3
T4
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AB
C
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T7
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Figura 1- Percentual de contaminação, oxidação e sobrevivência de explantes de Arrabidaea pulchra cultivadas in
vitro submetidas a desinfestação com hipoclorito de sódio. T1 controle (sem hipoclorito de sódio); T2 (hipoclorito de
sódio a 1,5% por 2 min.); T3 (hipoclorito de sódio a 3,0% por 2 min.); T4 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 4 min.);
T5 (hipoclorito de sódio a 3,0% por 4 min.); T6 (hipoclorito de sódio a 1,5% por 8 min.) e T7 (hipoclorito de sódio a
3,0% por 8 min.). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Com relação à calogênese o fato da formação de calos não ter sido
verificado no tratamento, desprovido de reguladores de crescimento, demonstra a forte
dependência dos explantes da fonte exógena de auxina para promover os processos de
desdiferenciação e ativação da divisão celular (Figura 2). Calos podem ser multiplicados
por sucessivas subculturas, mantidos in vitro por longos períodos e são de grande
importância para estudos morfogenéticos in vitro e através da suspensão de células para
a obtenção de produtos secundários, incluindo fármacos, representando uma técnica de
grande interesse científico e comercial (Golle, 2010).
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Figura 2- Percentagem de Indução de Calos de explantes de Arrabidaea pulchra cultivados in vitro com diferentes
fitorreguladores T1 (controle); T2 (1,25 mg L-1AIB); T3 (2,5 mg L-1AIB); T4 (3,75 mg L-1AIB); T5 (5,0 mg L-1AIB);
T6 (2,0 mg L-1BAP); T7 (1,25 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP); T8 (2,5 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1BAP); T9 (3,75 mg L1
AIB + 2,0 mg L-1BAP); T10 (5,0 mg L-1AIB + 2,0 mg L-1 BAP); T11 (1,0 mg L-1 2,4-D); T12 (2,0 mg L-12,4-D); T13
(3,0 mg L-1 2,4-D) T14 (4,0 mg L-1 2,4-D). Colunas seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey
a 5% de significância.

Pode se notar que a indução de calos foi superior estatisticamente quando se
utilizou o fitoregulador 2,4-D. Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho
de Simões (2009), que mostra que a calogênese é influenciada tanto pela concentração
de 2,4-D utilizada bem como pelo tipo de explante, sendo o explante folha e cotilédone
os que proporcionaram o maior ganho de massa seca. Assim como nos trabalhos de
Silva, et al. (2003) & Nogueira, et al. (2007) a melhor forma de indução de calos foi
obtida usando 2,4-D de forma isolada e na concentração de 1mg L-1.
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CONCLUSÕES
O tratamento T4 (hipoclorito a 1,5% por 4 min.) é o mais indicado para a
desinfestação de explantes de A. pulchra, pois proporcionou aos mesmos um baixo
percentual de contaminação e a maior taxa de sobrevivência, porém é necessário que
haja mais estudos, para que sejam reduzidos os níveis de oxidação.
Para a calogênese foi verificado que os tratamentos com 2,4-D usado de
forma isolada proporcionaram indução de calos estatisticamente superior aos demais
tratamentos, sendo o 2,4-D em ambas as concentrações estudadas indicado para a
indução de explantes foliares em A. pulchra.
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ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DA PROPORÇÃO ÁUREA NO PADRÃO DE
LARGURA DOS 6 DENTES ANTERIORES SUPERIORES NA POPULAÇÃO DE CAICÓRN

Wanderlucia Garcia Costa1; Vicente Cleiton Ferreira Lucena2; Thiago Fernando de Araújo Silva3;
Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima4; Eduardo José Guerra Seabra5.

RESUMO: Este trabalho objetiva identificar a prevalência da Proporção Áurea nos seis dentes ântero-superiores e sua
relação com sorriso e corredor bucal na população de Caicó/RN. Fizeram parte da amostra estudada 50 mulheres e 50
homens que apresentavam entre 18 e 25 anos de idade e obedeciam os critérios da pesquisa. Foram obtidas fotografias
digitais padronizadas em norma frontal do sorriso destes voluntários que foram transferidas para um computador tendo
os contornos das imagens delimitados e calculados pelo programa Image Tool 3.0, obtendo-se medidas dos seis dentes
anterior-superiores, seguimento anterior, largura do sorriso e corredor bucal. Os valores obtidos foram transferidos para
uma planilha do Excel e realizou-se a análise estatística Os homens apresentaram uma maior prevalência da proporção
áurea entre os incisivos centrais e laterais do lado direito e esquerdo, sendo mais prevalente do lado direito em ambos os
sexos. Em relação ao incisivo lateral e canino, ocorreu uma maior prevalência da proporção do lado esquerdo
masculino, tendo ausência total de incidência da proporção dourada no lado direito. As mulheres apresentaram uma
maior prevalência do lado direito. No tocante ao corredor bucal a proporção áurea foi mais prevalente no sexo
masculino, observando-se valores percentuais iguais em ambos os lados. No sexo feminino, a prevalência de proporção
foi maior do lado esquerdo. Esses resultados asseguram a relevância do uso deste método para obtenção de valores
proporcionais das composições dentárias e bucais, sendo passíveis de utilização em planejamentos de tratamentos
estéticos em prótese dentária, dentística, implantodontia e ortodontia.
Palavras-chave: Estética; Odontologia; Proporção Áurea.

INTRODUÇÃO
Na sociedade atual o homem procura incessantemente por formas e padrões de beleza. E
uma das partes do corpo humano que está diretamente relacionado à beleza é a face, a qual é a mais
fiel tradutora das emoções humanas, e nela o sorriso tem grande destaque. É necessário que exista
uma proporcionalidade entre as regiões da mesma, bem como entre a largura e altura dos dentes
para que a beleza se torne harmoniosa, característica forte da Proporção Áurea. Para alcançar esse
objetivo a Odontologia tem papel relevante, além de técnicas restauradoras, abrange várias áreas
como a cirurgia bucomaxilofacial, a Ortodontia, a Periodontia e a Prótese. Nesse sentido, a partir de
vários métodos torna-se possível a obtenção de um sorriso e medidas faciais com proporção e
simetria equilibradas, a partir de relações numéricas e geométricas.
A proporção origina-se da noção de relacionamento, porcentagem ou medida na sua
determinação numérica e implica na quantificação de normas que podem ser aplicadas a cada
realidade física. A aplicação desses preceitos as artes e a arquitetura atraiu a atenção de gerações de
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filósofos, artistas, matemáticos, arquitetos e diversos outros estudiosos interessados em constatar a
possibilidade de expressar a beleza a partir de dados quantitativos ou matemáticos. (MONDELLI,
2003)
Takeshita (2006) salienta que foi Pitágoras, matemático grego, que estabeleceu as
proporções a partir de padrões de beleza e harmonia estética. A teoria formulada por Pitágoras (569475 a.C) salienta que duas partes desiguais estão em relação áurea, se a razão entre as duas
grandezas originar o número 1,618 ou 0,618. Os gregos a utilizavam amplamente, fato revelado na
construção do Parthenon, um dos maiores templos gregos, sendo também, objeto de estudo de
Heródoto, historiador grego. Por sua vez, os egípcios a utilizavam nas suas obras arquitetônicas.
Mas foi no Renascimento que passou a ser relacionada com a beleza humana, através das produções
de Leonardo da Vinci. Já na Idade Média foi objeto de estudo de Fibonacci, matemático europeu.
Segundo Menezes (1915), Martin (1670) foi o primeiro autor a estudar e descrever detalhes dos
dentes humanos; porém após ele, muitos outros pesquisaram a morfologia dentária, deixando
informações relevantes no tocante a anatomia dentária e contribuições importantes para estudiosos e
profissionais da Odontologia, em especial aqueles ligados a Estética.
Na atualidade a Odontologia utiliza a Proporção Áurea enquanto método guia para a
obtenção de resultados estéticos. Partindo deste pressuposto advém a possibilidade de utilizá-la na
avaliação da beleza facial e dentária a partir de critérios numéricos e geométricos. Nesse contexto,
destaca-se a Odontologia Estética que busca obter harmonia na proporção da largura e altura dos
dentes e das medidas faciais, uma vez que ao se realizar o planejamento de um tratamento
odontológico deve se levar em consideração a complexidade facial de harmonia simétrica e não
apenas o equilíbrio oclusal.
Francischone (2005) propôs a avaliação, por meio de medições individuais, da largura e
altura de dentes anteriores superiores, numa amostra de 30 pessoas de ambos os sexos. Os
resultados demonstraram que entre as formulas utilizadas, as que mais se aproximam da medida real
e as mais precisas são as fórmulas de Mondelli I e II.
Foi desenvolvido um trabalho com dentistas e leigos questionando se havia harmonia e
beleza facial e dental em fotografias de 46 indivíduos, jovens, adultos, estudantes da Universidade
do Vale do Itajaí. Comparando as avaliações métricas e subjetivas dos avaliadores, verificou-se que
os incisivos centrais e laterais em proporção áurea são considerados desarmônicos para os
profissionais, porém belos; na avaliação dos leigos a harmonia e a beleza não foram consideradas
por estes; na avaliação do sorriso, profissionais e leigos não o consideraram harmônico; porém ao
avaliar a beleza, os dentistas o consideram belo e os leigos não. A proporção áurea foi difícil de ser
encontrada nas faces e nos sorrisos analisados e mesmo assim, suas faces e seus sorrisos foram
considerados belos pelos observadores. (DOBRUSKI; MARTINS, 2006).
Pesquisas realizadas com inclusão de 51 mulheres e 37 homens, entre 18 e 25 anos de idade
do curso de odontologia da Faculdade Tiradentes, comprovaram que homens e mulheres não
diferem quanto à presença da proporção áurea entre os incisivos centrais e laterais no lado esquerdo
e a proporção áurea no lado direito está mais prevalente em mulheres do que nos homens. Homens e
mulheres não apresentam proporção áurea entre os incisivos laterais e caninos no lado direito e a
proporção áurea no lado esquerdo está mais prevalente em mulheres do que nos homens. A relação
de proporção áurea não é aplicada na maior parte da população. (PANFIGLIO, et al, 2006).
Cabrera (2008), realizou trabalho semelhante para determinar dimensões biométricas em
dentes humanos nos sentidos mesiodistais, vestibulolinguais e ocluso/inciso cervicais, através de
amostras com modelo em gesso de 31 pacientes femininos, com média de idade entre 15 anos e 5
meses e 26 masculinos com média de idade entre 16 anos e 6 meses. Assim, chegou à conclusão
que os elementos dentários se mostraram simétricos nos arcos dentários em ambos os gêneros e que
as dimensões dentárias são menores no gênero feminino que no masculino.
Castelo Branco (2008), sugeriu a observação da influência do tamanho do corredor bucal na
estética do sorriso, para tanto, selecionou uma amostra de 23, 25 e 20 indivíduos tratados com os
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protocolos de extrações de 1, 3 e 4 pré-molares, respectivamente e através da avaliação de
fotografias frontais do sorriso, os resultados demonstraram que não há diferença na atratividade do
sorriso entre os pacientes tratados com extrações de 1, 3 e 4 pré-molares, tanto para leigos quanto
para ortodontistas, e o gênero e a idade dos avaliadores não influenciaram a avaliação da estética.
Os tamanhos dos corredores bucais e dos posteriores não tiveram correlação com a atratividade do
sorriso. Alem disso, os tamanhos dos corredores bucais e posteriores, entre os grupos, foram
estatisticamente semelhantes.
Por sua vez, Mello (2010) realizou fotografias digitais padronizadas em norma frontal do
sorriso de 150 indivíduos de 10 a 19 anos de idade para analisar o corredor bucal durante o sorriso,
no intuito de verificar se há mudança no tamanho desse espaço em diferentes idades, se há diferença
entre os gêneros e se existe uma relação de proporção entre a distância inter pré-molares, a largura
inter comissura e o corredor bucal. Ao fim da pesquisa constatou que o corredor bucal aumentou
com a idade. Os indivíduos do gênero masculino apresentam corredor bucal maior que os do gênero
feminino, porém em relação ao percentual da largura inter comissura não há diferença entre os
gêneros.
Levando em consideração o relevante papel da estética na Odontologia, faz-se mister
ressaltar a importância da utilização do método da proporção áurea para obtenção de tratamentos
mais satisfatórios; esta se constitui enquanto um elemento de avaliação e planejamento de
tratamentos odontológicos, principalmente no que se refere à estética. Neste sentido, o presente
trabalho guarda sua importância na tentativa de estabelecer o perfil predominante nas medidas
obtidas mediante observação de pessoas da cidade de Caicó-RN. Além disso, os resultados obtidos
na pesquisa, bem como sua conseqüente publicação resultarão na disseminação de informações na
comunidade acadêmica da área odontológica e o incentivo a utilização deste método.
Destarte, este trabalho tem como objetivos a obtenção de medidas dos seis dentes anteriores
superiores, seguimento anterior, largura do sorriso e corredor bucal de indivíduos da cidade de
Caicó – RN na faixa etária entre 18 e 25 anos de idade; relacionar os valores obtidos entre si e a
partir daí identificar a prevalência da proporção áurea nos seis dentes ântero-superiores e sua
relação com sorriso e corredor bucal, bem como, discutir a relevância deste método para os ramos
da Odontologia.
MATERIAIS E MÉTODOS
Fizeram parte da amostra estudada 100 indivíduos da cidade de Caicó/RN, sendo 50
mulheres e 50 homens que apresentavam entre 18 e 25 anos de idade, contando com a presença dos
seis dentes anteriores superiores sem qualquer tipo de restauração realizada, dentes posteriores
conferindo contenção cêntrica ao indivíduo; ausência de desgastes dentários, apinhamentos e
diastemas nos dentes anteriores; bem como, alterações no contorno do tecido gengival e hábitos
parafuncionais. Esses indivíduos concordaram com a pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Foi utilizada uma máquina digital da marca SONY HD 50. Assim, em local bem iluminado,
durante o dia, foram obtidas fotografias digitais padronizadas em norma frontal do sorriso destes
voluntários. O paciente permaneceu com a cabeça em posição de postura natural, evitando
simulação do sorriso; a tomada fotográfica foi feita sempre perpendicular ao plano frontal do
paciente; com as distâncias entre a objetiva e a face vestibular dos incisivos centrais superiores
padronizadas em 51 cm de distância facial. Além disso, foi necessário a colocação de um
dispositivo com 1 cm de diâmetro, que serviu de padrão para calibrar as medidas a serem feitas na
tela do computador, evitando distorções.
As fotografias foram transferidas para um computador tendo os contornos das imagens
delimitados e calculados pelo programa Image Tool 3.0, obtendo-se medidas dos dentes incisivos
centrais, incisivos laterais, caninos, seguimento anterior, largura do sorriso e corredor bucal.
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Figura 1:

Método de mensuração das imagens.

Para a determinação da largura do incisivo central foram empregadas três fórmulas, sendo
uma proposta por ALBERS (1992) e duas propostas por MONDELLI (2003).
 Método sugerido por ALBERS:
Largura da coroa clínica do dente: LC = DC / 2 (1+P)
Onde:
LC: largura do incisivo central
DC: distância entre caninos
P: proporção desejável. Normalmente utiliza-se a proporção áurea (0,618)
 Método I sugerido por MONDELLI:
LC = MS/2 (1+P)
Onde:
LC: largura do incisivo central
MS: largura da metade do sorriso
P: proporção desejável. O autor preconiza a utilização da proporção áurea representada pelo
número 0,618.
 Método II sugerido por MONDELLI:
LS  10,452
LC  1,618
10,452 x LC = 1,618 x LS
1,618 xLS
LC 
10,452
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LC = 0,155 x LS
Onde:
LC: largura do central
LS: largura do sorriso
As mensurações foram realizadas por apenas um examinador, a fim de padronizar as
medidas. Esses valores foram anexados em uma planilha do Excel e realizou-se a análise estatística.
Para determinar o erro casual das mensurações da proporção áurea optou-se pela utilização do
cálculo proposto por Dahlberg (1986 apud FRANCISCHONE, 2005), onde o erro casual foi de
0,057. Sendo assim, variações dessa ordem podem ser interpretadas como erros de medição,
considerando-se como proporção áurea os valores de 1,561 a 1,675.
Figura 2:

Método de medida considerando o erro casual de 0,057. Os valores 1,561 a 1,675 são interpretados como proporção
áurea.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na amostra estudada observou-se que, em comparação com as mulheres, os homens
apresentaram uma maior prevalência da proporção áurea entre os incisivos centrais e laterais. Além
disso, esta foi mais prevalente do lado direito em ambos os sexos, sendo os valores masculino
superiores. Tais dados não condizem com os resultados apresentados por Panfiglio, et al (2006),
onde constatou-se igual proporção entre incisivo central e lateral do lado esquerdo em ambos os
sexos, enquanto que as mulheres apresentaram uma maior prevalência do lado direito
Em relação à proporção áurea entre laterais e caninos este trabalho se aproxima dos
resultados da pesquisa supracitada. Ocorreu uma maior prevalência da proporção do lado esquerdo
masculino, estes apresentaram 0% do lado direito. Por sua vez, as mulheres apresentaram uma
maior prevalência do lado direito. Esse achado foi pouco prevalente, se aproximando dos dados
apresentados por Panfiglio, et al (2006) onde homens e mulheres não apresentaram proporção entre
incisivo lateral e canino do lado direito e as mulheres apresentaram maior prevalência do lado
esquerdo.
A presença de proporção áurea tanto no lado direito quanto no lado esquerdo foi
significativamente maior entre incisivos centrais e incisivos laterais, do que entre incisivos laterais e
caninos.
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Gráfico 1 – Representação gráfica da prevalência da proporção áurea entre os incisivos centrais e laterais
(prop. 11/12; prop. 21/22), e entre incisivos laterais e caninos (prop. 12/13; prop. 22/23) no sexo feminino e
masculino.

No tocante ao corredor bucal a proporção áurea foi mais prevalente no sexo masculino,
observando-se valores percentuais iguais em ambos os lados. No sexo feminino, a prevalência de
proporção foi maior do lado esquerdo. Em trabalhos anteriores, Branco (2008) e Mello (2010),
analisaram o corredor bucal, contudo os estudos se voltavam apenas para o tamanho deste.
Gráfico 2 – Representação gráfica da prevalência da proporção áurea no corredor bucal direito e esquerdo no
sexo feminino e masculino.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

996

CONCLUSÃO
Atualmente a estética é um dos principais fatores que impulsionam pacientes pela busca de
tratamentos odontológicos. Assim, os profissionais da odontologia devem expandir cada vez mais
uma visão inovadora acerca das diversas possibilidades de tratamentos estéticos satisfatórios. A
esse respeito podemos citar a proporção áurea como um guia para avaliação de proporções das
composições dentárias e bucais, podendo ser um método eficaz para o planejamento de tratamentos
estéticos em prótese dentária, dentística, implantodontia e ortodontia.
Nosso estudo demonstrou que a proporção áurea entre incisivos centrais e laterais foi mais
prevalente do lado direito em ambos os sexos, sendo os valores percentuais masculino superiores,
tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Na proporção entre incisivos laterais e caninos
ocorreu uma maior prevalência do lado esquerdo masculino, estes apresentaram 0% do lado direito.
Por sua vez, as mulheres apresentaram uma maior prevalência do lado direito.
A presença de proporção áurea tanto no lado direito quanto no lado esquerdo foi
significativamente maior entre incisivos centrais e incisivos laterais, do que entre incisivos laterais e
caninos.
No tocante ao corredor bucal a proporção áurea foi mais prevalente no sexo masculino,
observando-se valores percentuais iguais em ambos os lados. No sexo feminino, a prevalência de
proporção foi maior do lado esquerdo. Nosso trabalho guarda sua importância na análise desta
composição, pois muitos trabalhos anteriores estudam o corredor bucal somente na perspectiva da
influência do seu tamanho na estética do sorriso.
A proporção áurea não foi encontrada na maior parte da amostra analisada, assertiva que justifica
ainda mais o uso deste método como um guia e não como regra para tratamentos estéticos, afinal a
estética é algo subjetivo, portanto o harmônico pode está veiculado ou não a uma grandeza
matemática.
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INFECÇÕES POR STAPHYLOCOCCUS EM CAICÓ-RN: ANÁLISE COMPARATIVA
ENTRE DIFERENTES FONTES SECUNDÁRIAS DE INFORMAÇÃO
Nara Grazieli Martins Lima¹; Gilmara Celli Maia de Almeida²; Daniela Mendes da Veiga Pessoa3
RESUMO: O objetivo do trabalho foi conhecer o nível de infecções por estafilococcias em Caicó-RN e verificar a
associação entre tempo de internação e fatores relativos as características da infecção. Assim, realizou-se estudo
exploratório e descritivo, a partir da investigação dos registros de estafilococcias no período 2008-2010 disponíveis nos
prontuários do Hospital Regional do Seridó, dos exames microbiológicos do laboratório e na base de dados do
DATASUS. Os dados foram analisados por estatística descritiva e inferencial, com análise entre tempo de internação e
características relativas à idade, quantidade de antibióticos e aspectos da lesão. Nos 113 prontuários (n=29/2008;
n=40/2009 e n=44/2010), o exame clínico representou a única forma de diagnóstico em 96% (n=108) dos casos. A
requisição de exame microbiológico para confirmação diagnóstica dos registros de estafilococcias não foi realizada em
nenhum dos prontuários analisados, sendo a antibioticoterapia com múltiplos antibióticos desenvolvida em todos os
pacientes. Houve correlação significativa entre tempo de internação e número de antibióticos (p=0,006), e associação
com presença de pus(p<0,001). No Laboratório Regional de Microbiologia, 95% dos Staphylococcus eram S. aureus,
de maneira que os antibiogramas resultaram em resistência a algum antibiótico em 83% dos S. aureus analisados. No
DATASUS, verificaram-se mais internações por estafiloccocias no Nordeste (acima de 40% nos 3 anos), embora não
seja a região que mais realiza antibiogramas. Portanto, observa-se realização empírica dos tratamentos, com pouca
ênfase nos exames microbiológicos, refletindo em maiores níveis de cepas resistentes circulantes na população,
expondo os profissionais de saúde e pacientes a contaminação por bactérias multiresistentes.
PALAVRAS-CHAVE: Infecções bacterianas; Sistemas de informação; Staphylococcus.

INTRODUÇÃO
Os Staphylococcus aureus Resistentes à Meticilina (MRSA) constituem na atualidade
uma das causas mais freqüentes de infecção tanto em âmbito hospitalar, quanto na comunidade
(BETRIU et al., 2011; AGUDO et al., 2011). Assim, essas cepas representam causa primária de
infecções em pele e tecidos moles entre as pessoas, mesmo que não haja constante exposição aos
centros de saúde. (STEVENS et al., 2010)
Normalmente, os Staphylococcus aureus compõem a microbiota residente da mucosa
nasal, o que possiblita funcionar como reservatório para contaminação da pele durante surtos da
infecção (WANG et al. 2001), configurando-se o transporte nasal um conhecido fator de risco para
contaminação por MRSA (BAGGETT et al., 2004). Este patógeno é responsável por mais de 30%
das infecções hospitalares, sendo assim constante alvo de pesquisas no âmbito da saúde, além de
representar relevância significativa para saúde pública devido a sua capacidade de produzir toxinas
potencialmente danosas aos indivíduos, resistir às defesas do hospedeiro e desenvolver resistência
aos antibióticos utilizados. (TORTORA; FUNKE & CASE, 2005; MUNDIM et al., 2003;
KONEMAN, 2008; ANDRADE, 2008)
Além de diminuir a taxa de transmissão MRSA paciente-paciente, a identificação
precoce de pacientes colonizados por MRSA através de vigilância ativa, com métodos rápidos de
diagnóstico para identificação de MRSA, como PCR, poderia ser usada para guiar de forma mais
apropriada a cobertura antibiótica. Dados de estudos anteriores têm sugerido que os doentes com S.
aureus e as infecções de MRSA que recebem inadequada terapia empírica ou que recebem terapia
apropriada tardiamente apresentam piores resultados para o paciente (LODISE & MCKINNON,
2005; LODISE et al., 2003)
Nesse contexto, o transporte e infecção pela comunidade associadas a cepas MRSA tem
se tornado uma ameaça à saúde pública em países desenvolvidos, (MORAN et al., 2006; KLEIN;
SMITH; LAXMINARAYAN, 2009), mas há uma relativa falta de informações publicadas sobre o
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surgimento de cepas MRSA em países em desenvolvimento. Possíveis razões para este último
incluem um atraso do tempo para cepas MRSA altamente transmissíveis se espalharem a partir dos
países desenvolvidos para aqueles em desenvolvimento, uma ausência do surgimento in situ de
clones MRSA, ou ao sub-registro associado a uma escassez de diagnóstico microbiológico
(NICKERSON et al., 2011)
Diante desses aspectos, para minimizar os riscos de infecção, a prevenção é
extremamente importante e exige um conhecimento aprofundado das taxas de infecção, tipo e
natureza da infecção, ambiente de aquisição (comunitária, hospitalar, UTI) e padrão dos organismos
causadores. (LISBOA et al., 2007) A boa higiene pessoal, especialmente higiene das mãos é a
melhor profilaxia para a prevenção da disseminação dessas cepas. Recentemente, tem sido descrito
cepas MRSA com sensibilidade reduzida aos glicopeptídeos, drogas de escolha no tratamento de
infecções graves, levando assim à necessidade de detecção e controle dessas infecções. (COIA et al,
2006; RODRÍGUEZ et al., 2008)
O Brasil possui uma população extremamente heterogênea, com diferentes realidades
regionais e condições de acesso aos serviços de saúde, tendo estes fatores implicação no
desenvolvimento de políticas que visem um rastreamento e controle de infecção adequado. Nesse
sentido, não existe no Brasil, com exceção de esforços localizados e relacionados a protocolos de
pesquisa, um sistema para rastreamento e controle de infecção bem organizado que permita uma
avaliação adequada das infecções nosocomiais em pacientes criticamente enfermos, o que resulte
em estimativa adequada da importância deste problema. Assim, em decorrência da ausência desses
dados, há limitações na avaliação de fatores de risco, morbimortalidade e microrganismos mais
comumente envolvidos nas infecções, impedindo que se detectem variabilidades regionais e a
melhor estratégia no controle deste problema (LISBOA et al., 2007) . Dessa forma, é pertinente
tomar como campo de estudo as práticas de saúde que se produzem no cotidiano das instituições de
saúde articuladas com a utilização de instrumentos epidemiológicos, ressaltando que a utilização,
análise e difusão de informação são essenciais no desenvolvimento dos modelos de atenção à saúde.
Considerando a importância de expandir as pesquisas para as diferentes regiões do
estado, visa-se conhecer o perfil de infecções por Staphylococcus em Caicó-RN, comparar os
registros dos sistemas de informação de base local e nacional, bem como verificar fatores
associados com infecções por estafilococcias a partir de dados disponibilizados nos prontuários. O
município de Caicó é centro de referência nos serviços de saúde da macro-região do Seridó, sendo
importante elucidar o perfil das infecções nessa região, especialmente por Staphylococcus haja vista
sua importância na área da saúde, principalmente no que concerne a infecção hospitalar e
capacidade de resistência.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo exploratório e descritivo a partir de pesquisa em bases de dados
secundários no município de Caicó-RN no período de agosto de 2010 à julho de 2011. A coleta de
dados foi realizada a partir de três diferentes fontes de bases de dados secundários: análise dos
prontuários com tratamento de estafilococcia encontrados no Sistema de Informação do Hospital
Regional do Seridó, análise dos exames microbiológicos realizados no laboratório presente no
município de Caicó-RN e acesso na base de dados do DATASUS, sendo todos esses dados
referentes aos anos de 2008 a 2010.
Primeiramente, foram buscados no sistema de informação local do Hospital os registros
de “tratamento de estafilococcias” referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010, totalizando 120. A
partir disso, os 120 prontuários correspondentes aos registros foram localizados e analisados com
intuito de obter informações mais detalhadas dos casos de estafilococcias (idade, tempo de
internação, local da infecção, sinais e sintomas locais e sistêmicos, presença de doenças sistêmicas,
antibiótico utilizado e requisição de exame microbiológico).
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Para complementar as informações, foram avaliados os exames com laudos de
estafilococcia no laboratório de Microbiologia do município, totalizando 20 laudos. Assim, foi
possível identificar a proporção de infecções por S. aureus confirmadas em laboratório, avaliar a
existência de MRSA, observar o sítio (local) onde foi realizada a coleta da amostra analisada, bem
como identificar a instituição de onde partiu a solicitação desses exames.
Por outro lado, o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS) e Sistema de
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) foram acessados através do site
www.datasus.gov.br, para buscar informações acerca dos registros de tratamentos por infecções
bacterianas. A partir do DATASUS (Banco de Dados do SUS), verificou-se a proporção de
estafilococcias diante das outras infecções registradas para o município de Caicó, assim como
comparações em nível estadual e federal nos anos de 2008 a 2010, consolidando o cruzamento dos
dados obtidos.
Após a coleta dos dados, foi realizada análise por estatística descritiva das informações
obtidas, com apresentação de frequências absolutas e percentuais, sendo utilizado o Office
Microsoft Excel na construção de tabelas e gráficos. Além disso, a partir dos dados dos prontuários,
foi realizado o teste de regressão linear simples entre tempo de internação e variáveis como idade e
quantidade de antibióticos utilizados. O teste t para amostras independentes foi utilizado entre
tempo de internação e variáveis relativas a infecção (presença de pus, necrose, lesões disseminadas)
ou ao paciente (presença de diabetes). O SPSS 17.0 foi utilizado para a estatística inferencial, sendo
considerada significância de 5% em todos os testes.
A pesquisa foi desenvolvida com base na resolução do Conselho Nacional de Saúde
número 196/1996 e foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN) sob protocolo 065/2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 120 prontuários cadastrados no sistema de informação local, 29 pertenciam ao ano
de 2008, 44 ao ano de 2009 e 47 ao ano de 2010, percebendo-se assim que o número de casos foi
crescente. Entretanto, não houve esse aumento no número de exames com laudos de estafilococcia
no laboratório, com 6 laudos em 2008, 9 em 2009 e 5 em 2010, o que denota pouca ênfase na
execução de exame microbiológico para auxiliar no diagnóstico da infecção. Vale salientar que
dentre o universo dos prontuários, houve uma perda total de 5,8% dos dados, pois 7 prontuários ( 4
em 2009 e 3 em 2010) não foram encontrados no arquivo do Hospital, impossibilitando a análise
detalhada desses.
As estafilococcias foram mais presentes no sexo feminino, apesar da diferença não ser
muito relevante tanto no que concerne aos prontuários (n= 64; 53%) quanto aos exames
microbiológicos (n=13; 65%). Pessoas de diferentes idades foram infectadas, mas a média para os
prontuários foi crescente e elevada em todos os anos, de maneira que em 2008 a média de idade foi
de 45,9 anos, em 2009 de 50,5 anos e em 2010 de 52,8 anos. Já nos exames microbiológicos do
laboratório, a média de idade, apesar de elevada, foi decrescente (2008 -52,6 anos, 2009-49 anos e
2010-22,4 anos).
No estudo de Harris et. al. (2011), diferente do presente estudo, prevaleceu o sexo
masculino (52%), embora a média de idade também tenha sido elevada (45 anos). Já na pesquisa de
Stevens et al. (2010), a idade média foi menor, sendo semelhante para os portadores de MRSA
(mediana 16,5 anos) e portadores MSSA (mediana de 14 anos), mas relativamente maior para os
pacientes que não portavam o S.aureus (mediana de 22 anos).
No que se refere ao local de origem dos pacientes, a grande maioria (n=83;70%)
apresentava residência em Caicó-RN, embora tenha havido aumento no decorrer dos anos dos
pacientes provenientes de cidades diferentes, pois em 2008 os pacientes vieram de 5 cidades
diferentes, em 2009 de 7 e em 2010 de 10 cidades diferentes, mostrando que o hospital vem
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aumentando sua abrangência a cada ano, assim como há disseminação das infecções por
estafilococcias.
O tempo médio de permanência no hospital foi de 4,9 dias no estudo de Harris et al.
(2011), sendo um pouco mais baixa que a encontrada no presente estudo, pois em âmbito local os
pacientes ficaram internados por um tempo médio de 6,4 dias, enquanto que em nível estadual a
média de permanência foi de 5,5 e federal de 5,7. Vale ressaltar que em nosso estudo houve
correlação positiva significativa (p=0,006) entre tempo de internação e número de antibióticos
utilizados, mas não houve correlação com idade do paciente (p=0,276).
Outro aspecto importante a ser destacado refere-se ao diagnóstico das infecções, tendo
em vista nortear diretamente a conduta terapêutica. O diagnóstico das infecções por estafilococcias
na maioria das vezes foi realizada empiricamente, pois o exame clínico foi a única prova
diagnóstica utilizada para determinar a doença e o tratamento em 96% (n=108) dos casos. Além
disso, apenas 25% (n=5) dos exames foram requisitados pelo Hospital Regional, o que denota a
fragilidade do sistema de saúde no que concerne à confirmação diagnóstica e, consequentemente,
escolha do tratamento terapêutico. Devido a isso, em 95% (n=107) dos casos, houve cadastros com
o CID (Classificação Internacional de Doenças) “A49.0 - Infecção estafilocócica não
especificada”, de maneira que nenhum dos prontuários apresentava especificação da espécie
bacteriana (Staphylococcus coagulase negativo, S. aureus MRSA ou MSSA), tendo como
diagnóstico principal apenas “estafilococcia” em 65% (n=73) dos registros. Assim, esses resultados
refletem a ausência de exames microbiológicos limitando a adequada classificação das infecções e,
consequentemente, a terapêutica antibiótica apropriada à situação clínica apresentada.
Além do diagnóstico, é importante identificar os locais mais comumente acometidos
pelas estafilococcias. No presente estudo, as infecções encontraram-se instaladas em diferentes
regiões do corpo, sendo as extremidades mais freqüentemente acometidas, com os membros
inferiores representando 53% (n=60) e os membros superiores 9% (n=10). Além disso, houve
preseça de lesões disseminadas na pele, na face, nádegas, infecções pós-cirúrgicas, costas, pálpebra,
entre outros locais. No laboratório, 15% da coleta do material foi retirada dos membros inferiores e
50% não discriminaram o local da coleta, confirmando que muitas vezes a falta de detalhes e de
critério na hora do preenchimento ou requisição prejudicam a execução da pesquisa. Os sinais e
sintomas locais e sistêmicos da infecção foram diversos, podendo ser destacados dor, odor, edema,
sinais puriginosos, necrose de tecido, palidez local e sistêmica, desitratação, febre, entre outras
manifestações. Vale salientar que 73% (n=83) dos pacientes de 2009 apresentaram alterações
sistêmicas registradas no prontuário. Entre os sinais apresentandos, houve associação significativa
apenas entre tempo de internação e presença de secreção purulenta, denotando o favorecimento de
desenvolvimento de carbúnculos e celulites quando há internação mais prolongada.
No estudo de Stevens et. al. (2010) realizado no Alasca, ao avaliar infecções por
estafilococos, verificaram-se nas nádegas e coxas furúnculos isolados (45,9%) e múltiplos (41,2%),
além de 66% das infecções serem celulite nas extremidades do corpo. Nesse contexto, entre as
infecções frequentemente associadas ao S. aureus, encontram-se furúnculo, carbúnculo, hordéolo
(terçol) e abscessos em diferentes locais do corpo. A foliculite simples e impetigo, bem como
furúnculos e carbúnculos que atingem tecidos subcutâneos podem desenvolver sintomatologia
sistêmica como febre. Por outro lado, as infecções pós-cirúrgicas de feridas podem atuar como foco
para desenvolvimento de infecções sistêmicas. (KONEMAN et al, 2008; TORTORA; FUNKE &
CASE, 2005)
Apesar de o diagnóstico ser prioritariamente clínico e haver ausência de solicitação de
antibiograma para testes de sensibilidade bacteriana, a antibioticoterapia foi utilizada como
tratamento em 100% dos casos em todos os anos, sendo utilizados pelo menos dois tipos de
antibióticos para cada paciente. Os grupos das penicilinas (45% em 2008; 60% em 2009 e 36% em
2010) e das cefalosporinas (100% em 2008; 93% em 2009 e 86% em 2010) foram os mais
presentes. Outros grupos de antibióticos foram prescritos, tais como: aminoglicosídeos, quinolonas,
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sulfas e o metronidazol. Vale salientar que no ano de 2009 e 2010 foram utilizados medicamentos
de grupos não utilizados em 2008, como as lincosaminas (clindamicina) e os macrolídeos
(azitromicina). Além dos antibióticos, foram utilizados antiinflamatórios não esteróides (74%) e
esteróides (14%), bem como analgésicos (78%).
Dos 20 exames analisados no laboratório, 19 tiveram o S. aureus como bactéria
causadora, correspondendo a uma porcentagem de 41% de todos os exames microbiológicos
realizados pelo laboratório. O antibiograma foi realizado em 95% (n=19) dessas culturas,
verificando-se que 83%( n=15) dos S.aureus submetidos ao teste adquiriram resistência a algum
antibiótico. A aquisição de resistência bacteriana foi mais frequente para o grupo das penicilinas
(Figura 1), corroborando Agudo et al (2011) que descobriram a relação de todas as cepas de MRSA
com resistência cruzada a betalactámicos, apresentando também uma resistência elevada frente à
fluoroquinolonas (94,3%), eritromicina (87,0%), trombamicina (82,9%) e clindamicina (65,3%),
além de todas as cepas serem sensíveis aos glicopeptídeos, diferente do estudo em questão que
apenas uma cepa de S.aureus foi resistente a vancomicina.
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TETRACICLINA

40%

CLORAFENICOL

20%

CEFALOTINA

0%
2008

2009

2010

AMP ICILINA +
SUBACTAM
AMOXICILINA

Figura 1 – Taxa de resistência antibiótica desenvolvida pelas culturas de acordo com o laboratório de Microbiologia.

O fenótipo de resistência mais comum inclui a resistência a eritromicina, tobramicina,
fluroquinolonas e clindamicina. Em contrapartida, a descrição recente de cepas com sensibilidade
reduzida aos glicopeptídios, drogas de escolha no tratamento de infecções graves, leva a
necessidade de detecção e controle dessas infecções (AGUDO et. al. 2011). Quanto as bactérias
multiresistentes, Betriu et. al. (2011) afirmam que a atividade de alguns antibióticos contra isolados
MRSA tem variado ao longo do tempo.
No estudo realizado por Lisboa et al. (2007), que buscou caracterizar as infecções
ocorridas na UTI, dentre os agentes infectantes encontrados o Staphylococos aureus foi o mais
freqüentemente isolado (43%), sendo que destes 63% eram cepas resistentes à meticilina(MRSA) e
64% eram resistentes a oxacilina. Além disso, Agudo et al. (2011) afirmaram que de todos os S.
aureus isolados, 123 se catalogaram como resistentes à metiliclina (33,5%).
Além de fatores relacionados à antibioticoterapia, ressalta-se a influência de doenças
sistêmicas na evolução do quadro clínico e do paciente. No nosso estudo, 19% (n=21) dos pacientes
eram diabéticos, sendo este um dado relevante, pois de acordo com estudo realizado por Lisboa et
al. (2007), os pacientes que apresentam doenças crônicas (diabetes e cardiopatia isquêmica)
apresentam probabilidade de risco de infecção aumentada em quase sete vezes.
Após discutir os dados dos prontuários e laudos laboratoriais, foi realizada também
consulta ao Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), verificando-se que na cidade
de Caicó aumentou o número de culturas para identificação bacteriana, pois em 2008 não houve
nenhuma cultura e apenas 1 antibiograma; em 2009 foram realizadas 35 culturas e 6 antibiogramas;
e em 2010 foram realizadas 137 culturas e 138 antibiogramas. Nacionalmente, houve um aumento
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no número de antibiogramas de 2008 (4,22%) para 2009 (4,34%) e uma redução em relação a 2010
(3,79%). Aconteceu o mesmo para o número de culturas realizadas, com aumento de 2008 (7,46%)
para 2009 (10,33%), e com 9,27% em 2010.
Em âmbito estadual e nacional, o número de estafilococcia aumentou em números
absolutos, mas diminuiu quando comparados com outras infecções no decorrer desses anos, sendo
responsável por 33,53% das infecções em 2008; 30,12% em 2009 e 29,18% em 2010, sendo
semelhante nacionalmente com 36% em 2008; 33% em 2009 e 30% em 2010. Embora em valores
absolutos o número de casos de infecções por estafilococcias tenha aumentado em âmbito local,
estadual e nacional de um ano para outro, esse tipo de infecção não é a mais diagnosticada, tendo
em vista que o número de estreptococcias é superior. Vale salientar que apesar de o número de
estafilococcias ser menor, a taxa de mortalidade é maior, evidenciando a importância dessa
infecção. Na região Nordeste, de maneira geral, o número de internações (Tabela 1) e de óbitos
(Tabela 2) por estafilococcias foi mais expressivo quando comparado às demais regiões, embora o
número de antibiogramas (Tabela 3) realizados serem incompatíveis com essa realidade.
Tabela 1 – Número de internações por estafilococcia nas regiões brasileiras para os anos de 2008 a 2010.
Regiões do Brasil
2008 2009 2010
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
Fonte: Site DATASUS – www.datasus.gov.br

12%
45%
29%
8%
6%

12%
44%
31%
7%
6%

11%
44%
32%
8%
6%

Tabela 2 – Número de óbitos por estafilococcia nas regiões brasileiras para os anos de 2008 a 2010.
Regiões do Brasil
2008 2009 2010
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
Fonte: Site DATASUS – www.datasus.gov.br

11%
39%
37%
9%
4%

7%
40%
42%
9%
2%

7%
43%
37%
9%
5%

Tabela 3 – Número de antibiogramas nas regiões brasileiras para os anos de 2008 a 2010.
Regiões do Brasil
2008 2009 2010
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
Fonte: Site DATASUS – www.datasus.gov.br

3%
11%
56%
26%
4%

3%
26%
38%
27%
5%

4%
12%
44%
34%
6%

A partir do exposto, ressalta-se que o transporte nasal de MRSA é um fator de risco para
infecções de pele, e que o risco pode diminuir ao longo do tempo em relação aos portadores de
S.aureus sensíveis à meticilina e os que não portam S. aureus. Nesse sentido, é fundamental
reforçar o valor das práticas de higienização das mãos e outras medidas que têm sido recomendadas
para evitar a propagação de MRSA dentro das famílias (STEVENS et. al., 2010). A prevalência de
MRSA na Holanda está entre os mais baixos no mundo (EARSS, 2007) por causa de uma ativa
política que busca eliminar o transporte entre pacientes e profissionais de saúde (MOLLEMA et al.
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2010). A utilização da vigilência ativa é indicada para identificar pacientes colonizadas por MRSA,
seguido por instituição de precauções de contato, isolamento e / ou regimes de descolonização, a
fim de diminuir a transmissão paciente para paciente, havendo assim constante discussão na
atualidade a fim de conter a propagação dessas bactérias. (HARRIS et al., 2011)
CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento da pesquisa percebeu-se a relevância dessas infecções, o
crescente aumento e a sua potencialidade. No entanto, não é dada a devida importância a essa
doença, pois o tratamento é realizado de maneira empírica, com pouca ênfase nos exames
microbiológicos, evidenciando a escassez de métodos auxiliares de diagnóstico na prática clínica.
Esse aspecto reflete-se em maiores níveis de cepas resistentes circulantes na população, expondo os
profissionais de saúde e pacientes a contaminação por bactérias multirresistentes. Deve-se assim,
estimular e difundir a importância de evitar o uso aleatório de antibióticos e a introdução de práticas
de higiene, como a constante lavagem das mãos. Além disso, a implementação de tratamentos
direcionados a cada bactéria deve ser facilitada a fim de evitar a formação de bactérias cada vez
mais resistentes (“super-bactérias”).
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MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS ASSOCIADOS Á MACRÓFITAS
AQUÁTICAS EM UM TRECHO DO RIO MOSSORÓ. MOSSORÓ-RN
Atarissis Morais Dias1; Iron Macêdo Dantas2; Janay Clésia Menezes Mota3; Pedro G. Silveira
Neto4; Wesley Alves Rodrigues5

RESUMO: Este trabalho foi realizado com o intuito de analisar a abundância relativa através de análise quantitativa
dos invertebrados associados a macrófitas no Rio Apodi-Mossoró; Identificar os grupos funcionais de alimentação da
fauna de invertebrados associados a macrófitas no Rio Apodi-Mossoró; Inferir sobre a qualidade ambiental do Rio
Apodi-Mossoró,utilizando a fauna bentônica que ocorre junto as macrófitas; Determinar a estrutura taxonômica dos
invertebrados em macrófitas; Analisar processos de sucessão ecológica em macrófitas através da determinação das
unidades taxonômicas operacionais da comunidade zoobentônica ao longo do tempo; Para isso foram realizadas 7
coletas de macrófitas no período entre novembro de 2010 a junho de 2011. A identificação dos invertebrados foi feita
através de estereomicroscópio com o auxílio de bibliografias especializadas. A quantidade de macroinvertebrados foi
expressa em número de macroinvertebrados por 100g de peso seco. Foram encontrados nas macrófitas 659 organismos
distribuídos em 16 famílias pertencentes as classes gastropoda, insecta, anellida e crustacea. A classe gastropoda foi a
que apresentou mais indivíduos durante as coletas principalmente da família dos Thiarídeos representados pela espécie
Melanoide tuberculata um fato preocupante a saúde pública já que esta espécie e vetora de doenças como a
esquistossomose.
PALAVRAS- CHAVE: Macrófitas aquáticas; Macroinvertebrados bentônicos; Rio Apodi/ Mossoró

INTRODUÇÃO
A região do semi–árido tem sofrido com as inúmeras secas. Em ambientes como esse
apresenta rios e os açudes que são as principais fontes de fornecimento de água para longos
períodos de estiagem (GOULART e CALLISTO, 2003).
Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido fortemente alterados devido ao
crescimento desordenado das atividades humanas (CALLISTO et al., 2000).
O Rio Apodi-Mossoró é considerado o maior rio do estado do Rio Grande do Norte. Ele
ocupa uma superfície de 14.276 Km2. Esse rio até o início do século XX era responsável pelo
suprimento das comunidades ribeirinhas como alimento, água para abastecimento e lazer. Mas
atualmente o trecho desse rio localizado na cidade de Mossoró apresenta altos níveis de poluição
tornando o impróprio para o consumo humano (SOUZA et al, 2008).
A utilização de bioindicadores no monitoramento de ecossistemas aquáticos é uma
forma de avaliação do estado ecológico da qualidade da água. Entre os indicadores biológicos mais
utilizados para avaliar ecossistemas fluviais estão os macroinvertebrados bentônicos. Eles são mais
usados pois refletem as mudanças no ambiente (ROSENBERG e RESH, 1993; KERANS e KAVI,
1994; BARBOUR et al., 1999). E também são importantes porque participam do fluxo energético e
da ciclagem de nutrientes no ambiente, é uma importante fonte alimentar para os peixes e ainda
influencia na produtividade primária e na decomposição (CALLISTO et al., 2001).
O termo macroinvertebrados se refere a fauna de invertebrados que fica retida em uma
malha de 0,5 mm,constituída por diversos táxons tais como: Arthropoda, Mollusca, Annelida,
Nematoda, Platyhelmintes entre outros, sendo sua distribuição e abundância influenciados por
fatores biogeográficos e características do ambiente tais como: a presença de macrófitas (Carvalho e
Uieda, 2004; Smith et al., 2003; Vidal- abarca et al., 2004).
As macrófitas (macro = grande; fita = planta) são plantas visíveis a olho nu que habitam
desde brejos até ambiente verdadeiramente aquáticos. Elas são importantes na ciclagem de
1
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nutrientes, como local de reprodução, são consideradas fontes de alimento, refúgio para diversas
espécies de invertebrados e vertebrados (ESTEVES, 1988).
De acordo com Hynes (1970) e outros autores há uma relação direta entre quantidade e
riqueza de macrófitas aquáticas e de sua forma associada. Além disso, Hargeby (1990) afirmou que
o ciclo sazonal de crescimento das macrófitas é um fator importante para a abundância dos
invertebrados.
No Brasil, diversas espécies de macrófitas aquáticas flutuantes são amplamente
distribuídas ocorrendo tanto em ambientes poluídos como em ambientes não poluídos (TOMAZ e
BINI, 1998; HENRY–SILVA e CAMARGO, 2005).
As macrófitas aquáticas avaliadas neste trabalho são da espécie Eichhornia crassipes
que são plantas flutuantes que pertence a família Pontedericaceae que são bastante comuns em
regiões de clima tropical são nativas da América do Sul e introduzida em quase todos os continentes
(POTT e POTT, 2000). Elas possuem alta velocidade de crescimento e se reproduzem
principalmente por estolões além apresentarem propriedades de auxiliar na redução dos nutrientes e
por isso possui uma considerável importância ecológica (DELDUQUE, 2001; AZEVEDO, 1988).
Os objetivos deste trabalho foram: analisar a abundância relativa através de analise
quantitativa dos invertebrados associados a macrófitas no Rio Apodi-Mossoró; identificar os grupos
funcionais de alimentação da fauna de invertebrados associados a macrófitas no Rio ApodiMossoró; inferir sobre a qualidade ambiental do Rio Apodi-Mossoró,utilizando a fauna bentônica
que ocorre junto as macrófitas; determinar a estrutura taxonômica dos invertebrados em macrófitas;
analisar processos de sucessão ecológica em macrófitas através da determinação das unidades
taxonômicas operacionais da comunidade zoobentônica ao longo do tempo;
E essa pesquisa teve como objetivo estudar a colonização de macroinvertebrados
associados à macrófitas em um trecho do Rio Apodi-Mossoró.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado em um trecho do Rio Apodi-Mossoró, dentro da zona
Urbana (IBAMA) da cidade de Mossoró-RN 5’11’49,13º de latitude S e 37’20’08,25º longitude W.
As coletas foram distribuídos de forma aleatória na região marginal do rio em uma faixa de
aproximadamente 1m da margem, a uma profundidade máxima de 1m. Foram realizadas 7 coletas
no período entre novembro de 2010 a junho de 2011 que compreende tanto período seco como
chuvoso, sendo realizada a coleta 3 amostras de macrófitas com auxílio do pegador de arrasto de
forma aleatória , com intervalos de 30 dias. As macrófitas coletadas foram transferidas para sacos
de papel etiquetados e conduzidas ao laboratório onde foram lavadas em água corrente em peneiras
sobrepostas com abertura de malhas de 500 mm e 200 mm, respectivamente, e postas a secar em
estufa com circulo de ar forçado a 60ºC. Após secagem total, estas foram pesadas em balança com
precisão de 2 casas decimais e os resultados de quantidade de macroinvertebrados foi expressa em
número de macroinvertebrados por 100g de peso seco. O material resultante da lavagem, sobre água
corrente das macrófitas, foi triado sob bandejas trans-iluminada. A identificação dos invertebrados
foi feita através de estereomicroscópio com o auxílio de bibliografias especializadas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período pesquisa que foi de novembro de 2010 a junho de 2011 foram
coletados nas macrófitas 659 organismos representados por 16 famílias pertencentes as classes
gástropoda, insecta, oligocheta e crustácea (Tabela 1). A família do Thiarideos representada pela
espécie Melanoide tuberculata pertencente classe gastrópoda foi dominante em todas as coletas de
macrófitas. Outros gastropodes como Pomaceae lineata e Biomphalaria foram encontrados só que
em menores quantidades.
Segundo Abílio (2002) em um estudo realizado no açude de Bodogongó na região de
Campina Grande na Paraíba o gastrópode Melanoide tuberculata dominou em todo o período
estudado. Segundo ele a elevada dominância de Melanoide tuberculata indica um ambiente
pertubado pelos despejos de esgoto.
Tabela 1- Freqüência absoluta e grupos tróficos funcionais de organismos presentes em Macrófitas no trecho
urbano do rio Apodi/Mossoró- Mossoró.

TAXON
Isecta;
Coleoptera
Dytiscidae
Curculionidae
Insecta;
Diptera
Chironomidae
Tabanidae
Stratioiyidae
Nematocera
(pupa)
Isecta;
Hemiptera

Grupo
Trófico
Funcional

Predador
Predador

Coletor
Predador
Coletor

Coletas
1

2

3

4

5

6

7

∑x

4,7

3,2
6,3

6,6
11,0

1,6

43,8
4,0
1,6

1,6

1,6

3,4

43,8
4,0

-

Belostomatidae Predador
Insecta;
Odonata
Libellulidae
Predador

2,4

15,3

4,7

2,4

2,4

7,9

30,2

Coenagrionidae Predador
Gomphidae
Predador
Insecta;
Hymnoptera
Formicidae
Predador
25,5
Gastropoda;
Herbívoro
Pomacea
coletor
3,4
12,0
5,1
16,3 9,4
Melanoide
Detritivoro 480,9 153,4 240,5 1143,4 209,9 75,3
Biomphalaria
Raspador
14,6
4,7

6,3
1,6

6,3
1,6
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Anelidae
Oligocheta
Crustacea
Paguridae;
N°deTáxons
T.d.espécies

Filtrador
Filtrador
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52,1
5,1
3
3
4
5
3
6
487,8 211,8 308,6 1194,5 230,9 98,8

52,1
5,1
8
16
58,3 2590,8

CONCLUSÃO
As macrófitas em estudo apresentaram uma baixa riqueza da fauna bentônica
representada pelas classes gastropoda, insecta, annellidae e crustacea.
Os gastrópodes principalmente os da família dos Thiarídeos representados pela espécie
Melanoide tuberculata foram os que mais predominaram nas coletas.
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OPORTUNIDADES MOTORAS (AFFORDANCES) PRESENTES EM DIFERENTES
AMBIENTES FAMILIARES DE CRIANÇAS ASSISTIDAS EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA.
Marcília Ingrid Lima Barroso1; Humberto Jefferson de Medeiros2; Adalberto Veronese da Costa3
RESUMO: O estudo objetivou analisar as oportunidades motoras (Affordances) presentes em diferentes
ambientes familiares de crianças assistidas em creche e pré - escola. A pesquisa tipo descritiva com amostra de 71
voluntários tutores de crianças de ambos os sexos na faixa etária entre 18-42 meses, matriculados na creche Unidade de
Educação Infantil Maria Júlia Uchoa e na Pré-Escola do Colégio Mater Christi, no Município de Mossoró- RN os quais
responderam ao questionário Affordances in the Home Enviroment for Motor Development - AHMED – com questões
destinadas à identificação das características da criança e da família e 67 perguntas relacionadas ao ambiente familiar,
dividido em cinco subescalas: espaço exterior, espaço interior, variedade de estimulação, material de motricidade fina e
material de motricidade grossa. Na análise dos dados foi utilizado o teste U de Mann – Whitney para dados não
paramétricos para verificar as possíveis diferenças entre os sexos e tipos residência ao nível de significância de 5%. Nos
resultados, não foram evidenciadas diferenças significativas entre os sexos, no tipo de residência, encontrou-se
diferenças significativas nas variáveis de espaços exteriores (p=0.010), motricidade grossa (p= 0.001) e AHEMD
(p=0.013). Assim, podemos concluir que mesmo sendo o sexo um fator que não influenciou na diferenciação para
escolha das atividades, os ambientes imediatos onde as crianças estão envolvidas demonstram uma forte influência de
atividades mais vigorosas para os meninos, onde requer e proporciona uma maior liberdade para realização dos seus
movimentos. Por fim, sugere-se considerar a contribuição das creches e da pré-escola na formação complementar,
auxiliando no desenvolvimento motor das crianças.
PALAVRAS - CHAVE: Crianças; Desenvolvimento infantil; Família.

INTRODUÇÃO
O Brasil é um país de dimensões continentais e de diversidades culturais, econômicas e
sociais de grande influência nos hábitos e comportamentos de suas várias regiões. Tais diferenças
certamente influenciam aspectos motores no desenvolvimento das crianças, tornando-se importante
levar em consideração estas características regionais e o contexto familiar, uma vez que nos anos
que antecedem o ingresso da criança na escola, a família é a rede social mais forte na determinação
das oportunidades de escolha que a criança pode fazer. (MEC, 1997; KREBS, 2006; JACINTOREGO et al.,2008)
Partindo do conceito de Affordances, Rodrigues, Gabbard (2007) descrevem como sendo
as oportunidades que conferem desafios ao indivíduo em desenvolvimento estando estas ações
promovidas em resposta aos estímulos apresentados na formação do repertório motor da criança no
seu contexto do ambiente familiar. Assim sendo, fatores como tipo de moradias, os tipos de solos, a
variedade de brinquedos e objetos, a roupa, a presença ou não de irmãos, as práticas dos parentes ou
de pessoas que vivem no ambiente da criança, o nível socioeconômico, entre outros, constituem
fatores que devem ser levados em consideração na observação das oportunidades para o
desenvolvimento dos indivíduos, pois ações promovidas em resposta aos estímulos podem subsidiar
a formação do repertório motor da criança na aquisição de determinada habilidade promovida como
respostas. (GABBARD, CAÇOLA, RODRIGUES, 2008; MULLER 2008).
Se por um lado as mudanças sociais com a independência de mobilidade desde o último
século vêm assumindo-se como um vetor importante no desenvolvimento de representações
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cognitivas das crianças, exigindo que as mesmas organizem seu sistema de referências por outro, as
altas tecnologias e padrões de vida moderna como os brinquedos e jogos eletrônicos, frutos das altas
tecnologias podem influenciar neste desenvolvimento prejudicando sua estimulação sensorial e
motora. Os constrangimentos físicos que se apresentam como um freio para o desenvolvimento das
crianças provoca estudos de planejamento urbanístico, qualidades dos bairros, zonas residências e
seus espaços exteriores, como também a seleção das atividades desenvolvidas por estas crianças
nesses espaços durante os seus tempos livres (SERRANO, 2003; SERRANO, 2009).
Dessa maneira, famílias extremamente protetoras poderão limitar as escolhas e
oportunidades da criança, enquanto outras priorizarão a participação da criança em diferentes
contextos socioculturais, como parques comunitários, residências de amigos, clubes, etc.
Comparando-se estas duas situações, podemos imaginar que as crianças com parentes
extremamente protetores poderão ter limitados acessos às atividades lúdicas praticadas em grupos,
jogos motores e a exploração de espaços abertos. Assim, o estudo do desenvolvimento infantil com
o surgimento da abordagem ecológica nos apresentou uma nova forma de observarmos as
estabilidades e mudanças que ocorrem durante estes períodos, tentando compreender o impacto que
os mesmos provocam nas crianças. (BEE, 2003; KREBS, 2006).
Ao ingressar na creche ou na pré – escola, as crianças de zero a seis anos têm ampliadas
as suas oportunidades de interação social com outras crianças, bem como a aprendizagem de novas
habilidades, sendo um direito tanto da criança como dos seus pais. Este local educacional é
adequado para interação com os tutores das crianças, presente no Art. 277 da Constituição Federal/
1988 onde acrescenta que é dever da família, da sociedade e do estado, assegurar a criança e ao
adolescente com absoluta prioridade, a vida, saúde alimentação e educação, dentre outros
(CRAIDY, KAERCHER, 2001)
Em um estudo realizado em ambientes domésticos no Ceará - Brasil, Nobre et. al. (2009)
entrevistaram 128 tutores responsáveis por crianças com idade entre 18 e 42 meses, cujos resultados
são bastante preocupantes, mostraram uma prevalência da inadequação das estruturas arquitetônicas
das residências favorecedoras do desenvolvimento motor e a inexistência de materiais suficientes ao
desenvolvimento da motricidade grossa e fina de crianças. Os resultados encontrados pelos autores
demonstram que as Affordances presentes no microssistema – lar, foram ineficientes para promover
o desenvolvimento motor das crianças, evidenciando a necessidade de investimentos na criação de
creches e espaços públicos, como também a contratação de profissionais capacitados que atendam a
essas necessidades.
Num outro momento, Palma, Pereira, Valentini (2009) investigando a influência de
distintos programas de movimento sobre o desenvolvimento motor de pré - escolares com diferentes
níveis de habilidade, com 70 crianças com idade entre 5 e 6 anos que freqüentam uma creche na
cidade de Braga em Portugal, confirmaram a importância de implementação de programas de
movimento para crianças de pouca idade, com espaços, materiais e instrução adequadas, em que a
oferta de atividades contemple suas necessidades de jogo, de tal forma a garantir que,
independentemente de seus níveis de habilidade, possam apresentar progressos na sua
aprendizagem.
A partir disso, com tantas mudanças e informações tecnológicas, verifica-se que nem
sempre as oportunidades para o desenvolvimento da criança aqui tratadas como Affordances, estão
presentes no contexto doméstico das crianças. Os espaços privados dentro ou fora de casa, as
elevadas temperaturas e a violência crescente restringe em muitos casos, as atividades diárias dentro
de casa provocando um comprometimento no desenvolvimento motor e infantil da criança tão
importante nesta fase de seu ciclo de vida.
Neste estudo objetivou-se analisar as oportunidades motoras (Affordances) presentes em
diferentes ambientes familiares de crianças assistidas em creche e pré-escola, como também
comparar as oportunidades motoras presentes nos espaços exteriores e espaços interiores, variação
de estímulos e motricidade fina e grossa em ambientes familiares habitados por crianças assistidas

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1013

na creche e pré-escola e confrontar as oportunidades e variedade de estímulo presente nos diferentes
tipos de residência habitados por crianças assistidas na creche e pré-escola.
Assim, justifica-se a importância de estudos desta natureza, na medida em que,
possibilita detectar se os ambientes familiares estão proporcionando estímulos suficientes para as
crianças desenvolverem suas reais potencialidades motoras.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa do tipo descritivo foi constituída por uma amostra de 71 tutores voluntários,
de crianças de ambos os sexos que se encontraram na faixa etária entre 18-42 meses e que estavam
matriculadas na Creche Unidade de Educação Infantil Maria Júlia Uchoa e na Pré-Escola do
Colégio Mater Christi, no Município de Mossoró- RN. Utilizou-se como critério de inclusão da
pesquisa, que nos lares dos tutores resida pelo menos uma criança com idade entre 18 e 42 meses e
que os responsáveis pela tutela tinham filho matriculado na creche. O instrumento utilizado para
avaliar o nível de oportunidades para o desenvolvimento motor das crianças foi o questionário
Affordances in the Home Enviroment for Motor Development – AHEMD – 18-42 meses, destinado
à identificação das características da criança e família, e 67 perguntas relacionadas ao ambiente
familiar, sendo dividido em cinco sub-escalas: espaço exterior, espaço interior, variedade de
estimulação, material de motricidade fina e material de motricidade grossa. Após a aplicação do
questionário, os dados coletados foram introduzidos e classificados com o auxílio de uma aplicação
do programa Microsoft Excel (AHEMD Calculador VPbeta1.5.xls), construído pelos idealizadores
do Projeto AHEMD Gabbard, Rodrigues (2008). No procedimento da pesquisa procedeu com o
contato com os entrevistados através de visita à Creche Unidade de Educação Infantil Maria Júlia
Uchoa e na Pré-Escola do Colégio Mater Christi e Pré Escola na reunião mensal da direção com os
tutores. Após a explicação dos objetivos e consentimento sobre a participação no estudo, os sujeitos
foram instruídos sobre o preenchimento do questionário. Nos casos dos tutores analfabetos ou semianalfabetos, os pesquisadores fizeram a leitura e explicação do instrumento. Para analise dos optouse pelo tomada de decisão do teste de U de Mann – Whitney para verificar as possíveis diferenças
entre os sexos e tipos de residências ao nível de significância de 5%. O presente projeto atende às
recomendações da resolução do Conselho Nacional de Saúde n° 196/96 sendo aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UERN.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta as diferenças entre os sexos, e a tabela 2 os diferentes tipos de
habitação de acordo com as variáveis do questionário AHEMD em suas categorias.
Tabela 1- Distribuição da freqüência teste U para meninos e meninas.
Variáveis
Sexo
Mean Rank
n
Espaço exterior
M
38
35,88
F
33
36,14
Espaço interior
M
38
34,59
F
33
37,62
Variação de estímulos
M
38
33,37
F
33
39,03
Motricidade fina
M
38
34,74
F
33
37,45
Motricidade grossa
M
38
36,37
F
33
35,58
AHEMD
M
38
33,66
F
33
38,70
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Teste U
662,50

P
0.957

573,50

0.499

527,00

0.221

579,00

0.360

613,00

0.816

538,00

0.239
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Tabela 2- Distribuição da freqüência teste U para tipo de residência de meninos e meninas.
Variáveis
Tipo de residência
Mean Rank
Teste U
n
Espaço exterior
Apartamento
08
53,13
115,00
Casa
63
33,83
Espaço interior
Apartamento
08
37,75
238,00
Casa
63
35,78
Variação de estímulos
Apartamento
08
42,56
199,50
Casa
63
35,17
Motricidade fina
Apartamento
08
40,50
216,00
Casa
63
35,43
Motricidade grossa
Apartamento
08
52,44
120,50
Casa
63
33,91
AHEMD
Apartamento
08
50,88
133,00
Casa
63
34,11
*Diferença significativa para (p≤0,05).
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P
0.010*
0.780
0.311
0.279
0.001*
0.013*

Na Tabela 01 são apresentados os resultados das variáveis de acordo com o sexo, para o
espaço exterior, interior, variação de estímulos, motricidade fina e grossa e resultado do AHEMD.
Destaca-se que os valores da média ranqueada, quando se utilizou a o teste U de Mann-Whitney não
apontaram diferenças significativas quando comparados a grupos em relação às categorias de
atividades entre o sexo masculino e feminino para oportunidades de estímulo presentes no ambiente
doméstico.
Estes dados corroboram com os estudos de Neto (2001), onde parece encontrou diferenças
significativas entre os padrões do desenvolvimento motor de meninos e meninas nesta faixa etária
de 18 a 42 meses. Porém, Lopes (2011) afirma que aos 18 meses já é possível notar nas escolhas
das atividades tais diferenças de escolha e comportamento. Enquanto os meninos gostam de
brincadeiras físicas e movimentos mais complexos, como golpear seus brinquedos, bater ou pular,
elas tem um jeitinho mais calmo de brincar e tende a fantasiar mais, ressaltando que apesar das
escolhas distintas, todas as brincadeiras, até a idade aproximada dos seis anos, são oportunizadas
para ambos os sexos.
Lopes et al. (2001) em outro estudo, compararam níveis de atividade em escolares em
Bragança, Portugal, sendo possível evidenciar diferenças significativas entre a intensidade de
atividades física entre dias da semana e final de semana em crianças na faixa etária de 9 anos de
ambos os sexos. Porém os autores também não verificaram diferenças significativas quando
compararam meninos e meninas, o que demonstra que nesta faixa etária, parece existir uma
padronização das atividades oferecidas às crianças, característico pela homogeneidade do ambiente
onde as mesmas vivem.
Schobert (2008) investigando a relação entre as características ambientais da família
encontrou que, os fatores correlacionados renda familiar e o gênero não influenciaram
o desempenho dos sujeitos, porém a relação entre contexto familiar e o desempenho motor
indicou que crianças cujas famílias possuíam mais oportunidades de estimulação, apresentavam
melhor desempenho motor.
Em relação aos aspectos culturais e sociais, a escolha do tipo de brincadeira pode sofrer
influências onde o processo de construção do papel social do homem e da mulher se inicia antes do
nascimento, quando os pais, ao descobrirem o sexo do bebê, já começam a criar suas expectativas
em relação ao filho, no que diz respeito à educação que irão oferecê-lo. Assim, permitem e
incentivam brinquedos vigorosos, expansivos e de lutas para meninos, enquanto desestimulam as
meninas (HAYWOOD, GETCHELL, 2004; MACHADO et al.2011).
Para Ribeiro (2011), é importante entendermos que essas diferenças não caracterizam uma
desigualdade, sendo importante aos tutores, não oportunizar este olhar diferenciado, pois desta
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forma poderá provocar diferenciação nas atividades em relação ao gênero, começando em casa e se
estendendo por todo ciclo escolar. Complementando, Rezende (2004), alerta também que o adulto
responsável pela criança deverá conhecer seus padrões de desenvolvimento, para que não passe a
exigir mais do que a criança é capaz de fazer, não afetando assim, sua segurança e autoconfiança.
Por fim, fica evidenciado que nesta faixa etária, não existe diferenças entre os sexos porém
no que diz respeito a motricidade grossa, os meninos apresentaram valores superior as meninas,
demonstrando aspectos culturais do ambiente por tratar-se de atividades mais vigorosa e pertinente
ao sexo masculino, oportunizando uma variedade de movimentos e atividades.
Em relação a tabela 2 quando se comparou as oportunidades de estimulação motora aos
residentes em ambientes domésticos como a casa e o apartamento encontraram-se diferenças
significativas através do teste U de Mann-Whitney nos espaços exteriores (p=0.010), Motricidade
Grossa (p= 0.001) e AHEMD (p=0.013).

Segundo Oliveira, Rodrigues (2006) ao compreenderem “Affordances” como a interação
animal-ambiente, o ambiente consiste no que é possibilitado. Assim, quando comparamos as
oportunidades de estimulação motora entre residentes em apartamento e residentes em casa, as
diferenças encontradas entre as variáveis, espaço externo, motricidade grossa e AHEMD final,
demonstram a influência do contexto onde as crianças habitam sobre seu desenvolvimento motor.
Fruto disso, as influências ambientais para Rodrigues; Gabbard (2004) são determinantes
para o percurso de desenvolvimento das crianças, sendo que o ambiente familiar cumpre um papel
relevante como primeiro agente a proporcionar variados contextos para aprendizagem e
desenvolvimento, em especial nas primeiras idades.
Ultimamente, devido aos constrangimentos urbanos (violência, densidade de veículos), a
brincadeira infantil se restringe ao espaço das casas, que na maioria das vezes, possuem um espaço
aberto reduzido, gerando então um novo modelo de brincar baseados em atividades eletrônicas,
computadores e televisão, limitando o desenvolvimento da criança. (SILVA, ALMEIDA JÚNIOR,
PAULO, 2009; MACHADO et al, 2011).
Porém, Haywood; Getchell, (2004) alertam ainda que os tutores culturalmente tendem a
direcionar as brincadeiras de suas meninas, permitindo aos meninos, mais oportunidades de
brincadeiras independentes e exploratórias, permitindo e incentivando brinquedos de lutas e
expansivos e restringir brincadeiras vigorosas e de combate para meninas.
Campos, (1997); Lopes; Heringer, (2008); Nobre et al (2009) ressaltam ainda que o nível
socioeconômico e o nível intelectual dos pais, também podem ser fatores intervenientes nas
oportunidades facilitadoras para um efetivo desenvolvimento motor das crianças.
Outro fator pode justificar as diferenças encontradas, porém é uma verdade que crianças que
moram em apartamentos se arriscam saindo para brincar na rua, já que estes não têm espaço
suficiente dentro de sua moradia, diferente de crianças que moram em casas e usam o quintal para
realizar as brincadeiras. O fato de morar em pequenos apartamentos limita a interação com outras
crianças, fazendo com que utilizem brinquedos pré-confeccionados e que pouco estimula a
imaginação e a criatividade (SILVA, ALMEIDA JÚNIOR, PAULO, 2009).
Fica evidenciado que, as diferenças encontradas entre os ambientes de crianças residentes
em casa e apartamento, passam por questões de espaço exterior e motricidade ampla, influenciadas
por atividades de grande movimentação e com características vigorosas.
Assim, os resultados vêem ao encontro do estudo de Cavalcanti (2011) sobre a diferença de
liberdade para meninos e meninas na hora do brincar, onde que para os meninos é dada mais
liberdade de brincar na rua, em espaços abertos, podendo o mesmo correr e pular, subir em árvores,
permitindo o desenvolvimento do raciocínio espacial macro. Já para as meninas, as brincadeiras
estão frequentemente limitadas ao espaço interior da casa.
Os estudos reforçam nossos achados visto que as diferenças entre os ambientes, casa e
apartamento, através de espaço exterior e motricidade grossa são atividades cultural que
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oportunizadas privilegiando o sexo masculino, influenciando dessa forma, o resultado final do
AHEMD.
CONCLUSÃO
Assim, podemos concluir que mesmo sendo o sexo um fator que não influenciou na
diferenciação para escolha das atividades, os ambientes imediatos onde as crianças estão envolvidas
demonstram uma forte influência de atividades mais vigorosas para os meninos, onde requer e
proporciona uma maior liberdade para realização dos seus movimentos. Por fim, sugere-se
considerar a contribuição das creches e da pré-escola na formação complementar, auxiliando no
desenvolvimento motor das crianças.
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PERFIL DA AUTOMEDICAÇÃO EM DOIS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ,
RIO GRANDE DO NORTE.
Bianca Norrara Costa Gomes da Silva¹; Anne Carolline Lopes Magalhães Nobre de Medeiros1;
Antônio Carlos de Medeiros2; Maria Jocileide de Medeiros Marinho2; Wogelsanger Oliveira
Pereira3
RESUMO: A automedicação é uma forma comum de auto-atenção à saúde, consistindo no consumo de um produto

com o objetivo de tratar ou aliviar sintomas ou doenças percebidas, independentemente da prescrição profissional. O
estudo objetivou a descrição do perfil da automedicação no município de Mossoró-RN, para tanto foi realizado um
estudo descritivo tipo inquérito populacional domiciliar de uma amostra aleatória simples de dois bairros de maior
densidade populacional e com maior presença de estabelecimentos farmacêuticos, constituindo uma amostra final de
254 domicílios. Como critérios de inclusão foram arrolados indivíduo com idade maior de 18 anos que havia consumido
pelo menos um medicamento nos últimos 90 dias e que utilizava da prática de armazenamento de medicamentos no
domicílio (farmácia domiciliar). A pesquisa foi submetida a aprovação ética (144/10) CEP/UERN. A distribuição do
uso de medicamentos não prescritos apresentou associações significantes com o sexo, idade, estado civil, escolaridade e
renda mensal (p>0,05). O número total de especialidades farmacêuticas consumidas foi de 412 medicamentos. i.
Utilizaram exclusivamente medicamentos prescritos por médicos (52%, n=216); ii. Utilizaram medicamentos prescritos
e não prescritos (26%, n=107); iii. Utilizaram exclusivamente medicamentos não prescritos (22%, n=89). Os
medicamentos mais consumidos foram aqueles para o sistema músculo-esquelético (39%). Os resultados desse trabalho
corroboram com a idéia de que a prática da automedicação é bastante difundida no município. Tal característica pode
advir de sistema de saúde pouco estruturado, configurando-se a ida à farmácia como a primeira opção para resolver um
problema de saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Automedicação; Farmácias Domiciliares; Prescrição Médica.
INTRODUÇÃO
A automedicação é uma prática comum nos dias atuais caracterizando-se pela iniciativa
de um doente ou de seu responsável pelo consumo de medicamentos por conta própria na tentativa
de solucionar problemas recorrentes de saúde (Barros et al, 2009; Pioto et al., 2009; Martins et al.,
2011). Ocorre também pelo uso indevido dos mesmos sem a prescrição, orientação ou
acompanhamento do médico (Naves et al., 2010; Mastroianne et al., 2011).
Essa conduta pode ser influenciada pelo compartilhamento de medicamentos entre os
membros da própria família ou do mesmo círculo social, aquisição de medicamentos sem receita,
reutilização de receitas antigas (Martins et al., 2011). Outras causas importantes desse efeito são a
divulgação exagerada de informações na forma de propagandas pela mídia, aumento no número de
medicamentos de venda livre, disponibilidade de remédios em estabelecimentos não farmacêuticos
e a má qualidade na oferta de medicamentos (Naves et al., 2010).
Fatores econômicos, políticos e culturais tem contribuído para o crescimento e a difusão
da automedicação no mundo, tornando-o um problema de saúde pública. Para os países pobres, o
acesso a população aos serviços de atenção formal à saúde é dificultado, e os gastos com a produção
e distribuição de medicamentos essenciais são contidos (Acevedo et al., 1995).
O editor da ANVISA, Gonzalo Vecina Neto reconhece que a questão da prescrição e da
automedicação são desafios para uma cultura como a nossa. Para ele é um processo demorado, que
envolve educação das pessoas e dos profissionais (Portal Educação, 2011). Além da grande
influência da mídia, a automedicação é praticada por pessoas que possuem ínfimas ou nenhuma
informação sobre os medicamentos que utiliza ou que utilizará, e, quando a possuem, a mesma é
inadequada. Há ainda que se voltar para a reutilização de antigas receitas médicas (Loyola Filho et
¹Discente do curso de Enfermagem, Departamento de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Campus Central, UERN. e-mail:
biancanorrara10@hotmail.com
2
Técnico do Laboratório de Bioquímica, Departamento de Ciências Biomédicas da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Central,
UERN. e-mail: medeiroscarl@yahoo.com.br
3
Docente do Curso de Medicina, Departamento de Ciências Biomédicas da Faculdade de Ciências da Saúde, Campus Central,
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al., 2002; Bárta & Oliveira, 2010) e dos que preferem consultar um farmacêutico no intuito de que o
mesmo indique o melhor remédio ou mesmo que esse profissional resolva o seu problema de saúde
através de um medicamento eficaz e imediato.
Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 50% de todos os
medicamentos usados no mundo são prescritos, dispensados, vendidos ou usados de maneira
incorreta; 66% dos antibióticos comercializados são vendidos sem receita e o uso indevido de
medicamentos é uma das 10 principais causas de mortalidade nos EUA (WHO, 2004). O médico é o
único profissional que sabe quais as verdadeiras necessidades do paciente, se o mesmo precisa ou
não da administração/substituição de um determinado medicamento. Ao mesmo tempo a
automedicação poderá dificultar a atuação do médico, pois a mesma causa mascaramento de
sintomas (Barros et al., 2009) e muitas vezes essa prática não é relatada na consulta médica.
Os medicamentos que devem servir como estabilizadores das condições fisiológicas
quando mal administrados podem causar a desestabilização do organismo. Isso pode ser bem
explicitado quando acontecem as interações medicamentosas (Martins et al., 2011), que, por sua
vez, podem ocasionar a potencialização de um determinado medicamento ou fazer com que a ação
do mesmo seja minimizada. A automedicação pode gerar desde reações alérgicas até intoxicações
(Oliveira et al 2010; Mastroianni et al., 2011).
Com a prática comum da automedicação, é comum também armazenar medicamentos
nos domicílios, sendo considerada potencializadora de riscos para o agravo de doenças. A farmácia
domiciliar consiste no armazenamento de medicamentos que já foram prescritos e estão sendo
reutilizados ou que foram adquiridos sem a devida prescrição médica ou ainda isentos de prescrição
(Mastroianni et al., 2011). Ela por sua vez propicia tanto a automedicação irresponsável como
também a responsável (consumo de medicamentos que não requer prescrição médica para
tratamento sintomático) (Ferraz, 2008; Terra et al., 2010) que, de certa forma, reduz a "pressão" no
sistema de saúde cujo é de difícil acesso (Schmid et al., 2010). As famílias que fazem uso dessa
prática devem ficar atentas para o armazenamento adequado dos medicamentos como também à
preservação dos mesmos, indicação terapêutica, posologia e qualidade (Barros et al., 2009;
Mastroianni et al., 2011).
Do exposto, considerando os poucos trabalhos existentes sobre o processo da
automedicação, o presente trabalho relata um estudo descritivo sobre o perfil da automedicação em
Mossoró-RN, com base em pesquisa de campo realizada em dois bairros do município.
MATERIAL E MÉTODOS
O município de Mossoró se caracteriza como o principal município da Costa Branca
Potiguar, de acordo com o IBGE, no ano de 2010, possui 259.886 habitantes, numa região de
transição entre o litoral e o sertão a 42Km do litoral. O município apresenta aproximadamente 30
bairros em seu perímetro peri-urbano.
Foi realizado um estudo descritivo do tipo inquérito populacional domiciliar de uma amostra
aleatória simples do município de Mossoró, constituída por 254 domicílios provenientes dos setores
censitários selecionados por meio de amostragem por conglomerado (erro aceitável de 5% para uma
amostra infinita). Todavia, optou-se por selecionar domicílios nos dois principais bairros que
apresentassem uma maior densidade de estabelecimentos farmacêuticos e de contingente
populacional.
Os critérios utilizados para inclusão dos domicílios dentro dos dois bairros foram: pessoas
com idade maior de 18 anos; consumo de pelo menos um medicamento nos últimos 90 dias e a
prática de armazenamento de medicamentos no domicilio (farmácia domiciliar). Serão excluídos da
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pesquisa os domicílios onde os responsáveis legais não se encontrarem presentes no momento da
entrevista; ausência de consumo de medicamento nos últimos 90 dias; ausência de estoque
domiciliar de medicamentos.
Os dados foram coletados por duas entrevistadoras, seguindo um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. Após a entrevista e com autorização dos
responsáveis, foi realizada a vistoria da farmácia domiciliar. Durante a vistoria, foram avaliadas as
características de deposito dos medicamentos, incluindo a classe terapêutica das especialidades
farmacêuticas de acordo com grupos e subgrupos da classificação anatômica, terapêutica e química
(ATC) da OMS15. As informações quanto a localização e tipo de estabelecimentos farmacêuticos
foram coletadas no Serviço de Vigilância Sanitária da Gerência Executiva de Saúde do município.
Para a análise dos dados, foi inicialmente realizada uma analise descritiva das variáveis,
sendo posteriormente aplicados testes de associação para comparação das proporções (teste t e
anova-way). As analises foram processadas utilizando os programas estatísticos SPSS para
Windows, versão 16.0. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (144/2010). A população participante do estudo foi informada da
finalidade do mesmo, sendo assinado o termo de consentimento pelo responsável.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo revelou que o Município de Mossoró dispõe atualmente de 72 estabelecimentos
entre farmácias e drogarias, regulamentadas pela Vigilância Sanitária Municipal e distribuídas entre
as diversas regiões da cidade. A zona central e sul do município apresentaram um maior
quantitativo com cerca de 47% dos estabelecimentos. A figura 1 descreve a distribuição dos
estabelecimentos de farmácias e drogarias por bairro do município de Mossoró/RN. Os bairros que
apresentaram a maior densidade de estabelecimentos farmacêuticos e drogarias respectivamente
foram: Centro (22%) e Santo Antônio (16%), seguidos de Alto de São Manoel (9,7%); Costa e
Silva (8,3%) e Abolição (8,3%).

Figura 1 – Distribuição dos estabelecimentos de Farmacêuticos e Drogarias por Bairro do município
de Mossoró-RN.
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Com base no resultado anterior, os bairros do Centro e Santo Antônio foram
selecionados para a segunda etapa da pesquisa, investigação domiciliar a respeito do perfil e da
prática da automedicação no município. Foram aplicados 267 questionários em diferentes
domicílios, destes foram excluídos 13, pois não continham informações suficientes que
contemplassem a pesquisa. Portanto, foi arrolado na pesquisa um total de 254 domicílios, sendo
40% dos entrevistados domiciliados no Centro e 60% domiciliados no bairro do Santo Antônio.
Os 254 participantes que relataram ter consumido medicamentos nos últimos 90 dias
foram categorizados em três grupos: i. Utilizaram exclusivamente medicamentos prescritos por
médicos (56%, n=142); ii. Utilizaram medicamentos prescritos e não prescritos (17,3%, n=44); iii.
Utilizaram exclusivamente medicamentos não prescritos (26,7%, n=68), conforme tabela I.
Tabela I – Distribuição do consumo de medicamentos prescritos e não prescritos, segundo variáveis sóciodemográficas.

Variáveis sóciodemográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (em anos)
18 - 35
36 - 55
> 55
Estado Civil
Solteiro
Casado
Viúvo(a)
Separado/Divorciado
N° de residentes
≤2
3-4
>4
Escolaridade
<4
4-9
≥10
Renda Familiar
Mensal
<2
3a5
>5

Consumo
exclusivo de
medicamentos
únicos prescritos
n=142 (%)

Consumo
simultâneo de
medicamentos
prescritos ou não
n=44 (%)

Consumo
exclusivo de
medicamentos
não prescritos
n=68 (%)

18
82

11
89

29
71

0,018

16
37
47

38
42
20

67
28
6

0,000

17
54
25
4

20
70
5
5

55
41
5
-

0,000

16
52
32

20
56
24

11
61
28

0,451

29
56
15

15
61
24

5
70
25

0,000

57
34
9

53
38
9

76
20
4

0,021
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Na tabela I está apresentada a distribuição do uso de medicamentos prescritos e não
prescritos segundo algumas características demográficas. Sexo, idade, estado civil, escolaridade e
renda mensal apresentaram associações significantes (p>0,05) com o consumo de medicamentos. O
uso de automedicação foi mais freqüente em indivíduos do sexo feminino, solteiras e na faixa etária
de 18 a 35 anos. Concomitantemente a esses fatores, verificou-se que essa prática foi mais freqüente
em pessoas que dividiam seus domicílios com 3 ou 4 pessoas, que freqüentaram a instituição
escolar por 4 a 9 anos e dispuseram de renda familiar mensal menor que 2 salários mínimos.
A prevalência de automedicação entre mulheres pode estar associada ao fato de que elas
são mais enfatizadas pelos programas preventivos inseridos nos sistemas de saúde ou pelo fato de
haver uma maior procura das mesmas pelos serviços de saúde (Fleith et al., 2008).
O número total de especialidades farmacêuticas consumidas foi de 412 medicamentos. i.
Utilizaram exclusivamente medicamentos prescritos por médicos (52%, n=216); ii. Utilizaram
medicamentos prescritos e não prescritos (26%, n=107); iii. Utilizaram exclusivamente
medicamentos não prescritos (22%, n=89).
Grande parte dos medicamentos foi adquirida para uso familiar, o que é compreensível
do ponto de vista econômico, mas possibilita problemas tais como inadequação e incompletude dos
tratamentos, bem como contaminação cruzada de pessoas da família pelo uso especialidades como
colírios, gotas nasais e outros.
No que se refere ao grupo de pessoas que apenas relataram o uso exclusivo de
medicamentos prescritos, (59%) relataram saber ou possuir algum conhecimento sobre a
automedicação, sobre o grupo de pessoas que relataram o uso de medicamentos prescritos ou não
(76%) relataram saber o significado da automedicação e do grupo que utilizou o uso exclusivo de
medicamentos não prescritos (69%) relataram saber o que é a automedicação.
A tabela II descreve os subgrupos terapêuticos mais utilizados pela população estudada
de acordo com a classificação anatômica terapêutica (ATC). Os medicamentos mais consumidos
foram aqueles para o sistema músculo-esquelético (39%), para preparações hormonais sistêmicas,
excluindo hormônios sexuais e insulina (14,7%), para o sistema cardiovascular (14,2%), Outros
(7,6%) trato alimentar e metabolismo (7,2%), sistema nervoso (6,8%), sistema respiratório (6,8%) e
antimicrobiano para uso sistêmico (3,4%).
Tabela II - Subgrupos terapêuticos mais utilizados, segundo o nível ATC.
Subgrupos Terapêuticos

Freq (%) Acumulada
39

39

Preparações hormonais sistêmicas

14,7

53,7

Sistema Cardiovascular

14,2

67,9

Sistema Nervoso

6,8

74,7

Sistema Respiratório

6,8

81,5

Trato Alimentar e Metabolismo

7,2

88,7

Antimicrobianos para uso sistêmico

3,4

92,1

Sistema Músculo-Esquelético

*(número total de especialidades = 413). ATC = Anathomical Therapeutic Classification.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1024

Os entrevistados os principais motivos que geraram a automedicação foram dor de
cabeça (29%), viroses (11%), cólicas (8%), má digestão (6%), diversos motivos associados (23%).
Quanto a predominância de analgésicos entre os medicamentos mais procurados esse é um fato
comum na automedicação praticada no Brasil como em outros países (Baños et., 1991; Delucia et
La., 1987). O aspecto preocupante se correlaciona com a prevalência de medicamentos como
dipirona, cuja margem de segurança tem sido questionada (Buko, 1989).
CONCLUSÃO
A automedicação é uma prática bastante difundida não apenas no Brasil, mas também
em outros países. Em alguns países, com sistema de saúde pouco estruturado, a ida à farmácia
representa a primeira opção procurada para resolver um problema de saúde, e a maior parte dos
medicamentos consumidos pela população é vendida sem receita médica. Contudo, mesmo na
maioria dos países industrializados, vários medicamentos de uso mais simples e comum estão
disponíveis em farmácias, drogarias ou supermercados, e podem ser obtidos sem necessidade de
receita médica.
Embora deva ser veementemente combatida, não há nenhum gesto objetivo para o
desestímulo à automedicação por parte das autoridades públicas no contexto nacional, o que faz
pressupor não ser este assunto de relevância na visão dos órgãos responsáveis.
Os resultados desse trabalho corroboram com a idéia de que a prática da automedicação
está diretamente relacionada com a grande oferta de farmácias/drogarias encontradas nos bairros do
Centro e Santo Antônio. Para minimizar a prevalência da automedicação poderiam ser criadas
políticas públicas que preconizassem a capacitação de profissionais especializados em oferecer
informações adequadas a respeito do uso racional de medicamentos e seus riscos em relação ao uso
indiscriminado dos mesmos. Atrelado a isso a iniciativa de contratação de maior de profissionais
que fiscalizem os estabelecimentos farmacêuticos inibindo as ações de indução a automedicação
junto a população.
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PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS: SABERES E PRÁTICAS PROFISSIONAIS
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAICÓ-RN
Danielle Souza Silva1; Dulcian Medeiros de Azevedo2
RESUMO: O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento e aplicabilidade das plantas medicinais e
fitoterápicos pelos Médicos e Enfermeiros na Estratégia Saúde Família (ESF) do Município de Caicó/RN. Pesquisa
descritiva e qualitativa desenvolvida com 19 profissionais da ESF, entre janeiro e fevereiro de 2011, através de
entrevista semi-estruturada. Os resultados foram tratados segundo a Análise de Conteúdo e subdivididos em dois
tópicos: Caracterização dos Sujeitos e Análise das Entrevistas, sendo neste último apresentado três categorias:
Aplicabilidade de plantas medicinais e fitoterápicos na ESF; Fatores que dificultam o emprego das terapêuticas na ESF;
e Vantagens das terapêuticas. A maioria dos sujeitos de pesquisa era homens e solteiros (52%), possuía idade entre 24 e
30 anos (47,3%), formação em universidades públicas (84,2%) e pós-graduação (63,1%). Dos enfermeiros participantes,
90% conheciam plantas medicinais e 50% as recomendavam; e 88,8% dos médicos referiram conhecer ambas as
terapêuticas, onde 77,7% prescreviam fitoterápicos e 11,1% plantas medicinais. Dificultaram o emprego das
terapêuticas a resistência cultural da população, o déficit de conhecimento dos profissionais de saúde, a ausência de
insumos na Unidade Básica de Saúde da Família e as fragilidades do saber popular. As vantagens e facilidades
apontadas foram o bom resultado terapêutico, a redução de custos e fácil acesso, a união do saber científico à prática
popular, a fundamentação teórica e a vigilância ao consumo. O município de Caicó possui um potencial considerável
para implantação de projetos na área de fitoterapia e plantas medicinais, mas necessita de capacitações para os
profissionais de saúde e suporte básico.
PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem em saúde comunitária; Fitoterapia; Medicina tradicional; Plantas medicinais;
Programa Saúde da Família.

INTRODUÇÃO
O curso de disciplinas ao longo da Graduação em Enfermagem e os momentos de aulas
práticas e estágios supervisionados permitiram perceber a influência das conhecidas “práticas
populares em saúde” sobre o cuidado com o corpo. Na realidade de Caicó/RN, é cotidiano o relato
dos usuários da Estratégia Saúde da Família (ESF) acerca do consumo de plantas medicinais no
ambiente doméstico para tratar e/ou prevenir doenças, seja antes ou após a procura por um serviço
de saúde, sendo uma prática recomendada por um amigo ou familiar e quase nunca por um
profissional de saúde.
Este panorama é facilmente identificado em outros municípios brasileiros. Entretanto, é
válido destacar que este consumo envolve muitos riscos, especialmente ao considerar a concepção
de inocuidade atribuída aos produtos naturais compreendidos por planta medicinal e fitoterápico, o
qual acaba induzindo a população a reproduzir saberes e práticas equivocadas.
Em Marília/SP, por exemplo, das plantas medicinais consumidas pela população,
31,25% eram utilizadas de modo contrário à sua finalidade (MACEDO, OSHIIWA; GUARIDO,
2007). Já em Cascavel/PR, aproximadamente 80% das plantas medicinais usadas pelos participantes
da pesquisa possuíam algum tipo de toxicidade ou contraindicação (TOMAZZONI; NEGRELLE;
CENTA, 2006). Do mesmo modo, existem riscos potenciais envolvidos no consumo de
fitoterápicos, como a adulteração e a contaminação desses produtos durante a sua fabricação
(TUROLLA; NASCIMENTO, 2006), a falta de padronização e o controle de qualidade.
Desta forma, é evidente que a população necessita de orientação e supervisão para um
emprego adequado dessas terapêuticas, com a devida participação dos profissionais de saúde,
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sobretudo no que se refere a uma prescrição/orientação adequada e na realização de atividades de
educação em saúde com a população.
Nesta perspectiva, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC) lançada em 2006 propôs a inserção destas e outras terapêuticas nos serviços públicos de
saúde (BRASIL, 2006a). E, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) foi
criada com o intuito de garantir a população uma melhoria de acesso a esses produtos, bem como
aos serviços de saúde relacionados, com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da
integralidade da atenção à saúde. Além disso, busca promover o uso racional e o desenvolvimento
de tecnologias e inovações nesta área, através do uso sustentável da biodiversidade vegetal
brasileira (BRASIL, 2006b).
Inclusive a PNPIC destaca que deve ser disponibilizado em alguns serviços, incluindo a
ESF, pelo menos um dos seguintes produtos: planta medicinal "in natura", planta medicinal seca,
fitoterápico manipulado e fitoterápico industrializado (BRASIL, 2006a). A disponibilidade destes
produtos nos serviços públicos de saúde expande sua aplicabilidade e intensifica o encargo dos
médicos e enfermeiros em conhecer as propriedades terapêuticas das plantas medicinais e
fitoterápicos.
Partindo desse pressuposto, surgem as questões de pesquisa que nortearam a realização
deste estudo: Os profissionais de saúde de nível superior da ESF possuem conhecimento necessário
para orientar/indicar o emprego de plantas medicinais e fitoterápicos? Em que situações eles
recomendam o uso pela população? As Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) de
Caicó/RN possuem os insumos previstos pela PNPIC?
Este estudo tem como objetivo investigar o conhecimento e aplicabilidade das plantas
medicinais e fitoterápicos pelos Médicos e Enfermeiros, na ESF do Município de Caicó/RN.
MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa. Polit, Bech e Hungler (2004)
afirmam que os estudos descritivos têm como finalidade observar, descrever e documentar os
aspectos da situação, sem procurar necessariamente estabelecer uma relação de causa e efeito. Na
pesquisa qualitativa, os participantes são propositalmente selecionados pelas experiências
relacionadas ao fenômeno de interesse.
O cenário da pesquisa foi a ESF de Caicó/RN e suas 16 UBSF’s que integravam a rede
de atenção básica do município, sendo 13 unidades da zona urbana e três da zona rural, com uma
população de 32 profissionais médicos e enfermeiros que nelas atuavam (16 equipes).
A amostra foi composta por dez (10) enfermeiros e nove (9) médicos da ESF (10
equipes), estando um mesmo médico trabalhando em duas equipes, totalizando 19 sujeitos de
pesquisa, o que correspondeu a 61,2% da população desses profissionais na ESF do município. O
critério de inclusão estabelecido foi apresentar um tempo mínimo de atuação na equipe/território de
três meses, visto a recente renovação de funcionários com a realização do concurso público.
O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERN parecer
consubstanciado 087/10 (CAAE 0081.0.428.000-10) e autorizado pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Caicó/RN. Os profissionais foram abordados e convidados a participar da pesquisa
de forma espontânea, após esclarecimento dos objetivos e finalidades do estudo e a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Dessa forma, observaram-se os preceitos
éticos preconizados pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
A coleta de dados ocorreu no período de janeiro a fevereiro de 2011 nas dependências
das próprias UBSF’s, no Hospital Regional do Seridó, na Fundação Carlindo Dantas e na SMS,
todas em salas fechadas segundo a disponibilidade dos profissionais entrevistados. O instrumento
de pesquisa utilizado foi uma entrevista semi-estruturada, composta por quatro partes: I-
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Caracterização do Sujeito; II- Formação Profissional; III- Prática Profissional e Plantas
Medicinais/Fitoterápicos; IV- Roteiro de Entrevista.
O tratamento e análise dos dados foram processados de acordo com as especificidades
que cada parte da entrevista. As partes I, II e III foram trabalhadas no Software Microsoft Excel,
segundo a manipulação descritiva com cálculos de frequência absoluta e percentual. As respostas da
entrevista (parte IV) foram gravadas em áudio digital (Aparelho MP4), e, posteriormente,
transcritas na íntegra, sofrendo leitura flutuante e exaustiva, e analisada sobre o recurso teóricometodológico da Análise de Conteúdo, modalidade temática (BARDIN, 2010).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados desta pesquisa encontram-se subdivididos em dois tópicos: Caracterização
dos Sujeitos e Análise das Entrevistas. Na primeira, são apresentados os sujeitos participantes
quanto ao sexo, estado civil, faixa etária e formação profissional. Na segunda, a análise e discussão
dos achados identificados nos discursos e nas demais questões fechadas do instrumento de pesquisa.
Caracterização dos Sujeitos
A maioria dos enfermeiros era do sexo feminino (80%) e os médicos do sexo masculino
(89%), 67% dos médicos encontravam-se casados, sendo que 44% estavam na faixa etária de 41 e
50 anos, e 70% dos enfermeiros eram solteiros, fato talvez justificado pela faixa etária concentrada
entre 24 e 30 anos (70%). Houve certo equilíbrio entre os dados, já que 52% dos sujeitos de
pesquisa eram do sexo masculino, 52% eram solteiros e 47,3% possuíam a idade entre 24 e 30 anos.
Ao abordar a formação profissional, observou-se que a maioria dos profissionais veio de
universidades públicas (100% dos médicos e 70% dos enfermeiros) e possuía pós-graduação lato
sensu (78% médicos e 50% enfermeiros). Do total, 84,2% graduaram-se em universidades públicas
e 63,1% apresentaram pós-graduação.
Foram encontradas pós-graduações em saúde coletiva, saúde pública, saúde do
trabalhador e dermatologia por parte dos enfermeiros. Já os médicos, nas áreas de ginecologia,
obstetrícia, cardiologia, mastologia, pediatria, cirurgia geral e saúde do trabalhador.
Os enfermeiros apresentaram um recente tempo de formação, 80% entre um e cinco
anos, quando comparada ao longo período de formação dos médicos, 55% superior a 21 anos
(Tabela 2). Dado que apresentou maior divergência no que se refere à formação do total de sujeitos
participantes, estando diretamente relacionado à faixa etária em que os mesmos se encontravam,
justificando os resultados observados.
Análise das Entrevistas
Este tópico apresenta-se subdividido nas seguintes categorias: Aplicabilidade de plantas
medicinais e fitoterápicos na ESF; Fatores que dificultam o emprego das terapêuticas na ESF; e
Vantagens das terapêuticas.
- Aplicabilidade de plantas medicinais e fitoterápicos na ESF
Nesta pesquisa, 50% dos enfermeiros participantes afirmaram recomendar plantas
medicinais aos usuários da ESF de Caicó/RN, ainda que essa recomendação se resuma a um só tipo
de planta medicinal conhecida por eles e/ou somente a uma determinada patologia, inexistindo
conhecimento/recomendação de medicamentos fitoterápicos. Já com relação aos médicos, 77,7%
afirmaram que prescrevem medicamentos fitoterápicos e 11,1% plantas medicinais.
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Estes resultados apontam para uma posição favorável em relação à aplicabilidade de
plantas medicinais e fitoterápicos pelos profissionais de saúde da ESF de Caicó/RN, visto que
68,4% dos sujeitos de pesquisa recomendam-nas aos usuários. Isto pode corroborar com o
reconhecimento destas práticas enquanto terapêuticas e, consequentemente, na validação das
políticas públicas de saúde correspondentes.
Contudo, a posição acima conferida esteve somente relacionada ao emprego ou não
dessas terapias pelos profissionais pesquisados, sendo identificadas recomendações pontuais. A
frequência em que as mesmas são aplicadas no serviço de saúde quando comparada aos
medicamentos alopáticos; a preferência por sua utilização; e a eficácia atribuída aos seus resultados
são dados que precisam ser investigados por outras pesquisas, não sendo o enfoque deste estudo.
Com relação ao conhecimento, 90% dos enfermeiros conheciam alguma planta
medicinal, e 88,8% dos médicos referiram conhecê-las juntamente com os fitoterápicos. Este
conhecimento obteve influência do saber popular, do saber científico adquirido durante a graduação
e/ou pós-graduação e do saber transmitido pelos representantes comerciais de produtos
fitoterápicos. Ao abordar especificamente as plantas medicinais conhecidas pelos enfermeiros
foram mencionadas uma variedade de 33 espécies, segundo o nome popular, onde sete se
destacaram por serem conhecidas e recomendadas na ESF (Tabela 1). O nome científico foi obtido
por Matos (1999), o qual aborda as plantas medicinais utilizadas no nordeste brasileiro.
Tabela 1- Relação de plantas medicinais conhecidas e recomendadas pelos enfermeiros na Estratégia Saúde
da Família, Caicó/RN, 2011.
PLANTA MEDICINAL
CONHECIAM
RECOMENDAVAM
Cajueiro (Anacardium occidentale L.)
3
2
Camomila (Chamomila recutita)
3
2
Alho (Allium sativum L.)
3
1
Capim-Santo (Cymbopogon citratus Stapf)
3
1
Maracujá (Passiflora edulis Sims)
2
1
Ameixa (Ximenia americana L.)
2
1
Erva-cidreira (Lippia alba (Mill) N.E. Br.)
1
1

Além destas, foram relatadas como plantas conhecidas: Acerola, Alcachofra, Angico,
Babosa, Boldo, Canela, Cebola, Chá-preto, Coentro, Eucalipto, Erva-Doce, Goiabeira, Hortelã,
Jerimum, Laranjeira, Limão, Malva-rosa, Mastruz, Melão de São Caetano, Pimenta, Pimentão,
Quebra-Pedra, Romã, Rosa Branca e Vassourinha de Botão.
As orientações acerca do emprego desta terapêutica foram dispensadas pelos
enfermeiros durante as consultas de enfermagem direcionadas às práticas de prevenção do câncer
do colo do útero, crescimento e desenvolvimento da criança, e acompanhamento do hipertenso e
diabético. O cajueiro (Anacardium occidentale L.) e a camomila (Chamomila recutita) foram as
plantas medicinais que apresentaram o maior índice de aplicabilidade pelos enfermeiros, segundo a
relação conhecimento-recomendação, sendo indicados respectivamente, para problemas
ginecológicos e enquanto calmante tópico.
Situações que contra-indicam o uso de plantas medicinais foram pouco lembradas no
discurso dos profissionais enfermeiros, fato que sugere maior atenção durante a realização das
consultas de pré-natal, puerpério e puericultura, visto algumas condições em que esta prática não é
recomendada.
Com relação aos médicos, foram mencionados 15 tipos de medicamentos fitoterápicos e
oito plantas medicinais conhecidas, sendo recomendados todos os fitoterápicos e apenas duas
plantas medicinais (Tabela 2).
Tabela 2- Relação de fitoterápicos e plantas medicinais conhecidas e recomendadas pelos Médicos na
Estratégia Saúde da Família, Caicó/RN, 2011.
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FITOTERÁPICO OU PLANTA
CONHECEM
MEDICINAL
Ansiopax®
3
Calman®
3
®
Passiflorine
3
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L.)*
3
Abrilar®
2
Mencirax®
2
Echinacea (Echinacea purpurea Moench)*
1
Floriny®
1
®
Funchicorea
1
Ginseng (Panax ginseng C. A. Mey.)*
1
Isoflavona
1
Kronel®
1
Promensil®
1
Remilev®
1
Valeriana (Valeriana officinalis)*
1
Maracujá (Passiflora incarnata L.)*
1
Tamarindo (Tamarindus indica L.)
1
*Pertence à lista de registro simplificado de fitoterápicos.
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RECOMENDAM
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Além destas, são ainda conhecidas pelos participantes, mas não recomendadas, o curare,
cannabis, quebra-pedra, cajueiro, goiabeira e jurema.
Os fitoterápicos que apresentaram maior aplicabilidade pelos médicos, segundo a
relação conhecimento-recomendação (Tabela 2), foram o Ansiopax e o Calman, indicados para
problemas de ansiedade e insônia. Foi ainda verificado um alto índice de fitoterápicos que possuem
indicação, quase que exclusiva, ao público feminino, tendência talvez justificada pela participação
de três médicos ginecologistas e obstetras nesta pesquisa.
Os profissionais médicos alertaram sobre a possibilidade de sobreposição de
terapêuticas e os riscos a que estão expostos os usuários neste sentido. Por outro lado, os efeitos
colaterais e adversos, as contraindicações dos fitoterápicos e a possibilidade de interação com as
drogas alopáticas, especialmente no público de idosos foram pouco abordados.
- Fatores que dificultam o emprego das terapêuticas na ESF
As dificuldades apontadas pelos médicos e enfermeiros na aplicabilidade das plantas
medicinais e fitoterápicos da ESF de Caicó/RN estão apresentadas nos subcategorias: Resistência
cultural da população; Déficit de conhecimento dos profissionais de saúde; Ausência de insumos; e
Fragilidades do saber popular.
Resistência cultural da população
Para os enfermeiros, a resistência da população em aceitar plantas medicinais e
fitoterápicos é a principal dificuldade encontrada, pois a valorização do medicamento alopático
pelos usuários e a descrença culturalmente atribuída a estas terapêuticas após a ascensão da
alopatia/tecnologia parece sustentar a rejeição de algumas pessoas, em especial dos mais jovens,
situação também ressaltada por um médico. Esta atitude pode interferir, inclusive, na adesão da
população a outras terapias recomendadas pela PNPIC. Os enfermeiros ainda informaram que a
recomendação de plantas medicinais por profissionais de saúde é novidade na ESF de Caicó/RN,
tanto para a população quanto para os trabalhadores. Por este motivo, a população pode mostrar-se
apreensiva ou favorável a esta aplicabilidade.
Déficit de conhecimento dos profissionais de saúde
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Em conformidade, os sujeitos de pesquisa afirmaram que fragilidades no conhecimento
sobre ambas as terapêuticas dificultam a aplicabilidade na ESF. A falta de disciplinas específicas
sobre este assunto durante a graduação em medicina e enfermagem foi a principal responsável por
este resultado. Associado a isto, a ausência de capacitações para os profissionais que estão no
serviço público de saúde como prevê a PNPIC também não ocorrem, o que contribui para um
déficit de conhecimentos e, por conseguinte, de habilidades para trabalhar com plantas medicinais e
fitoterapia. Outra dificuldade relatada foi a falta de estudos científicos concretos sobre a eficácia de
algumas plantas medicinais e fitoterápicos e a divulgação aos profissionais que estão nos serviços
de saúde.
Ausência de insumos na UBSF
A ausência dos insumos previstos pela PNPIC nas UBSF’s pesquisadas é outro
empecilho encontrado pelos profissionais participantes desta pesquisa, uma vez que limita a
recomendação, sobretudo, de fitoterápicos.
Fragilidades do saber popular
O déficit de conhecimento apresentado pela população também foi considerado uma
dificuldade para recomendação de plantas medicinais e fitoterápicos, pois a maneira como as
pessoas percebem/conhecem estas práticas interfere diretamente na sua aplicabilidade. A percepção
errônea da população acerca dos produtos naturais pode, segundo os profissionais, desvirtuar a
proposta das terapêuticas e ocasionar efeitos indesejáveis. Nesta perspectiva, a população necessita
de intervenções educativas na tentativa de minimizar práticas errôneas e adequá-las da melhor
maneira possível aos preceitos do uso racional e sustentável incentivados pela PNPMF.
- Vantagens das terapêuticas
Nesta categoria são apresentadas as vantagens e as facilidades do emprego de plantas
medicinais e fitoterápicos na ESF de Caicó/RN segundo os enfermeiros e médicos pesquisados, nas
seguintes subcategorias: Bom resultado terapêutico; Redução de custos e fácil acesso; União do
saber científico à prática popular; Fundamentação teórica; e Vigilância ao consumo.
Bom resultado terapêutico
Os sujeitos de pesquisa afirmaram que as plantas medicinais e os fitoterápicos
constituem boas opções de tratamento a serem utilizadas na ESF, por apresentarem melhores
resultados que alguns medicamentos alopáticos, uma vez que provocam menos efeitos adversos e
colaterais e evitam a dependência. Além disso, sua inserção na ESF seria interessante por serem
considerados “mais leves”, indicados especialmente na atenção primária.
Redução de custos e fácil acesso
Uma facilidade e ao mesmo tempo uma vantagem apontada foi o fácil acesso e o baixo
custo das plantas medicinais, pois o território brasileiro se mostra rico e favorável para o
desenvolvimento destas terapêuticas. Além disso, a população pode adquirir as plantas no próprio
“quintal” das residências, tornando-se economicamente mais viável para o consumidor e até para a
SMS.
União do saber científico à prática popular
Outra vantagem/importância conferida à inserção da fitoterapia e plantas medicinais na
ESF pelos profissionais enfermeiros foi a união do conhecimento popular ao científico. Para os
pesquisados, isto consistiria numa forma de dialogar com a comunidade e aproximá-la de um saber
científico que se mantém em constante crescimento, necessitando da prática popular enquanto fonte
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de estudo na elaboração/conformação destas práticas. Logo, a junção destes conhecimentos
resultaria numa melhor aplicabilidade das terapêuticas no território pelos profissionais de saúde e,
consequentemente, num melhor resultado para os consumidores, além da possibilidade de ampliar a
adesão ao tratamento pela população.
Fundamentação teórica
Se por um lado, o déficit de conhecimento acerca de plantas medicinais e fitoterápicos
foi encarado como uma dificuldade pelos profissionais da ESF de Caicó/RN, a preparação durante a
graduação ou pós-graduação recebida por alguns foi apresentada como uma facilidade para aplicá-la
no território, influenciando-os positivamente. Isto demonstrou a importância de oferecer conteúdos
sobre PIC nas instituições de ensino superior.
Vigilância ao consumo
A inserção das plantas medicinais e fitoterápicos na ESF de Caicó/RN poderia, segundo
alguns sujeitos de pesquisa, aumentar a vigilância ao consumo da população pelos profissionais de
saúde, tendo em vista sua dispensação ser realizada na UBSF sob orientações adequadas. Além
disso, foi ressaltado que esta inserção poderia ser acompanhada da criação de hortas,
preferencialmente, no próprio território da UBSF, como fonte de obtenção para estes produtos. Isto
de certa forma poderia estimular a percepção da população acerca destas terapêuticas, conferindo-as
credibilidade e ampliação de acessibilidade aos usuários do território e viabilizar futuramente a
criação das farmácias vivas.
CONCLUSÃO
A aplicabilidade das terapêuticas na ESF de Caicó/RN mostrou-se favorável, pois
68,4% dos sujeitos de pesquisa afirmaram recomendá-las aos usuários, ainda que esta indicação
esteja restrita a algumas patologias ou a alguma planta medicinal e/ou fitoterápico conhecido.
Entretanto, este dado encontra-se limitado, pois a frequência em que as mesmas são aplicadas no
serviço de saúde quando comparada aos medicamentos alopáticos; a preferência por sua utilização;
e a eficácia atribuída aos seus resultados pelos profissionais de saúde são dados que precisam ser
investigados por outras pesquisas.
Notou-se que embora os profissionais tenham referido conhecimento sobre as
terapêuticas, este se encontra bastante limitado, muitas vezes não respaldando sua utilização no
serviço de saúde. Foi identificada uma insuficiente abordagem acerca das contraindicações e efeitos
adversos que o uso de plantas medicinais e fitoterápicos podem ocasionar aos consumidores, o que
gerou uma discussão em torno dos riscos a que estão expostos as gestantes, puérperas, crianças,
idosos e ainda para aqueles que fazem uso de drogas alopáticas, devido à possibilidade de interação.
Foram apontadas diversas dificuldades no emprego destas terapêuticas no âmbito da
ESF de Caicó/RN. Contudo, vantagens e facilidades também estiveram presentes, tanto para o
serviço de saúde e usuários, como para os profissionais de saúde.
O município de Caicó/RN possui um potencial considerável para implantação de
projetos na área de fitoterapia e plantas medicinais, com a construção de hortas de plantas
medicinais e farmácia de fitoterápicos, tendo em vista o interesse demonstrando por muitos
profissionais pesquisados acerca da temática. Contudo, isto exige esforços da gestão municipal de
saúde e do governo do estado para realizar investimentos nesta área, lançando mão de capacitações
e formação de recursos humanos, além do suporte básico, físico e estrutural, para implantação e
manutenção destes projetos conforme as diretrizes da PNPMF.
A experiência da pesquisa contribuiu para conhecer a realidade da ESF de Caicó/RN, no
que se refere às dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde, os quais ultrapassam a
escolha ou não por uma determinada terapêutica, e estimulou interesse pela realização de pesquisas
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e produção de conhecimento enquanto bolsista de iniciação científica do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À AUTOMEDICAÇÃO EM DOIS BAIRROS
DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE.
Anne Carolline Lopes Magalhães Nobre de Medeiros;1Bianca Norrara Costa Gomes da Silva¹;
Antônio Carlos de Medeiros2; Wogelsanger Oliveira Pereira3
RESUMO: A automedicação é uma forma comum de auto-atenção à saúde, consistindo no consumo de um produto

com o objetivo de tratar ou aliviar sintomas ou doenças percebidas, independentemente da prescrição profissional. O
estudo objetivou a investigação da prevalência e de fatores associados a automedicação no município de Mossoró-RN,
para tanto foi realizado um estudo descritivo tipo inquérito populacional domiciliar de uma amostra aleatória simples de
dois bairros de maior densidade populacional e com maior presença de estabelecimentos farmacêuticos, constituindo
uma amostra final de 254 domicílios. Foram considerados três conjuntos de variáveis exploratórias: sócio-demográficas,
indicadores sobre a condição de saúde e indicadores de utilização de serviço. A pesquisa foi submetida a aprovação
ética (144/10) CEP/UERN. A distribuição do uso de medicamentos não prescritos apresentou associações significantes
com o sexo, idade, estado civil, escolaridade e renda mensal (p>0,05). Os dados revelam ainda que o indivíduos
afirmaram ter uma boa percepção de sua própria saúde. De acordo com a população estudada poucos procuraram os
serviços de saúde nos últimos meses e a média de três atendimentos médico nos últimos doze meses. Os resultados
desse trabalho corroboram com a idéia de que a prática da automedicação é bastante difundida no município. De acordo
com os resultados observados pôde-se ver que a automedicação influencia a diminuição das idas regulares ao médico,
fato que também pode ser explicado pelo congestionamento nos serviços de saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Automedicação; Farmácias Domiciliares; Prescrição Médica.
INTRODUÇÃO
A automedicação é uma prática comum nos dias atuais caracterizando-se pela iniciativa
de um doente ou de seu responsável pelo consumo de medicamentos por conta própria na tentativa
de solucionar problemas recorrentes de saúde (Barros et al, 2009; Pioto et al., 2009; Martins et al.,
2011). Ocorre também pelo uso indevido dos mesmos sem a prescrição, orientação ou
acompanhamento do médico (Naves et al., 2010; Mastroianne et al., 2011).
Essa conduta pode ser influenciada pelo compartilhamento de medicamentos entre os
membros da própria família ou do mesmo círculo social, aquisição de medicamentos sem receita,
reutilização de receitas antigas (Martins et al., 2011). Outras causas importantes desse efeito são a
divulgação exagerada de informações na forma de propagandas pela mídia, aumento no número de
medicamentos de venda livre, disponibilidade de remédios em estabelecimentos não farmacêuticos
e a má qualidade na oferta de medicamentos (Naves et al., 2010).
Fatores econômicos, políticos e culturais tem contribuído para o crescimento e a difusão
da automedicação no mundo, tornando-o um problema de saúde pública. Para os países pobres, o
acesso a população aos serviços de atenção formal à saúde é dificultado, e os gastos com a produção
e distribuição de medicamentos essenciais são contidos (Acevedo et al., 1995).
O editor da ANVISA, Gonzalo Vecina Neto reconhece que a questão da prescrição e da
automedicação são desafios para uma cultura como a nossa. Para ele é um processo demorado, que
envolve educação das pessoas e dos profissionais (Portal Educação, 2011). Além da grande
influência da mídia, a automedicação é praticada por pessoas que possuem ínfimas ou nenhuma
informação sobre os medicamentos que utiliza ou que utilizará, e, quando a possuem, a mesma é
inadequada. Há ainda que se voltar para a reutilização de antigas receitas médicas (Loyola Filho et
al., 2002; Bárta & Oliveira, 2010) e dos que preferem consultar um farmacêutico no intuito de que o
mesmo indique o melhor remédio ou mesmo que esse profissional resolva o seu problema de saúde
através de um medicamento eficaz e imediato.
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Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 50% de todos os
medicamentos usados no mundo são prescritos, dispensados, vendidos ou usados de maneira
incorreta; 66% dos antibióticos comercializados são vendidos sem receita e o uso indevido de
medicamentos é uma das 10 principais causas de mortalidade nos EUA (WHO, 2004). O médico é o
único profissional que sabe quais as verdadeiras necessidades do paciente, se o mesmo precisa ou
não da administração/substituição de um determinado medicamento. Ao mesmo tempo a
automedicação poderá dificultar a atuação do médico, pois a mesma causa mascaramento de
sintomas (Barros et al., 2009) e muitas vezes essa prática não é relatada na consulta médica.
Os medicamentos que devem servir como estabilizadores das condições fisiológicas
quando mal administrados podem causar a desestabilização do organismo. Isso pode ser bem
explicitado quando acontecem as interações medicamentosas (Martins et al., 2011), que, por sua
vez, podem ocasionar a potencialização de um determinado medicamento ou fazer com que a ação
do mesmo seja minimizada. A automedicação pode gerar desde reações alérgicas até intoxicações
(Oliveira et al 2010; Mastroianni et al., 2011).
Com a prática comum da automedicação, é comum também armazenar medicamentos
nos domicílios, sendo considerada potencializadora de riscos para o agravo de doenças. A farmácia
domiciliar consiste no armazenamento de medicamentos que já foram prescritos e estão sendo
reutilizados ou que foram adquiridos sem a devida prescrição médica ou ainda isentos de prescrição
(Mastroianni et al., 2011). Ela por sua vez propicia tanto a automedicação irresponsável como
também a responsável (consumo de medicamentos que não requer prescrição médica para
tratamento sintomático) (Ferraz, 2008; Terra et al., 2010) que, de certa forma, reduz a "pressão" no
sistema de saúde cujo é de difícil acesso (Schmid et al., 2010). As famílias que fazem uso dessa
prática devem ficar atentas para o armazenamento adequado dos medicamentos como também à
preservação dos mesmos, indicação terapêutica, posologia e qualidade (Barros et al., 2009;
Mastroianni et al., 2011).
Do exposto, considerando os poucos trabalhos existentes sobre o processo da
automedicação, o presente trabalho refere-se a um estudo epidemiológico de base populacional e os
fatores associados ao uso de automedicação. O estudo foi desenvolvido considerando os seguintes
objetivos: determinar os fatores sócio-demográficos, indicadores da condição de saúde, indicadores
de utilização de serviços de saúde independentemente associados a automedicação, confecção de
uma cartilha com orientações e esclarecimentos quanto ao uso de medicamentos
MATERIAL E MÉTODOS
O município de Mossoró se caracteriza como o principal município da Costa Branca
Potiguar, de acordo com o IBGE, no ano de 2010, possui 259.886 habitantes, numa região de
transição entre o litoral e o sertão a 42Km do litoral. O município apresenta aproximadamente 30
bairros em seu perímetro peri-urbano.
Foi realizado um estudo descritivo do tipo inquérito populacional domiciliar de uma
amostra aleatória simples do município de Mossoró, constituída por 254 domicílios provenientes
dos setores censitários selecionados por meio de amostragem por conglomerado (erro aceitável de
5% para uma amostra infinita). Todavia, optou-se por selecionar domicílios nos dois principais
bairros que apresentassem uma maior densidade de estabelecimentos farmacêuticos e de
contingente populacional.
Os critérios utilizados para inclusão dos domicílios dentro dos dois bairros foram:
pessoas com idade maior de 18 anos; consumo de pelo menos um medicamento nos últimos 90 dias
e a prática de armazenamento de medicamentos no domicilio (farmácia domiciliar). Serão excluídos
da pesquisa os domicílios onde os responsáveis legais não se encontrarem presentes no momento da
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entrevista; ausência de consumo de medicamento nos últimos 90 dias; ausência de estoque
domiciliar de medicamentos.
Os dados foram coletados por duas entrevistadoras, seguindo um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. Foram considerados três conjuntos de variáveis
exploratórias: sócio-demográficas, indicadores sobre a condição de saúde e indicadores de
utilização de serviço.
Para a orientação sobre a automedicação foi confeccionada uma cartilha (folder)
ilustrativa e explicativa que foi entregue aos sujeitos da pesquisa após a realização de cada
entrevista, contendo: conceito da automedicação, causas, problemas decorrentes da prática,
curiosidades sobre o uso de medicamentos consumidos indiscriminadamente e informações para
correta utilização.
Para a análise dos dados, foi inicialmente realizada uma analise descritiva das variáveis,
sendo posteriormente aplicados testes de associação para comparação das proporções (teste t e
anova-way). As analises foram processadas utilizando os programas estatísticos SPSS para
Windows, versão 16.0. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (144/2010). A população participante do estudo foi informada da
finalidade do mesmo, sendo assinado o termo de consentimento pelo responsável.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os 254 participantes que relataram ter consumido medicamentos nos últimos 90 dias
foram categorizados em três grupos: i. Utilizaram exclusivamente medicamentos prescritos por
médicos (56%, n=142); ii. Utilizaram medicamentos prescritos e não prescritos (17,3%, n=44); iii.
Utilizaram exclusivamente medicamentos não prescritos (26,7%, n=68), conforme tabela I.
Na tabela I está apresentada a distribuição do uso de medicamentos prescritos e não
prescritos segundo algumas características demográficas. Sexo, idade, estado civil, escolaridade e
renda mensal apresentaram associações significantes (p>0,05) com o consumo de medicamentos. O
uso de automedicação foi mais freqüente em indivíduos do sexo feminino, solteiras e na faixa etária
de 18 a 35 anos. Concomitantemente a esses fatores, verificou-se que essa prática foi mais freqüente
em pessoas que dividiam seus domicílios com 3 ou 4 pessoas, que freqüentaram a instituição
escolar por 4 a 9 anos e dispuseram de renda familiar mensal menor que 2 salários mínimos.
A prevalência de automedicação entre mulheres pode estar associada ao fato de que elas
são mais enfatizadas pelos programas preventivos inseridos nos sistemas de saúde ou pelo fato de
haver uma maior procura das mesmas pelos serviços de saúde (Fleith et al., 2008).
A tabela II demonstra como se deu a distribuição do consumo de medicamentos
prescritos e não prescritos segundo os indicadores de condições de saúde relacionados
significativamente ao consumo exclusivo de medicamentos não prescritos, como: percepção da
saúde, história de hipertensão arterial, história de angina e infarto do miocárdio, história de diabetes,
história de doença de Chagas, história de artrite ou reumatismo, ter deixado de realizar atividades de
rotina nas duas últimas semanas por problemas de saúde e ter estado acamado no período. Os dados
referentes à automedicação mostram a prevalência de que: (65%) afirmaram perceber a saúde como
ótima/boa, (97%) não tinham nenhum histórico de doença, (80%) não deixou de realizar atividades
de rotina nas últimas duas semanas por problemas de saúde como também não esteve acamado nas
duas últimas semanas (91%).
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Tabela I - Distribuição do consumo de medicamentos prescritos e não prescritos, segundo variáveis
sócio-demográficas.

Variáveis sóciodemográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (em anos)
18 - 35
36 - 55
> 55
Estado Civil
Solteiro
Casado
Viúvo(a)
Separado/Divorciado
N° de residentes
≤2
3-4
>4
Escolaridade
<4
4-9
≥10
Renda Familiar
Mensal
<2
3a5
>5

Consumo
exclusivo de
medicamentos
únicos prescritos
n=142 (%)

Consumo
simultâneo de
medicamentos
prescritos ou não
n=44 (%)

Consumo
exclusivo de
medicamentos
não prescritos
n=68 (%)

18
82

11
89

29
71

0,018

16
37
47

38
42
20

67
28
6

0,000

17
54
25
4

20
70
5
5

55
41
5
-

0,000

16
52
32

20
56
24

11
61
28

0,451

29
56
15

15
61
24

5
70
25

0,000

57
34
9

53
38
9

76
20
4

0,021
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Tabela II - Distribuição do consumo de medicamentos prescritos e não prescritos segundo
indicadores de condições de saúde.

Indicadores da
Condição de Saúde

Consumo exclusivo
de medicamentos
únicos prescritos
n=142 (%)

Consumo
simultâneo de
medicamentos
prescritos ou não
n=44 (%)

Consumo exclusivo
de medicamentos
não prescritos
n=68 (%)

Valor de p

Percepção da própria saúde
Ótima/Boa
31
44
65
0,0000
Regular
59
49
30
Ruim
10
7
4
Não respondeu
0,0000
Histórico de doenças
Hipertensão Arterial
24
9
1
Infarto do
1
Miocárdio
Angina
Diabetes
6
2
Doença de Chagas
Artrite ou
13
14
Reumatismo
Mais de uma opção
16
7
Nenhuma das
41
68
97
alternativas
Deixou de realizar atividades de rotina nas últimas duas semanas por problemas de saúde
Sim
23
29
20
0,285
Não
77
71
80
Esteve acamado nas duas últimas semanas
Sim
18
20
9
0,011
Não
82
80
91

A tabela III demonstra como se deu a distribuição do consumo de medicamentos
prescritos e não prescritos segundo indicadores de uso de serviços de saúde significativamente
relacionados à automedicação. Procura por atenção à saúde nas duas últimas semanas, ocorrência de
pelo menos uma internação hospitalar nos últimos 12 meses, número de consultas médicas nos
últimos 12 meses, ter tido pelo menos uma consulta a farmacêutico nos últimos 12 meses e ter tido
gastos monetários com medicamentos nos últimos 12 meses.
No que ser refere à automedicação, prevaleceu a não procura por atenção à saúde nas
duas últimas semanas (88%), nenhuma internação hospitalar nos últimos 12 meses (94%), (65%)
realizou consultas médicas nos últimos 12 meses apenas uma vez enquanto que (59%) não sentiu
necessidade de consultar o farmacêutico nos últimos 12 meses, (81%) não possuía plano de saúde
privado e (87%) confirmaram haver gastos monetários na compra de medicamentos nos últimos 12
meses.
A partir destes dados pode-se ver que a automedicação está mais freqüente entre aqueles
que fazem consulta médica apenas uma vez no período de 12 meses, reforçando a idéia de que a
automedicação na maioria das vezes é inadequada provocando a prática da farmácia domiciliar, pois
nesse período de tempo pode haver o uso de antigas receitas médicas (Mastroianni et al., 2011).
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Tabela III - Distribuição do consumo de medicamentos prescritos e não prescritos segundo
indicadores de utilização de serviços de saúde.
Consumo exclusivo Consumo simultâneo
de medicamentos
de medicamentos
únicos prescritos
prescritos ou não
n=142 (%)
n=44 (%)
Procura por atenção à saúde nas duas últimas semanas
Sim
42
41
Não
58
59
Internação hospitalar nos últimos 12 meses
Sim
19
11
Não
81
89
N° de consultas médicas nos últimos 12 meses
0
3
41
1
19
20
2
33
20
>3
45
19
Consulta o farmacêutico nos últimos 12 meses
0
60
66
1
7
20
2
1
7
Maior ou igual a 3
31
7
Posse de plano de saúde privado
Sim
50
29
Não
50
71
Gastos monetários com medicamentos nos últimos 12 meses
Sim
96
100
Não
4
Indicadores de uso
de serviço de
saúde

Consumo exclusivo
de medicamentos
não prescritos
n=68(%)

Valor de p

12
88

0,000

6
94

0,000

14
65
13
7

0,000

59
30
7
3

0,000

19
81

0,000

87
13

0,074

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados observados pôde-se ver que a automedicação influencia a
diminuição das idas regulares ao médico, fato que também pode ser explicado pelo
congestionamento nos serviços de saúde. Para minimizar a prevalência da automedicação poderiam
ser criadas políticas públicas que preconizassem a capacitação de profissionais especializados em
oferecer informações adequadas a respeito do uso racional de medicamentos e seus riscos em
relação ao uso indiscriminado dos mesmos.
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E ESTILO DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Kesley Pablo Morais de Azevedo¹; Naiara Maely Araújo Cardoso²; Adalberto Veronese da Costa³

Resumo: O objetivo desse trabalho foi analisar o nível de qualidade de vida no trabalho e o estilo de
vida dos profissionais de Educação Física da Rede Pública do Município de Mossoró – RN. A
pesquisa caracterizou-se como descritiva exploratória de cunho transversal, a população foi de 55
professores lotados na Secretaria de Educação do Município de Mossoró, a amostra foi composta
por 20 professores, sendo 10 do sexo masculino com média de idade de 48± 6,0 e 10 do sexo
feminino com média de 49,4± 5,0. Como instrumento para avaliar o nível de qualidade de vida foi
utilizado à escala de avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho percebido por Professores de
Educação Física do Ensino Fundamental e Médio (QVT– PEF), assim como para avaliar o estilo de
vida, o Perfil de Vida Individual (PEVI). O tratamento estatístico utilizado foi o descritivo por meio
da freqüência simples e relativa, medidas de tendência central e dispersão. Os resultados mostram
que, 85% dos professores estão satisfeitos com a qualidade de vida no trabalho, apenas 15%
indecisos. Identificaram a insatisfação nos quesitos remuneração e compensação, condições de
trabalho e nas relações pessoais. No nível de estilo de vida, 85% apresentaram-se como positivo e
15% intermediário, o número destes últimos obteve um aumento considerável nos componentes
nutrição e atividade física. Conclui-se que apesar da insatisfação quanto aos itens remuneração e
compensação, os professores de Educação Física da rede pública de ensino de Mossoró-RN,
possuem uma boa qualidade de vida e estilo de vida saudável.
PALAVRAS – CHAVE: Educação Física; Qualidade de Vida; Saúde.
¹Discente do curso de Educação Física da Faculdade de Educação Física, Campus Central, UERN. E-mail:
kesley_pablo@hotmail.com
²Graduada no curso de Educação Física e aluna do curso de Especialização em Atividade Física, Saúde e Qualidade
de Vida da Faculdade de Educação Física, Campus Central, UERN. E-mail: nayara_maely@hotmail.com
3
Docente do Curso de Educação Física da Faculdade de Educação Física, Campus Central, UERN e aluno de
Doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade Trás-Os-Montes e Alto Douro – UTAD, Vila Real, Portugal.
E-mail: abalberto.ef@gmail.com

INTRODUÇÃO:
A qualidade de vida é interpretada pela sociedade de modo que este termo está sempre
associado ao bem estar social e físico do ser humano, ou seja, as relações em que o mesmo está
inserido, viver bem com sua saúde e consigo mesmo.
Novos estudos estão sendo divulgados sobre o termo abordado, entre eles a preocupação em
avaliar a qualidade de vida dos trabalhadores, portanto, é de suma importância inserir o profissional
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de Educação Física neste quadro, para que desta forma possamos analisar a qualidade de vida de
uma agente que é responsável pela promoção da saúde.
Este trabalho possibilitará analisar o nível de qualidade de vida do profissional no âmbito
escolar, onde os mesmos exercem suas funções, e desta forma acarretará em informações relevantes
não só aos órgãos competentes, e sim a toda sociedade, considerando que são poucos os estudos
envolvendo a qualidade de vida dos profissionais de Educação Física e sua atuação no trabalho
(LEMOS, 2007).
As políticas públicas municipais e estaduais necessitam de um melhor diagnóstico quanto à
saúde dos professores de Educação Física. “É de fundamental importância que sejam criadas
discussões sobre educação e promoção de saúde no ambiente, visando novas alternativas de
operacionalização através de programas que possibilitem um estilo saudável de seus professores”
(ROCHA, FERNANDES, 2008).
A qualidade de vida dos professores de Educação Física necessita ser estudada uma vez que
um estilo de vida comprometido poderá influenciar no estado de saúde dos seus alunos, e
consequentemente, no processo educacional. No entanto, a investigação deste tema inclui a
preocupação que as políticas públicas possam colaborar como também o interesse dos indivíduos
envolvidos e até mesmo dos profissionais da saúde para que desenvolvam ações de intervenção que
minimizem os danos causados pela prática profissional.
Entretanto, poucas informações existem em relação à qualidade de vida dos professores de
Educação Física na cidade de Mossoró. Desta forma, este estudo objetiva analisar o nível de
qualidade de vida no trabalho e estilo de vida dos profissionais de Educação Física da Rede Pública
Municipal de Mossoró-RN.

MATERIAL E MÉTODOS
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Esta pesquisa é caracterizada como descritiva exploratória de cunho transversal que
segundo THOMAZ, NELSON, SILVERMAN (2007), ao contrário de observar o comportamento
do sujeito solicitar que respondam as questões com a finalidade de obter informações.
Na gerência do Município de Mossoró, existem 55 professores de Educação Física em
que 39 estão lotados na zona urbana, 10 na zona rural e seis em cargos administrativos.
Neste estudo, não participaram professores aposentados ou que estavam afastados do seu
cargo, contratados temporariamente, que não tivessem diploma em Educação Física e os que
estejam ocupando cargos administrativos. Sendo assim a população foi de 39 professores lotados na
zona urbana atuantes na rede pública de ensino. No entanto, 14 professores estavam afastados, de
férias, licença maternidade e ocupação de cargos administrativos, cinco professores não foram
encontrados na escola ou não quiseram participar, portanto, a amostra foi composta por 20
professores de Educação Física que correspondiam aos critérios de inclusão.
Foram utilizados como instrumentos a QVT-PEF - “Escala de Avaliação da Qualidade de
Vida no Trabalho Percebida por Professores de Educação Física do Ensino Fundamental e Médio”
(BOTH et al., 2006), PEVI - na avaliação do Estilo de Vida Será aplicado o “Perfil do Estilo de
Vida Individual” (NAHAS, BARROS, FRANCALACCI, 2000). O QVT-PEF compreende um
questionário compostas por 34 questões, distribuídas em oito dimensões, que avaliam remuneração
e compensação (D1), condições de trabalho (D2), oportunidade imediata para uso e
desenvolvimento de capacidades humanas (D3), oportunidade futura de crescimento e segurança
(D4), integração social na organização do trabalho (D5), constitucionalismo na organização de
trabalho (D6), trabalho e espaço total de vida (D7) e relevância social da vida no trabalho (D8).
Foi entregue aos órgãos competentes das escolas de Mossoró, tais como a Secretaria de
Educação do Município e a 12ª DIRED, um ofício para obtenção da relação das escolas com
endereço e nome dos profissionais de Educação Física que atuam nas mesmas. Em seguida, foi feito
um mapeamento para uma melhoria na obtenção dos dados. A aplicação dos questionários foi feita
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nas escolas onde se reservou uma sala na própria escola para o preenchimento do questionário
respeitando a individualidade de cada sujeito. Esta pesquisa segue determinações da lei 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde através do Conselho e do Comitê de Ética em pesquisa da UERN,
protocolo 071/2010.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dos sujeitos estudados, 10 foram do gênero feminino com média de idade de 49,4± 5,2 e 10
do gênero masculino com média de idade de 48± 6,0. Todos os participantes estão entre graduados
e especializados.
Foi enfatizado a relação da qualidade e o estilo de vida com o Tempo de Serviço na
Instituição (TSI), de ensino em que os mesmos prestam serviço, como também o Tempo de Serviço
na Profissão (TSP).
Os resultados mostraram que a média dos avaliados com relação ao TSI foi de 5,1± 10,5
mínina de dois e máxima de 31. O TSP obteve média de 24,9± 6,7, mínima de 10 e máxima de 34
anos de tempo de serviço.

Percepção dos Professores Sobre a Qualidade de
Vida no Trabalho

0%

15%
Insatisfeito
Indeciso
Satisfeito

85%

Gráfico 1- Valores gerais do nível de qualidade de vida no trabalho dos professores municipais de
educação física Mossoró-RN
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De acordo com o Gráfico 1, os professores de Educação Física encontram-se satisfeitos
segundo a classificação geral da qualidade de vida. Este resultado é homogêneo ao estudo de
FARIAS et al (2008), os professores que tem um grau de estabilidade no trabalho apresentam estas
características. Provavelmente, esse alto índice pode estar diretamente ligado a uma suposta
estabilidade financeira, pois todos passaram por um processo de concurso público para assumirem
seus cargos. Esse alto-índice também pode estar associado ao comodismo de alguns, com relação a
sua atuação profissional, deixando-se levar pela mesmice do dia-a-dia.
Supostamente os 15%, referem-se aos indecisos, que evidenciam as condições de trabalho
impostas aos profissionais

pesquisados,

portanto,

faz-se

necessário

que

investimentos

governamentais sejam efetuados nesta área, para que os docentes possam exercer sua função da
melhor maneira possível.
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Gráfico 2- Valores dos domínios da qualidade de vida no trabalho dos professores municipais de
educação física Mossoró-RN
Segundo os dados obtidos com os professores, considerando os domínios da qualidade de
vida no trabalho apresentam um alto índice de indecisão e insatisfação no D1, que se refere à
remuneração e compensação. Estes resultados não são opostos aos estudos de LEMOS,
NASCIMENTO, BORGATTO (2007). Que mesmo apresentando satisfação na qualidade de vida
apresentam altos índices de insatisfação a este domínio.
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No D5 que se refere a integração social na organização do trabalho, houve um aumento de
indecisos por parte dos professores. Isso pode estar associado à falta de valorização de trabalho
destes e da diferença com que os mesmo são tratados mediante aos profissionais que atuam em sala
de aula. Por outro lado, pode estar ligado também ao desinteresse dos próprios, para uma construção
de uma aprendizagem qualificada.
Os professores de Educação Física, mesmo demonstrando insatisfação à remuneração e
compensação (D1), além de um índice equivalente nas condições de trabalho (D2) e a integração
social (D5), possuem uma boa qualidade de vida. É necessário que haja uma maior valorização do
trabalho destes professores, para que os próprios possam construir em conjunto com toda equipe
docente da escola, uma educação promissora.

Percepção dos Professores sobre o Perfil do
Estilo de Vida

0% 15%
NEGATIVO
INTERMEDIARIO

85%

POSITIVO

Gráfico 3 – Valores gerais do estilo de vida dos professores municipais de educação física
Mossoró-RN
A maior parte da amostra obteve resultado positivo segundo índice geral de estilo de vida
que está representado no gráfico 3, dados estes que se mostram favoráveis ao grupo avaliado.
Provavelmente, esses 15% referente aos intermediários, estão ligados à nutrição e atividade física,
de modo que a rotina imposta ao docente não lhe possibilita reservar um tempo necessário para
exercitar-se, assim como para alimentar-se de forma adequada.
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Os cuidados com a alimentação e a prática de exercícios não difere aos professores de
Educação Física, quando a casos de estilo de vida negativos, com a falta de atividade física esses
profissionais estão correndo vários riscos, como também transtornos musculoesqueléticos,
respiratórios e mentais. A atividade física e cuidados com a alimentação é o mais importante, além
de estar bem no ambiente de trabalho e familiar (VEDOVATO; MONTEIRO, 2008).
Desta forma, cabe aos docentes refletirem sobre o seu estilo de vida, pois estão pecando em
aspectos que estão diretamente relacionados com a Educação Física, o que aumenta a sua
responsabilidade, por terem consciência de como levar uma vida de forma salutar, mas que em
muitos momentos, não vivenciam no seu cotidiano, o que dificulta na busca de um estilo saudável
pela sociedade que se espelham nesses especialistas da saúde.

Percepção dos professores, considerando os
componentes do PEVI
17

15
12

Perfil Negativo
4
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1

3

5

Perfil Intermediario
Perfil Positivo

Controle do
Estresse

4 5

Relacionament
os

5

Nutrição

3

15

11

Gráfico 4- Valores dos escores do estilo de vida dos professores municipais de educação física
Mossoró-RN
De acordo com o gráfico 4, os professores apresentaram um bom estilo de vida, com
diferenças apenas nos itens atividade física e nutrição, que juntos estão entre 40% e 45% em relação
ao perfil positivo, portanto, é de suma importância que os profissionais de Educação Física
reservem um tempo necessário para a prática de atividades físicas, além de manter uma alimentação
equilibrada, tornando-se desta maneira uma referência no seu trabalho e mantendo a sua saúde.
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Esse fato pode estar ocorrendo, pelo fato dos professores estarem associando a atividade
física que aplicam nas suas aulas, como a sua própria atividade física. É necessário que seja
reservado um tempo para que o docente possa realizar atividades físicas, contribuindo para o seu
bem estar social e físico, e conseqüentemente, melhorando gradualmente o seu estilo de vida de
uma maneira saudável.

CONCLUSÃO

Conclui-se que os professores de Educação Física da rede pública de ensino do município de
Mossoró-RN, mesmo demonstrando insatisfação em relação à remuneração e compensação,
condições de trabalho e a integração social, na escala de relação da Qualidade de Vida percebida
por Professores de Educação Física - QVT-PEF, e nos quesitos nutrição e atividade física, na
avaliação do Perfil do Estilo de Vida Individual - PEVI, os docentes possuem uma boa qualidade de
vida, assim como um estilo de vida saudável.
REFERÊNCIAS
BOTH, J.; NASCIMENTO J.V.; BORGATTO A.F. Percepção da Qualidade de Vida no Trabalho e
Perfil do Estilo de Vida dos Docentes de Educação Física do Estado de Santa Catarina. Rev. da
Educação Física/UEM Maringá. v. (19), n. 3, p 377-389. 2008
FARIAS, G. O.; LEMOS, C. A. F.; BOTH, J.; NASCIMENTO, J. V., FOLLE, A. Carreira Docente
em Educação Física: Uma Abordagem Sobre a Qualidade de Vida no Trabalho de Professores da
Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. Rev. da Educação Física/UEM Maringá. v. (19),
n. 1, p. 11-22. 2008.
LEMOS C. A. Qualidade De Vida Na Carreira Profissional De Professores De Educação Física
Do Magistério Público Estadual/RS. Dissertação apresentada ao Curso de Pós-graduação em
Educação Física Universidade Federal de Santa Catarina Como requisito parcial obtenção do Título
de Mestre Fevereiro, 2007.
LEMOS, C.A.F.; NASCIMENTO, J.V. do.; BORGATTO, A.F. Parâmetros individuais e sócioambientais da qualidade de vida percebida na carreira docente em educação física. Rev. bras.
Educ. Fís. Esp. São Paulo, v.(21), n.2, p.81-93, abr./jun. 2007.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

NAHAS,

M.V.,

et

al.

Perfil

do

estilo

de

1050

vida

individual.

http://www.maurovgb.hpg.com.br/docs/biblioteca/pdf/estilo.pdf. Acesso em: 15/10/2010

Disponível

em:

ROCHA V.M; FERNANDES M.H. Qualidade de vida de professores do ensino fundamental: uma
perspectiva para a promoção da saúde do trabalhador. Jornal Brasileiro de Psiquiatria. v.( 57), n.
1. 2008.
THOMAZ, J. M.; NELSON J. K.; SILVERMAN S. J. Métodos de pesquisa em atividade física.
5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
VEDOVATO, T. G.; MONTEIRO, M. I. Perfil sociodemográfico e Condições de Saúde e Trabalho
dos Professores de Nove Escolas Estaduais Paulistas. Rev. Esc. Enferm. USP. v. (2), n. 42, p 2907. 2008.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1051

RESPOSTA DO CORTISOL EM MACHOS DO SAGUI-COMUM, Callithrix
jacchus, DECORRENTE DE VARIAÇÕES ESPACIAIS EM AMBIENTE DE CATIVEIRO
Joselena Mendonça Ferreira1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque;2 Nicole Leite
Galvão Coelho3; Maisie Mitchele Barbosa1; Ana Cecília de Menezes Galvão4
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar a variação nos níveis de cortisol em função de desafios
físicos/ambientais em machos do sagui comum (Callithrix jacchus) para corroborar a validação desta espécie como
modelo animal para estudo de desordens mentais associadas ao estresse. Foram utilizados 5 machos adultos submetidos
a 3 fases experimentais distintas: Fase basal (Fb), os animais permaneceram na gaiola, de tamanho 2x2x1m, durante 28
dias e as coletas de fezes, para dosagem hormonal, foram realizadas em dias alternados. Fase F1 (ambiente novo), os
animais foram transferidos para gaiolas similares as da Fb, onde permaneceram por 7 dias. E a Fase F2 (ambiente novo
com restrição espacial), os animais foram colocados em gaiolas de dimensões menores que as anteriores, onde
permaneceram por 7 dias. Nas duas últimas fases, as coletas de fezes foram realizadas diariamente. Os níveis de cortisol
foram medidos pelo teste ELISA. Não foi detectada nenhuma alteração significativa nos níveis hormonais entre as fases
F1 e F2. E foi observado um aumento nos níveis de cortisol no ambiente com restrição espacial (F2), em relação a fase
basal (Fb). Esses resultados indicam que apenas a mudança ambiental, sem restrição espacial, não é um estressor tão
severo para esta espécie, importante informação ao se planejar estudos de desordens mentais associadas ao estresse.
PALAVRAS-CHAVE: Cortisol; Desordens mentais; Estresse; Sagui.

INTRODUÇÃO
As pesquisas que envolvem o estudo do comportamento de animais sejam em ambiente
natural ou em cativeiro proporcionam contribuições importantes do ponto de vista científico, uma
vez que enfatizam a busca pela compreensão do comportamento humano, dos processos cognitivos
e correlatos da atividade cerebral, da conservação e manejo dos recursos naturais e ainda existem
aquelas relacionadas ao bem-estar animal (YAMAMOTO, 2006). Por vezes ocorre a sobreposição
desses estudos, onde é possível relacionar algumas dessas áreas para o entendimento de
determinado fator. Assim, resultados comportamentais são relacionados a efeitos hormonais,
genéticos ou a diferença espacial na qual o animal está inserido em determinado contexto
ambiental.
O estudo de variações hormonais em animais no ambiente de cativeiro tem revelado
uma série de dados importantes quanto à descrição de patologias, de variações em períodos
reprodutivos, ou efeitos de agentes estressores (ALBUQUERQUE, 2003; RIBEIRO et al., 2007;
SILVA et al., 2008; GALVÃO-COELHO, 2009) geralmente atrelados aos comportamentos
exibidos pelos animais no mesmo período de estudo.
O uso de animais de biotérios tem fornecido uma miríade de informações no que diz
respeito ao entendimento de vários processos fisiológicos e patológicos (MONTEIRO et al, 2009).
Dentre os animais utilizados nas pesquisas na área neurobiológica, os primatas não-humanos tem se
destacado como modelo experimental em resposta ao estresse, uma vez que as semelhanças
fisiológicas, anatômicas, sociais e a proximidade filogenética facilitam a estrapolação dos
resultados para a espécie humana (SALTZMAN et al., 1998; ABBOTT et al., 2003; SOUSA;
PONTES, 2008).
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Entre os animais não-humanos utilizados nesses estudos, o sagui comum (Callithrix
jacchus) tem sido amplamente empregado em pesquisas recentes, tanto em ambiente natural como
em cativeiro (ALBUQUERQUE, 2003; GALVÃO-COELHO, 2007). Este primata neotropical é
endêmico da região Nordeste do Brasil e pertencente à família Callithrichidae, a qual apresenta
como características uma ampla plasticidade adaptativa e organização social com sistema
cooperativo de cuidado a prole. Esses animais vivem em grupos de três a quinze indivíduos em
ambiente natural, sendo geralmente monogâmicos, ou seja, apenas um casal reprodutor existente
por grupo onde os demais indivíduos subordinados do grupo auxiliam no cuidado da prole do casal
reprodutor (ABBOTT et al., 1997). Em ambiente de cativeiro, estudos relatam que a privação
desses animais ao convívio social elevam suas taxas de estresse, aumentando assim os índices de
cortisol em detrimento de desafios físicos e sociais (SILVA et al., 2008).
O cortisol é um hormônio glicocorticóide liberado pelo córtex adrenal através da
regulação pelo eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (GUYTON, 2008). Apesar de haver
variantes no que se refere aos níveis desse hormônio em diferentes espécies e dentro da mesma
espécie de acordo com o sexo, idade e o posto social do indivíduo (ABBOTT, et al., 2003), seus
níveis circulantes no plasma sanguíneo se elevam durante períodos de estresse físico ou emocional.
Essa elevação proporciona o aumento da glicemia e direciona a energia resultante para respostas
importantes para situações de desafios (GUYTON, 2008) e ainda, estimula o sistema imunológico
inato (PADGETT; GLASER, 2003).
Tendo em vista a necessidade de compreensão das doenças do cérebro, as pesquisas
neurobiológicas que enfocam essas patologias têm procurado investigar fatores etiológicos,
esclarecer mecanismos multidisciplinares, utilizar diferentes métodos de investigação ou ainda
propor novas abordagens terapêuticas. Nesse contexto, o presente trabalho utilizou o sagui
(Callithrix jacchus) como modelo experimental para investigar o perfil de variação nos níveis de
cortisol em função de desafios físicos/ambientais, para corroborar a validação desta espécie como
modelo animal para estudo de desordens mentais associadas ao estresse.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados cinco machos adultos do sagui (Callithrix jacchus) residentes em
ambiente de cativeiro. O biotério onde foi realizado o estudo fica localizado no Núcleo de
Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. Esses animais foram
submetidos ao protocolo nutricional e higiênico-sanitário adequado para a criação dessa espécie em
cativeiro.
O estudo ocorreu durante o ano de 2010 e abrangeu três diferentes fases experimentais:
a fase basal (Fb) e mais duas outras fases (F1 e F2) que funcionaram como agentes estressores. A
Fase basal ou Fase controle (Fb), teve duração de 28 dias, durante a qual os animais foram mantidos
em gaiolas individuais de alvenaria com medidas de 2,0 x 2,0 x 1,0 m com teto e parede posterior
de tela de arame e teve como finalidade estabelecer um perfil hormonal para cada animal. As
coletas de fezes foram realizadas em dias alternados para posterior mensuração dos níveis de
cortisol. Na fase de ambiente novo (F1), os animais foram transferidos para uma gaiola nova, com
dimensões similares às gaiolas utilizadas na Fase Fb. Esta fase teve a duração de sete dias e as
coletas de fezes foram realizadas diariamente. Na terceira e última fase (F2), ambiente novo com
restrição espacial, os animais foram transferidos para uma gaiola nova, com aproximadamente
metade do tamanho das gaiolas usadas nas fases anteriores. As coletas de fezes também foram
realizadas diariamente no intervalo de sete dias. No total, as coletas realizadas durante as três fases
tiveram a duração de vinte e oito dias.
As coletas de fezes dos animais foram realizadas sempre no horário entre as 6:30 9:00h da manhã para evitar influências do ritmo circadiano sobre as concentrações hormonais. Estas
foram devidamente identificadas e armazenadas em tubos individuais e congeladas a -20º C. Os
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níveis de cortisol foram dosados pelo teste ELISA, seguindo o protocolo proposto por Sousa e
Ziegler (1998). Foram determinados os valores de cortisol em ng/g de fezes e calculados os
coeficientes de variação intra e inter-ensaios. Para realizar a análise estatística, os dados foram
normalizados utilizando-se o logaritmo de base dez. O teste paramétrico ANOVA para medidas
repetidas foi utilizado para investigar possível variação de hormônios entre as fases experimentais,
o valor de significância p foi fixado em p≤0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise das variações nos níveis hormonais, ao longo das fases experimentais, é
mostrada na figura 1. Foi verificada uma elevação significativa do cortisol entre a fase basal (Fb) e
a fase F2 (p = 0,004). Quanto às variações entre as fases Fb e F1, apesar da diminuição dos níveis
de cortisol após a mudança de ambiente, não foi possível observar nenhuma alteração
estatisticamente significativa nos níveis de cortisol fecais (p = 0,007).

Figura 1 – Valores observados para o cortisol fecal (ng/g) dos cinco machos de C. jacchus nas três fases experimentais:
Fb (basal), F1 (ambiente novo) e F2 (ambiente novo com restrição espacial).
* diferenças significativas: Teste ANOVA para medidas repetidas; p≤ 0,05.

Poucos estudos relatam as modificações em níveis hormonais a partir de agentes
estressores em machos de Callithrix jacchus, tanto em ambiente natural quando em ambiente de
cativeiro, sendo a sua grande maioria, referentes a estratégias reprodutivas e convívio social destes
(PONTES, 2006; BARBOSA, 2009; SOUSA et al., 2009).
Alguns estudos com diferentes espécies animais, que utilizaram ambiente novo como
agente estressor, identificaram modificações significativas nos níveis de cortisol, principalmente
quando a modificação ambiental era acompanhada de separação social (peixes: SLOMAN, 2001;
primatas não-humanos: RIBEIRO et al., 2007, felídeos: CASTRO, 2009). Entretanto, GalvãoCoelho (2009) não observou alterações nos níveis de cortisol fecal em machos adultos de C.
jacchus quando estes foram expostos a um ambiente novo em companhia de um co-específico de
mesmo sexo. Aumento dos níveis desse hormônio só foi observado quando machos não aparentados
eram separados e expostos a um novo ambiente.
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A redução do funcionamento do eixo HPA pode ser observada quando primatas nãohumanos convivem em grupos sociais e utilizam estratégias comportamentais de redução de
estresse, estes elevam suas interações sociais positivas com demais representantes do grupo,
principalmente com fêmeas e infantes (DE VRIES et al., 2003).
Nosso resultado, aumento nos níveis do glicocorticóide cortisol em função da restrição
espacial (F2), corrobora outros estudos que demonstram a reatividade ao estresse do sagui em
situações de desafios ambientais. Segundo Cunha et al. (2005), quando submetidos a agentes
estressores provindos de estímulos (químicos, físicos e psicológicos) que ameacem a sua
estabilidade interna, a maioria dos mamíferos desenvolvem uma resposta fisiológica complexa
também conhecida como resposta ao estresse. Essa, por sua vez, desencadeia uma série de reações
relacionadas, e uma delas é a liberação de glicocorticóides e catecolaminas que podem inclusive
modular o sistema imunológico. Em seu estudo com agentes estressores em Callithrix jacchus,
Cunha et al. (2005) obtiveram respostas significativas na contagem de leucócitos no plasma
sanguíneo desses animais, onde verificou-se, a partir da utilização do paradigma intruso/residente,
um aumento na contagem dessas células, em relação a fase basal (antes da introdução do intruso)
tanto quando submetidos a fase de estresse (15 minutos após a exposição do indivíduo intruso)
quanto na fase de recuperação (120 minutos após o término da exposição). Isso comprova o
aumento das linhas de defesa nos animais dessa espécie quando submetidos a situações de desafios
ambientais.
CONCLUSÃO
Sendo assim, verificamos que apenas a mudança ambiental com restrição espacial
elevou os níveis de cortisol de maneira mais intensa. Apenas a mudança ambiental, sem restrição
espacial, não é um estressor tão severo para esta espécie. Estas são informações importantes a serem
consideradas ao se planejar estudos sobre estresse com esta espécie. E contribuem ainda para a
validação desse modelo animal para estudos de desordens mentais associadas ao estresse e no
acréscimo aos resultados encontrados nas pesquisas nas demais abordagens do Grupo de Pesquisa
em Doenças do Cérebro, as quais estão em desenvolvimento na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN).
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RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS DE MACHOS DE SAGUI COMUM, Callithrix
jacchus, EM DECORRÊNCIA DE MODIFICAÇÕES AMBIENTAIS ESPACIAIS
Joselena Mendonça Ferreira1; Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque2; Kamila Barbosa dos
Santos1; Nicole Leite Galvão Coelho3; Ana Cecília de Menezes Galvão4
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar como o Callithrix jacchus responde comportamentalmente diante
de duas situações de estresse físico/ambiental, com a finalidade de contribuir para a validação dessa espécie para
estudos relacionados ao estresse e suas desordens mentais associadas. Os comportamentos analisados foram:
autocatação, marcação de cheiro e piloereção. 5 machos adultos foram submetidos a 3 fases experimentais distintas:
Fase basal (F1), os animais permaneceram na gaiola, de tamanho 2x2x1m durante 28 dias e as coletas de dados foram
realizadas em dias alternados; Fase F2 (ambiente novo), os animais foram transferidos para gaiolas similares as da Fb. E
a Fase F3 (ambiente novo com restrição espacial), os animais foram colocados em gaiolas de dimensões menores que as
anteriores. Nas duas últimas fases os animais permaneceram nas gaiolas por 7 dias e as coletas de dados foram
realizadas diariamente. A análise estatística foi realizada utilizando-se o teste não-paramétrico ANOVA de Friedman e
Wilcoxon. Verificou-se uma redução no período da autocatação e aumentos das freqüências de piloereção entre F1 e F2.
E o aumento do comportamento de autocatação e redução dos outros dois comportamentos entre F2 e F3. Estes animais
apresentaram uma resposta comportamental mais intensa na F2 que na F3. Possivelmente houve a ativação do eixo
HPA durante a F3. Para melhor esclarecer os resultados encontrados faz necessária uma análise dos níveis hormonais de
cortisol, próximos passos deste estudo, onde serão finalizadas as dosagens destes hormônios a fim de esclarecer como
estes animais se comportam diante de tais situações de estresse.
PALAVRAS-CHAVE: Autocatação; Estresse; Marcação de cheiro; Piloereção; Sagui.

INTRODUÇÃO
O estudo do comportamento animal tem se difundido bastante em diferentes áreas
científicas e tem requerido uma investigação ampla a questões relativas à ontogênese de um
determinado comportamento, dos mecanismos que levam ao seu desenvolvimento e inclusive a
questões relativas a sua evolução (YAMAMOTO, 2006). Muitos desses comportamentos possuem
em comum uma determinada causa, ou mesmo estão associados a mecanismos fisiológicos e
psicológicos. Por essa razão uma observação de um determinado comportamento pode levar a
investigação posterior de resultados fisiológicos (endócrinos e neurais) que comprovem e enfatizem
ainda mais determinadas hipóteses atreladas a ele.
Vários estudos, referente à investigação e entendimento de patologias humanas, se
utilizam de modelos animais para averiguar possíveis problemáticas existentes com relação a
determinadas doenças humanas (CALZAVARA et al., 2004, SILVA et al., 2008). A verificação de
determinado perfil comportamental pode ocorrer através de aplicações de diferentes agentes
estressores aos animais, para a obtenção de respostas sejam elas fisiológicas ou comportamentais
(SLOMAN, et al.,2001; RIBEIRO et al., 2007, CASTRO, 2009).
Dentre as espécies amplamente utilizadas, o Callithrix jacchus (LINNAEUS, 1758),
também conhecido como sagui comum tem sido alvo de estudos recentes relacionados ao estresse.
Esta espécie pertence à família Callithrichidae e tem como característica um sistema de reprodução
monogâmico. Porém, quanto a sua empregabilidade na atuação de agentes estressores de respostas a
fatores (individuais e socias) como decorrência de determinadas patologias ainda há poucos dados
na literatura sobre esta espécie (GALVÃO-COELHO, 2009). Diante da diversidade de informações
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requeridas para a compreensão de doenças que afetam o sistema nervoso humano, o estudo do
comportamento do Callithrix jacchus poderá dispor de novo material para futuras aplicabilidades na
validação de respostas ao estresse e/ou serem demonstradas nos estudos de patologias cerebrais.
Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo investigar como o sagui
comum responde, de forma comportamental, a situações de estresse, no sentido de validá-lo como
modelo experimental para estudos relacionados às desordens mentais associadas ao estresse.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados cinco machos adultos do sagui (Callithrix jacchus), residentes de
ambiente de cativeiro. O biotério onde foi realizado o estudo fica no Núcleo de Primatologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Esses animais foram submetidos ao
protocolo nutricional e higiênico-sanitário adequado para a criação dessa espécie em cativeiro.
O estudo ocorreu durante o ano de 2010 e abrangeu três diferentes fases experimentais:
a fase basal (F1) e mais duas outras fases (F2 e F3) que funcionaram como agentes estressores. A
Fase basal ou Fase controle (F1), teve duração de 28 dias, durante o qual os animais foram mantidos
em gaiolas individuais de alvenaria com medidas de 2,0 x 2,0 x 1,0 m com teto e parede posterior
de tela de arame. Esta fase teve como finalidade estabelecer um perfil comportamental para cada
animal e as coletas de dados foram realizadas em dias alternados. Na segunda fase de ambiente
novo (F2), os animais foram transferidos para uma gaiola nova, com dimensões similares às gaiolas
da fase F1 e as coletas de dados foram realizadas diariamente. Na terceira e última fase, ambiente
novo com restrição espacial (F3), os animais foram transferidos para uma gaiola nova com
aproximadamente metade do tamanho das gaiolas usadas nas fases anteriores. As coletas de dados
também foram realizadas diariamente no intervalo de sete dias. No total, as coletas realizadas
durante as três fases tiveram a duração de vinte e oito dias.
As coletas de dados dos animais foram realizadas sempre no horário entre as 6:30 9:00h da manhã para evitar influências do ritmo circadiano sobre os comportamentos. Adotando-se
o etograma de Stevenson & Poole (1978), os comportamentos analisados foram os de autocatação,
marcação de cheiro e piloereção individual, os quais podem sofrer modificações em situações
extressantes.
A análise estatística foi realizada a partir dos testes ANOVA de Friedman e Wilcoxon,
utilizados para investigar possíveis variações dos comportamentos entre as fases. O valor de
significância p foi fixado em p≤0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O comportamento de autocatação variou entre as fases do estudo (ANOVA Friedmanx²(2) = 19,2; p = 0,000), ocorrendo menores períodos deste comportamento na fase de ambiente
novo (F2) com relação à fase basal (F1) [auto2 + auto1 (Z = -3,206; p = 0,000)] e ambiente novo
com restrição espacial (F3) [auto2 + auto3 (Z = -2,723 p<0,05, p = 0,006)]. Não houve diferença
significativa entre os períodos de autocatação na F1 com a F3 [auto3+ auto1 (Z = -0,013, p<0,05, p
= 0,99), conforme apresentado na Figura 1.
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Figura 1- Box plot do comportamento de autocatação para os cinco machos submetidos às três fases experimentais: F1
(Auto1), F2 (Auto2) e F3 (Auto3).

Para a marcação de cheiro (Figura 2) também foi observado variações ao longo do
estudo [ANOVA Friedman (x²(2) = 30,7, p = 0,000)]. Foi observada uma redução deste
comportamento na fase de ambiente novo com restrição espacial (F3) em relação a fase basal (F1)
[marc1 + macr3 (Z = -4,391, p = 0,000)] e ao ambiente novo sem restrição espacial (F2) [marc2 +
marc3 (Z = -4,423, o p = 0,000)]. Porém, não houve uma diferença significativa entre a fase basal
(F1) e ambiente novo sem restrição espacial (F2) [marc1 + marc2 (Z = -0,681, p = 0,416)].

Figura 2- Box plot do comportamento de marcação de cheiro nos cinco machos submetidos às três fases experimentais:
F1 (Marc1), F2 (Marc2) e F3 (Marc3).

A frequência piloereção (Figura 3) também variou entre as fases do estudo [ANOVA
Friedman (x²(2) = 8,761, p = 0,013)]. Houve um aumento entre a fase basal F1 e ambiente novo
(F2) [pilo2 + pilo1 (Z = -1,985, p = 0,04)]. E uma redução entre e o ambiente novo sem restrição
(F2) e com restrição (F3) [pilo3 + pilo2 (Z = -2,935, p<0,05, para o p = 0,003)]. Não houve
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diferenças significativas, entre a fase F1 e o ambiente com restrição (F3) [pilo1 + pilo3 (Z = -1,449,
p = 0,147)].

Figura 3- Box plot do comportamento de piloereção individual para os cinco machos submetidos às três fases
experimentais: F1 (Pilo1), F1 (Pilo2) e F2 (Pilo3).

Em relação ao comportamento de piloereção, os resultados mostraram que houve um
aumento da sua frequência no ambiente novo (Pilo2), com relação à fase basal (Pilo1) e ambiente
novo com o de restrição (Pilo3). Apontando que houve um aumento de atividade do sistema
nervoso autônomo que está envolvido como resposta ao estresse e a ansiedade (DETTLING et al.,
2002). Isto pode ser decorrente da redução do comportamento de autocatação, o qual é considerado
um redutor de tensão, pois libera ocitocina, hormônio redutor do funcionamento do eixo
Hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (DE VRIES et al., 2003), responsável pela regulação de
glicocorticóides tais como o cortisol, considerado o principal glicocorticóide atuante em primatas e
um hormônio importante em respostas relacionadas ao estresse (GUYTON, 2008).
Por outro lado, foram observadas reduções nas freqüências de piloereção e marcação de
cheiro na F3. A marcação de cheiro é considerada um indicador de ansiedade (CUBICCIOTTI et
al., 1986; BARROS; TOMAZ, 2002). Esta redução pode ter ocorrido em função da elevação dos
períodos de autocatação, nesta fase, segundo Hoffmann & Giaquinto (2006) os comportamentos, de
uma maneira geral, são usualmente induzidos por estímulos ambientais ou por estímulos externos
(receptores viscerais e centrais), sendo estes monitorados por um sistema de retroalimentação
sensorial. Nesse sentido, agentes estressores acabam promovendo a ativação do sistema nervoso
autônomo simpático em decorrência da modificação do ambiente de cativeiro, já que este é o
responsável pela ativação e consequente redução de estímulos comportamentais estressores
(GALVÃO-COELHO, 2009).
Sendo assim, para nossa surpresa, os machos de C. jacchus quando são expostos a um
ambiente novo com restrição espacial, estressor mais severo, não apresentam uma resposta
comportamental de ansiedade ou de ativação do sistema nervoso autônomo simpático.
Apresentando uma resposta comportamental mais intensa na F2. Possivelmente houve ativação do
eixo HPA (hipófise-pituitária-adrenal) durante a F3. Para melhor esclarecer os resultados
encontrados faz necessário uma análise dos níveis hormonais de cortisol. Sendo assim, os próximos
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passos deste estudo será finalizar as dosagens deste hormônio a fim de esclarecer como estes
animais se comportam diante de situações de estresse.
CONCLUSÃO
Os machos da espécie utilizada nessa pesquisa, apresentaram uma resposta
comportamental associada ao estresse quando modificados de ambiente físico. Mas, quando são
expostos a um ambiente novo com restrição espacial parecem não apresentar uma resposta
comportamental de ansiedade ou de ativação do sistema nervoso autônomo simpático, já que houve
redução da piloereção e marcação de cheiro, provavelmente em função do aumento da autocatação
que é tido como redutor de tensão.
Pode ser que tais animais tenham ativado o eixo HPA, aumentando os níveis de cortisol
em função da restrição espacial. Pois, não é raro a dissociação entre hormônios e comportamento
em estudos sobre estresse. Assim, para melhor esclarecer os resultados encontrados, faz-se
necessário uma análise dos níveis hormonais de cortisol, o que já está sendo feito em um estudo
paralelo com dosagens deste hormônio a fim de esclarecer como estes animais se comportam
também fisiologicamente diante de tais situações de estresse.
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VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CULTIVO DA CARAPEBA Eugerres
brasilianus (CUVIER, 1830): CARACTERIZAÇÃO MACRO-MICROSCÓPICA DA
EVOLUÇÃO GONADAL DOS ESTÁGIOS REPRODUTIVOS DA ESPÉCIE.
Jônnata Fernandes de Oliveira¹; Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça2; Valdir
Alves de Mendonça3, Giseli L.C. Cavalcanti4, Carolina M. Torres-Silva5

RESUMO:Este estudo abordou a análise macro e microscópica das gônadas da Carapeba, Eugerres brasilianus, que
pertence à família Gerreidae, um dos mais importantes recursos pesqueiros do nordeste brasileiro e, de grande
importância na pesca comercial, artesanal e esportiva. As espécies foram coletadas durante os meses de Junho de 2010 e
maio de 2011, no canal de santa Cruz, litoral norte de Pernambuco. Essas amostras foram acondicionadas e levadas ao
Laboratório de Ecologia Marinha da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Em laboratório, foi realizada a
biometria de todos os peixes, registrando-se os seus comprimentos total e zoológico, e os pesos total e eviscerado. Após
o processo de dissecação dos exemplares, as gônadas foram coletadas, medidas quanto ao seu comprimento, peso e
largura, e seus sexos e estágio maturacional identificados, e em seguida retirou-se uma alíquota para o procedimento
histológico. Para a análise macroscópica observou-se cinco estágios de maturação gonadal para fêmeas e machos. A
análise microscópica evidenciou uma escala de cinco estágios para os machos (virgem ou imaturo, em maturação,
maduro, esvaziado e repouso), e para as fêmeas foi observada uma escala de cinco estágios maturacionais, mas o
estágio de maturação foi dividido em três fases: maturação inicial, maturação intermediária ou vitelogênese primária,
maturação final ou Vitelogênese Secundária.
PALAVRAS-CHAVE: Eugerres brasilianus; Maturação Gonadal; Pernambuco.

INTRODUÇÃO
Na região nordeste do Brasil, principalmente nos estados de Alagoas, Sergipe e
Pernambuco, os gerreídeos apresentam grande importância na pesca comercial, artesanal e
esportiva. Esta família é citada como “maior expressão na atividade da pesca nordestina”
(PEREIRA-BARROS, 1981; BEZERRA; VIEIRA; SANTOS, 2001). Dentre os representantes da
Família Gerreidae, a carapeba (Eugerres brasilianus) apresenta elevada freqüência no litoral
nordestino e uma grande representatividade na pesca artesanal local.
Embora possua uma grande importância para a pesca no nordeste, pouco se conhece
sobre a biologia dos gerreídeos. Estudos sobre a reprodução e o entendimento de suas estratégias
constituem a base para a administração pesqueira, a preservação das espécies e, principalmente,
para a atividade de piscicultura. Alguns autores ressaltam ainda a importância dos estudos
histológicos relacionados com o modo da organização celular e, mais especificamente, da estrutura
e ultra-estrutura das gônadas de teleósteos, com vistas ao conhecimento dos hábitos reprodutivos
das espécies de peixes (TAKASHIMA; HIBIYA, 1995; SANTOS; SILVA; VIANA, 1995).
Silva e Silva (1983) registram a redução nos estoques de E. brasilianus, anteriormente
capturado em quantidades expressivas no litoral de Alagoas e citam a necessidade do conhecimento
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do ciclo reprodutivo das espécies dessa família, como forma de se otimizar de uma maneira mais
racional a captura dessa espécie, evitando a captura de exemplares jovens ou no período reprodutivo
(BEZERRA; VIEIRA; SANTOS, op cit.).
Baseado nestas informações, este estudo tem como objetivo obter informações sobre a
biologia reprodutiva da carapeba (E. brasilianus), buscando promover um maior entendimento da
dinâmica populacional da espécie como subsídio para a reprodução em laboratório. E,
especificamente caracterizar os estágios macro-microscópicos da evolução gonadal.
MATERIAL E MÉTODOS
Durante o período de junho/2010 a maio/2011 foram coletados exemplares de E.
brasilianus, em coletas mensais nas colônias de pescadores do litoral norte, principalmente em
Itapissuma (Z10), Pernambuco. As amostras foram processadas e analisadas no Laboratório de
Ecologia Marinha (LEMAR), do DEPAq-UFRPE. Posteriormente, as amostras foram dissecadas
para coleta do material biológico e identificação dos sexos, sendo as gônadas mensuradas e pesadas.
Em seguida, as mesmas foram acondicionadas em solução fixadora (formol 10%) por no máximo
72 horas, e posteriormente retiradas e colocadas em uma solução conservadora (álcool a 70%).
Logo após foi retirada uma alíquota da porção mediana das gônadas para a realização de
procedimento histológico, visando à análise microscópica e determinação do estágio de maturação
sexual.
Para a classificação macroscópica foi utilizada uma escala com cinco estágios: imaturo;
em maturação; maduro; esvaziado e em repouso, de acordo com a forma, tamanho, coloração e
vascularização das mesmas (VAZZOLER, 1996). Para a análise microscópica, foram realizados
cortes histológicos nas gônadas, os quais foram submetidos à inclusão de parafina. Em seguida
esses cortes foram seccionados em micrótomo (6 μm), corados com Hematoxilina/Eosina (HE) e
examinados com o auxílio de um microscópio óptico para determinação do estágio de maturação
gonadal. Na inexistência de uma escala específica para a espécie estudada, foi utilizada a descrita
por Silva, Reis e Mello (2005).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram obtidos 553 ovários de carapebas, sendo 243 fêmeas e 310 machos.
Macroscopicamente foi possível identificar cinco estágios de desenvolvimento gonadal: estádio
virgem ou imaturo apresentaram-se alongados, como uma faixa delgada; com a coloração
variando de amarelo claro (para fêmeas) a um aspecto translúcido (para machos), ocupando menos
de um terço da cavidade abdominal. No estádio em maturação, os ovários encontravam-se com
vascularização mais visível e já torna-se perceptível o aspecto granuloso da formação dos ovócitos,
ocupando cerca de 1/3 a 2/3 da cavidade abdominal, com coloração mais amarelada e começa a
assumir um formato de “botas de cano longo”, os machos apresentaram as gônadas com aspectos
mais vascularizados e coloração esbranquiçada; no estádio maduro ou desova os ovários
apresentam coloração alaranjada, bastante irrigada, aspecto intumescido, ocupando cerca de 2/3 a
3/3 da cavidade abdominal, torna-se evidente a presença dos ovócitos, e para os machos as gônadas,
sob leve pressão, secretam um líquido viscoso e esbranquiçado; no estágio esvaziado ou repouso a
gônadas apresentaram o volume bem reduzido, com consistência flácida e foi possível observar
grânulos de coloração esbranquiçada, nas fêmeas; ou ainda a presença de líquido com coloração
amarronzado para os machos, e aspecto bem hemorrágico para ambos os sexos; na fase de repouso
as gônadas começaram a clarear, tornando-se novamente alaranjados ou amarelados e mais
intumescidos.
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Com base na identificação dos estágios de desenvolvimento das células germinativas e a
disposição dos diversos componentes histológicos, foi possível classificar sete estágios de
desenvolvimento ovariano:
- Estádio Virgem ou Imaturo: os ovários são revestidos por uma membrana de tecido
conjuntivo, contendo a túnica albugínea e o tecido seroso. Este revestimento emite projeções
originando os septos ou lamelas ovígeras; nesta fase as lamelas encontram-se organizadas,
direcionadas para o lúmen da gônada, com agrupamentos de células jovens ou ovogônias (Fase I),
que se encontra em todas as fases de desenvolvimento ovariano (Figura 1).
- Estádio em Maturação Inicial – observou-se o predomínio de ovócitos do estoque de
reserva (Fase II), ocorre o aumento do volume celular, o citoplasma é definido, o núcleo apresenta
nucléolos basófilos, que se tornam mais numerosos e basófilos e migram para a periferia nuclear. A
partir desta fase surgem ovócitos com vitelogênese lipídica (Fase II) (Figura 2).
- Maturação Intermediária ou fase de vitelogênese primária - observamos a
presença de uma grande variedade de tipos celulares, como ovócitos do estoque de reserva (Fase II),
presença marcante de numerosos ovócitos com vitelogênese lipídica inicial, apresentando vesículas
vitelinas, que indicam o inicio da formação do vitelo; e ovócitos com vitelogênese lipídica final,
onde começam a surgir grânulos de vitelo, indicando a formação da vitelogênese secundária; além
de ovócitos atrésicos, corpos marrons e células foliculares (Figura 3).

Figura 1 - Estádio Virgem – Seção transversal Figura 2 - Estádio em Maturação inicial: Ovócitos do
apresentando ninhos de ovogônias (NO), lamelas ovígeras estoque de reserva (OER) e células germinativas (CG).
(LO) estendendo-se paralelamente em direção ao lúmen Aumento 100X.
central, evidenciando camada muscular longitudinal
externa (túnica albugínea - TA) e camada circular interna
(serosa - S), e o tecido epitelial pavimentoso (TEP).
Aumento 100X

- Maturação Final ou Vitelogênese Secundária – verifica-se uma evolução nas fases
ovocitárias, surgindo ovócitos com vitelogênese lipídica e protéica, apresentando grânulos de vitelo
(Fase IV) e alguns com vitelogênese completa (Fase V), permanecem presentes ovócitos nas fases
II e III. O citoplasma encontra-se coberto de grânulos de vitelo, que começam a se fundir formando
as plaquetas vitelínicas, o núcleo migra para o pólo animal da célula e ocorre o espessamento da
zona radiata (membrana vitelina) (Figura 4).
- Maduro ou Desova – observou-se a predominância de ovócitos com vitelogênese
lipídica completa (Fase V), cobertos de grânulos de vitelo, com coloração alaranjada, em maior
numero que no estádio anterior, ocorre ovócitos em hidratação, com o citoplasma parcialmente
hialinizado, além de apresentarem um aumento considerável no diâmetro dos ovócitos (Figura 5).
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Figura 3 - Maturação Intermediária – Ovócitos do estoque
de reserva (OER), células germinativas (CG), ovócitos com
vitelogênese lipídica inicial (OVLI), ovócitos com
vitelogênese lipídica final (OVLF) (Fase III), ovócitos
atrésicos (AO), corpos marrons (CM) e células foliculares
(CF). Aumento 100x.
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Figura 4 - Maturação Final – Ovócitos com deposição
lipídica (VL), células germinativas (CG), ovócitos com
vitelogênese lipídica final (OVLF), ovócitos com
vitelogênese lipídica protéica (OVLP), plaquetas vitelínicas
(PV), ovócitos atrésicos (OA), núcleo (N) e membranas
vitelinas (MV) ou Zonas radiatas (ZR). Aumento 100x

- Esvaziado ou Desovado – apresentou-se com aspecto desorganizado; as lamelas
ovarianas encontram-se distendidas, rompidas. Ocorre presença de ovócitos remanescentes e
espaços vazios deixados por ovócitos que foram eliminados, corpos marrons, ovócitos atrésicos, e
alguns ovócitos pré vitelogênicos. As lamelas são mais longas devido ao aumento de tamanho das
gônadas (Figura 6).
- Repouso – observou-se que nessas gônadas ocorre predomínio de ovócitos prévitelogênicos (ovogônias e do estoque de reserva), restos de ovócitos em absorção, zonas
hemorrágicas, células foliculares e alguns espaços vazios (Figura 7).

FV

OVLP

OA
OVLP
OVLP
Figura 5 - Maduro ou Desova– ovócitos com vitelogênese Figura 6 - Esvaziado ou Desovado – ovócitos com
lipídica protéica (OVLP), folículos vazios (FV), ovócitos vitelogênese lipídica protéica (OVLP), folículos vazios
(FV), ovócitos hidratados (OH), ovócitos atrésicos (OA).
atrésicos (OA). Aumento 100x.
Aumento 100x.
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Figura 7 - Repouso – ovogônias (OG), ovócitos do estoque de reserva (OER), ovócitos em absorção
(AO), zonas hemorrágicas (ZH), células foliculares (CF). Aumento 100x

Para os machos foram classificados microscopicamente em cinco estádios
maturacionais:
- Virgem ou imaturo: os lúmens não são visíveis; apresentam muitas espermatogônias
(Sptg) e muitos ninhos de espermatócitos (Sptc) (Figura 1).
- Maturação - observam-se poucas espermatogônias e espermatócitos, muitos ninhos
de espermátides e muitos espermatozóides nos lúmens (Figura 2).

Figura 1 – virgem, com espermatogônias (Sptg) e
espermatócitos (Sptc). Aum.100X.

Figura 2 – Maturação, espermatogônias (Sptg),
espermatócitos (Sptc), espermátides (Sptd) e
espermatozóides (Sptz). Aum.100X.

- Maduro - muitos espermatozoides nos lúmens e poucas espermátides nas paredes
distendidas dos lumens (Figura 3).
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Figura 3 – Maduro, com espermátides (Sptd) e Figura 4 – esvaziado, lumens vazios, poucas espermátides
espermatozóides (Sptz). Aum.100X.
(Sptd) e espermatozóides (Sptz). Aum.100X.

- Esvaziado - lúmens vazios com paredes bastante delgadas; apresentam poucos
espermatozóides e espermátides (Figura 4).
- Repouso - poucas espermatogônias e muitos ninhos de espermatócitos e espermátides;
são observados poucos espermatozóides nos túbulos seminíferos (Figura5).

Figura 5 – Repouso, poucas espermátides (Sptd) e espermatozóides (Sptz). Aum.100X.

Resultados semelhantes também foram encontrados por Bezerra, Vieira e Santos (2001),
para a espécie Diapterus rhombeus, tanto para machos como para fêmeas, a análise macroscópica
também demonstrou as características parecidas com as descritas por Vazzoler (1996). Ao
microscópio as lâminas de fêmeas imaturas de D. rhombeus revelaram a presença de ovogônias,
ovócitos I e ovócitos II. Na fase de maturação, os ovários apresentaram maior ocorrência de
ovócitos III e IV. Nas gônadas maduras, verificou-se a predominância de ovócitos IV e maior
irrigação. Os ovários esvaziados apresentaram atresia, folículos rompidos e presença de tecido de
cicatrização.
O mesmo autor observou que nos testículos imaturos ocorre a predominância de
espermatogônias e espermatócitos primários. Para os testículos na fase de maturação espermatócitos
secundários e espermátides. Enquanto que nos testículos maduros ocorreram espermatócitos
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primários, secundários, espermátides e espermatozóides. Nos testículos esvaziados observou-se
desorganização tecidual, invaginações, luz reduzida e presença de poucos espermatozóides.
De acordo com Silva, Reis e Mello, (2005) observando ovários de Eugerres brasilianus,
Diapterus rhombeus e Diapterus olisthostomus, capturadas no complexo estuarino-lagunar de
Cananéia-Iguape, macroscopicamente as observações semelhantes ao nosso estudo; quanto as
características citológicas das células germinativas durante o processo de maturação foram
estabelecidas oito estádios de maturação ovarianos, definidos pela estrutura histológica dos ovários
e pela ocorrência e freqüência relativa das seis fases ovocitárias: “A” (imaturo); “Bi” (em
maturação inicial); “Bf” (em maturação final); “Ci” (maduro inicial); “Cf” (maduro final); “Di”
(parcialmente esvaziado); “Df” (totalmente esvaziado); e “R” (em recuperação). ovogônias, ovócito
em estádio cromatina-nucleolar, ovócito perinucleolar, ovócito cortical-alveolar, ovócito
vitelogênico e ovócito maduro.
Estas mesmas estruturas celulares foram observadas nos diversos estádios de
desenvolvimento gonadal para a espécie em estudo sendo observadas em fêmeas ovogônias,
ovócitos em estádio cromatina-nucleolar, ovócitos perinucleolar, ovócitos cortical-alveolar,
ovócitos vitelogênicos e ovócitos maduros e nos machos: espermatogônias, espermatócitos,
espermátides, espermatozóides; Quanto aos estádios, em nosso estudo foi estabelecido sete fases
ovocitárias para fêmeas e cinco fases para machos.
CONCLUSÃO
Quanto à avaliação macroscópica, foram definidos cinco estágios maturacionais tanto
para machos quanto para fêmeas. A análise histológica evidenciou uma escala de maturidade
composta de sete estágios para as fêmeas e cincos estágios para os machos, sendo observados os
seguintes tipos celulares nos ovários: ovogônias, ovócitos em estádio cromatina-nucleolar, ovócitos
perinucleolar, ovócitos cortical-alveolar, ovócitos vitelogênicos e ovócitos maduros; e nos machos:
espermatogônias, espermatócitos, espermátides, espermatozóides. O presente trabalho proporcionou
conhecimentos sobre os aspectos reprodutivos da carapeba E. brasilianus. Desta forma, possibilitou
informações sobre a biologia dessa espécie, que servirá como auxílio para determinar a viabilidade
técnica e econômica da carapeba como produto aquícola.
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VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CULTIVO DA CARAPEBA Eugerres
brasilianus (CUVIER, 1830): AVALIAÇÃO DA BIOLOGIA POPULACIONAL E
REPRODUTIVA DA CARAPEBA CAPTURADA NO LITORAL NORTE DE
PERNAMBUCO.
Acácia Maria Pinto 1; Maisa Clari Farias Barbalho de Mendonça2, Valdir Alves de
Mendonça3, Giseli L.C. Cavalcanti4, Carolina M. Torres-Silva5
RESUMO Embora possua uma grande importância para a pesca no nordeste, pouco se conhece sobre a biologia dos
gerreídeos. Estudos sobre a reprodução e o entendimento de suas estratégias constituem a base para a administração
pesqueira, a preservação das espécies e, principalmente, para a atividade de piscicultura. No presente trabalho foram
examinados 553 exemplares de Eugerres brasilianus capturados no canal de Santa Cruz, em Pernambuco, entre junho
de 2010 e maio de 2011. Em laboratório, foram coletados os dados biométricos dos indivíduos e suas gônadas para
análise macroscópica. Os comprimentos totais das fêmeas variaram de 17 a 40 cm, e dos machos entre 18 e 39 cm. A
proporção sexual foi de aproximadamente 1,2M:1F. A relação peso/comprimento para a espécie foi representada pela
equação Pt = 0,0291 Ct 2,7826, com r de Pearson = 0,95; sendo corroborada pela equação LnPt = - 3,5378 + 2,7826 LnCt.
A constante de crescimento para a espécie foi do tipo alométrico negativo. O IGS médio observado demonstrou maiores
valores em março, novembro, dezembro e janeiro para fêmeas e novembro, dezembro e janeiro para machos,
apresentando intensa atividade reprodutiva para todo o período.

Palavras-chave: Biologia reprodutiva; Carapeba; Gerreidae; Canal de Santa Cruz.
INTRODUÇÃO
Dentre os representantes da Família Gerreidae, a carapeba (Eugerres brasilianus)
apresenta elevada freqüência no litoral nordestino e uma grande representatividade na pesca
artesanal local. São recursos demersais importantes, capturados abundantemente pela pesca
comercial, e em algumas regiões costeiras como pesca de subsistência. A carapeba listrada é uma
espécie marinha bastante apreciada para alimentação humana, que habita águas neríticas de mares
quentes, penetrando em lagoas costeiras e nos estuários para completar seu ciclo de vida, utilizando
estes ambientes como locais para reprodução, crescimento, abrigo e alimentação. Apesar dessas
características, poucos estudos foram realizados sobre sua biologia (YAÑEZ-ARANCIBIA, 1986).
Pesquisas sobre a biologia populacional e reprodutiva de espécies de interesse comercial
constituem a base para o desenvolvimento de programas de gestão e ordenamento da atividade
pesqueira, servindo também para subsidiar atividades de cultivo, de maneira tal que se possa
assegurar o fornecimento constante de alimento para a população, preservando a espécie.
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a biologia populacional e
reprodutiva desta espécie, a fim de subsidiar informações importantes para o desenvolvimento de
sua reprodução em laboratório, possibilitando o domínio do seu ciclo produtivo em cativeiro.
MATERIAIS E MÉTODOS
As coletas de material biológico foram realizadas no período de junho de 2010 a maio

___________________________________________________________________________________________________________
1
Discente do curso Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus Central, UERN. E-mail:
acaciaapodi4@hotmail.com
2
Doutora em Ciências, docente do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Campus
Central, UERN. E-mail: maisaclari@uern.br
3
Doutorando do RENORBIO pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. E-mail: msc.valdir@hotmail.com
4
Discente da UFRPE, Laboratório de Ecologia Marinha - LEMAR, Dept. de Pesca e Aqüicultura, UFRPE. E-mail:
gil_lcavalcanti@hotmail.com
5
Doutoranda da UFRPE, Laboratório de Piscicultura Marinha - LPM, Dept. de Pesca e Aqüicultura, UFRPE.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1072

de 2011, totalizando 553 indivíduos amostrados, adquiridos na Colônia de Pescadores de
Itapissuma (Z10). As amostras foram submetidas aos procedimentos biométricos no Laboratório de
Ecologia Marinha da Universidade Federal Rural de Pernambuco (LEMAR/UFRPE) para análise.
Em laboratório, foi realizada a biometria de todos os peixes, registrando-se os seus
comprimentos total (CT) e o peso total (PT). Após o processo de dissecação dos exemplares, as
gônadas foram coletadas, medidas quanto ao seu comprimento, peso e largura, e seus sexos e
estágio maturacional identificados.
Para a classificação macroscópica foi utilizada uma escala com cinco estágios: (A)
imaturo; (B) em maturação; (C) maduro; (D) esvaziado e (E) em repouso, de acordo com a forma,
tamanho, coloração e vascularização das mesmas (VAZZOLER, 1996). A moda das classes de
comprimento para cada sexo foi identificada em classes de 1 cm.
A relação entre o peso total e o comprimento total foi utilizada para verificar o tipo de
crescimento dos exemplares.
A proporção sexual foi estimada através da relação do número total de machos e fêmeas
para todos os meses de coleta, aplicando-se o teste não paramétrico do Qui-quadrado (χ2), ao nível
de 5% de significância (MENDES, 1999), para se identificar a existência de diferenças
estatisticamente significativas nas proporções entre os sexos(α = 0,05).
Para determinação do Índice Gonadossomático (IGS) foi usada a equação:
IGS=PG/PE*100 proposta e modificada de Schaefer e Orange (1956), onde PG é o peso das
gônadas e PE o peso eviscerado. Esta equação foi aplicada apenas aos indivíduos adultos, para se
avaliar a atividade reprodutiva das carapebas.
A época de desova foi determinada através da distribuição mensal do IGS das fêmeas e
da freqüência mensal dos diferentes estágios maturacionais (VAZZOLER, op cit.).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram amostrada 553 carapebas Eugerres brasilianus, sendo 243 fêmeas e 310 machos.
O comprimento total das fêmeas variou entre 17 e 40 cm, enquanto que o dos machos variou entre
18 e 39 cm. No estudo das classes de comprimentos, verificou-se uma moda entre 28-29 cm para as
fêmeas e 27-28 para os machos (Figura 1). A caratinga, como é conhecida popularmente a espécie
Eugerres brasilianus é a integrante da família Gerreidae que alcança o maior tamanho, podendo
medir até 40 cm, com tamanho médio de 25 cm (FIGUEIREDO; MENEZES, 1980).
A relação entre Pt e Ct revelou um crescimento exponencial, com a constante de
crescimento do tipo alométrico negativo, para ambos os sexos, através da equação Pt = 0,0291 Ct
2,7826
, com r de Pearson = 0,95; sendo corroborada pela equação LnPt = - 3,5378 + 2,7826 LnCt
(Figura 2).
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Figura 1- Distribuição de freqüência absoluta do comprimento total dos machos e fêmeas da carapeba

Figura 2 - Relação peso/comprimento para machos e fêmeas da carapeba listrada.

A proporção sexual para todos os indivíduos amostrados foi de 1:1 (1,2 macho:1
fêmea), havendo diferença significativa (p < 0,05), para os meses de julho, agosto, setembro,
outubro, janeiro e fevereiro (Figura 3).
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Figura 3- Proporção sexual entre machos e fêmeas da carapeba listrada.

Vazzoler (1996) considera que a proporção entre fêmeas e machos é uma informação
importante para a caracterização da estrutura de uma espécie ou população, além de constituir
subsídios para um estudo de outros aspectos como avaliação do potencial reprodutivo e em
estimativas do tamanho do estoque. Segundo a autora, este parâmetro em peixe varia ao longo do
ciclo de vida em função de eventos sucessivos, que atuam de modo distinto sobre os indivíduos de
cada sexo constituindo tática reprodutiva.
Quanto à distribuição das freqüências mensais dos estádios maturacionais, para as
fêmeas analisadas, foram observadas imaturas, em maturação, maduras (com as gônadas bastante
vascularizadas e ocupando a maior parte da cavidade abdominal), em desova, e em repouso. Fêmeas
maduras e em maturação foram observadas em quase todos os meses do ano, com maior freqüência
de gônadas maduras nos meses de novembro e dezembro (Figura 4).
Para os machos analisados, encontravam-se em maturação, maduros, ejaculando,
imaturos e em repouso. O estágio de desenvolvimento em maturação foi o mais freqüente, tendo
sido observado, da mesma forma que nas fêmeas, em quase todos os meses do ano, com uma
freqüência de ocorrência de aproximadamente 57%. Machos maduros também foram observados
em quase todos os meses do ano, com maior freqüência nos meses de dezembro e janeiro (Figura
5).
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Figura-4: Distribuição mensal dos estágios maturacionais para fêmeas de Eugerres brasilianus.

Figura-5: Distribuição mensal dos estágios maturacionais para machos de Eugerres brasilianus.
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Figura-6: Índice Gonadossomático Médio mensal para machos e fêmeas de Eugerres brasilianus.

O IGS médio observado demonstrou maiores valores em março, novembro, dezembro e
janeiro para fêmeas e novembro, dezembro e janeiro para machos, apresentando intensa atividade
reprodutiva para todo o período.
A carência de informações sobre os aspectos reprodutivos aqui apresentados dificulta a
execução de uma discussão mais elaborada, pois na literatura não encontramos parâmetros
comparativos para a espécie ou família.
CONCLUSÕES
Podemos concluir que os comprimentos totais das fêmeas de Eugerres brasilianus
variaram de 17 a 40 cm, e dos machos entre 18 e 39 cm. A proporção sexual para todos os
indivíduos amostrados foi de 1:1, havendo diferença significativa (p < 0,05), para os meses de
julho, agosto, setembro, outubro, janeiro e fevereiro. Tanto os machos quanto as fêmeas
apresentaram crescimento exponencial na relação peso e comprimento e IGS médio com maiores
valores em novembro, dezembro e janeiro, apresentando atividade reprodutiva o ano todo.
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VIVÊNCIAS SOBRE A PÓS-MENOPAUSA: RELATOS DE MULHERES
INSTITUCIONALIZADAS EM UM ABRIGO PARA IDOSOS
Viviane Marie Silva Nobre1; Líbne Lidianne da Rocha e Nóbrega2

RESUMO: A pós-menopausa, última fase do climatério, é um período marcado por grandes modificações, tanto
fisiológicas, quanto psicossociais e culturais na vida da mulher. Ademais, com o aumento da expectativa de vida e,
conseqüentemente, do número de idosos, tem crescido a demanda por instituições de longa permanência, o que leva
algumas mulheres a vivenciarem este período em instituições que abrigam idosos. Dessa forma, a pesquisa objetivou
refletir acerca da qualidade de vida de mulheres que vivenciam a pós-menopausa em abrigo para idosos. A coleta dos
dados foi realizada mediante aplicação de uma entrevista semi-estruturada a um total de oito mulheres que vivenciam a
pós-menopausa, abrigadas no Instituto Amantino Câmara – IAC, em Mossoró-RN. Atendendo à Resolução nº 196/96
do Conselho Nacional de Saúde, que trata sobre pesquisas com seres humanos, a pesquisa foi iniciada após aprovação
pelo Comitê de Ética da UERN, através do protocolo n° 070/2010 de 12/11/2010. Os dados foram organizados em
categorias e discutidos a partir do referencial teórico proposto pelo estudo. Dentre as categorias discutidas, pode-se
citar: Dor e outros sintomas; Felicidade; Saúde e; Lazer. O trabalho apontou resultados que tornam passíveis de
discussão, as ações dos profissionais do IAC frente à saúde das abrigadas, que se encontram mais frágeis ao
vivenciarem a conturbada associação entre envelhecimento e a pós-menopausa. Ao adotar hábitos de vida saudáveis, as
mulheres se adaptariam de forma mais tranqüila e menos dolorosa ao fim do seu período reprodutivo e ao processo da
institucionalização, buscando assim, uma melhoria em sua qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Institucionalização; Mulheres; Pós-menopausa.

INTRODUÇÃO
O aumento da expectativa de vida na sociedade atual tem permitido a um número cada
vez maior de mulheres, vivenciarem o período da pós-menopausa que, segundo Silva (2009), é a
última fase em que se divide o climatério. Ademais, juntamente com a progressão mundial do
número de idosos (pessoas com mais de 60 anos), tem crescido também a demanda por instituições
de longa permanência (HADDAD, 2008).
Assim, apreende-se que a feminização da velhice no Brasil, além de propiciar a vivência
do período climatérico até sua última fase, a pós-menopausa, possibilita que algumas mulheres
vivenciem esta mesma fase do climatério, em instituições que abrigam idosos.
Durante o processo de institucionalização, Haddad (2008) afirma que o idoso se
distancia da família, podendo até ser abandonado, acarretando no seu desligamento do mundo
anterior em que vivia e de sua própria história.
Freire Jr. (2005) relata que inúmeras instituições especializadas no cuidado de idosos
procuram promover a saúde, incentivando o autoconhecimento e a autonomia, permitindo que os
mesmos articulem os saberes técnicos e populares, conhecendo e controlando os fatores
multidimensionais que cercam seu processo saúde-doença. Porém, algumas dessas instituições não
conseguem articular propostas de promoção à saúde que dêem conta de atender às necessidades de
saúde dos abrigados, desrespeitando, dentre outros aspectos, suas individualidades.
Por sua vez, observa-se que a pós-menopausa, ocorre em torno dos 56 e 65 anos, e
caracteriza-se por ser um evento que sucede a menopausa. A última fase do climatério, como é
considerada, é um período marcado por grandes modificações nas mulheres, tanto físicas, quanto
1
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psicossociais (OLIVEIRA, 2008).
Os principais sinais e sintomas pós-menopáusicos descritos na literatura são: fogachos descritos como ondas de calor, insônia, fadiga, irritabilidade, depressão, sudorese, palpitações,
cefaléia, esquecimento, problemas urinários, estresse, transtornos – como desajustes conjugais,
problemas familiares – e, também, alterações na sexualidade, dentre outros (FREITAS, 2004).
Mais do que a interrupção dos ciclos menstruais, nesse período a mulher se encontra
susceptível a problemas cardiovasculares, Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), neoplasias, obesidade, osteoporose, entre outros (BRASIL, 2008).
Dessa forma, percebe-se que a vivência das mulheres pós-menopáusicas em abrigos
para idosos particularizam aspectos referentes à qualidade de vida, atribuindo perspectivas
diferenciadas de vida e saúde para elas.
Neste sentido, a partir desse preâmbulo, urge refletir acerca da qualidade de vida de
mulheres que vivenciam a pós-menopausa em abrigo para idosos.
Acredita-se que ao se conhecer e discutir os aspectos relacionados à vivência
institucional de mulheres que se encontram na pós-menopausa, pode-se detectar experiências
particulares, a partir da vida individual ou coletiva de cada uma, que orientem estratégias de
promoção à saúde, voltadas para o grupo.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa se caracteriza por ser exploratória com abordagem qualitativa, onde foram
investigadas as vivências de mulheres institucionalizadas, no que diz respeito as suas experiências e
práticas acerca da pós-menopausa.
A pesquisa de campo foi realizada no município de Mossoró-RN em uma instituição
que abriga idosos, sem fins lucrativos, o Instituto Amantino Câmara – IAC.
A escolha do IAC levou em consideração o perfil da instituição enquanto cuidadora de
idosos, onde há um grande número de mulheres vivenciando o período da pós-menopausa,
favorecendo a pesquisa sobre os aspectos peculiares e multidimensionais que cercam o climatério
de mulheres que vivem em abrigos.
No Instituto, encontram-se atualmente cerca de 50 abrigados, na faixa etária entre 48 e
106 anos de idade, os quais moram permanentemente na instituição. O número de mulheres excede
o de homens, de modo que, são 34 mulheres e apenas 19 homens.
Constituíram a amostra da pesquisa, um total de oito mulheres que já haviam atingido a
pós-menopausa, ou seja, que estavam há mais de 12 meses em amenorréia. A idade das
participantes compreendeu o intervalo dos 60 aos 81 anos. A partir dos critérios de exclusão, não
participaram da pesquisa, as mulheres que apresentavam alguma deficiência mental ou outros
problemas de saúde, assim como, as mulheres que adentraram na pós-menopausa de forma não
natural, por meio da histerectomia, ooforectomia, entre outros.
Antes de iniciar-se a coleta dos dados, o projeto de pesquisa foi enviado para o CEP –
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, obtendo
parecer favorável nº 070/2010.
Para a coleta dos dados, o instrumento utilizado foi um roteiro de entrevista semiestruturada, aplicado individualmente a cada mulher, após a obtenção da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando-se a resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde que regulamenta pesquisas com seres humanos. As entrevistas foram gravadas em um
aparelho MP4, para que os depoimentos fossem transcritos fidedignamente, após sua coleta.
Os dados foram analisados a partir de uma abordagem qualitativa, visando o melhor
entendimento acerca do tema em questão. Após a leitura dos dados obtidos, destacaram-se as idéias
e trechos principais das falas, que após serem dispostas logicamente, foram organizadas em
categorias.
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A partir dos depoimentos coletados nas entrevistas e das concepções, práticas e
vivências das mulheres pós-menopausadas em um abrigo para idosos, surgiram as seguintes
categorias: Dor e outros sintomas; Felicidade; Saúde e; Lazer.
Para garantir o anonimato das entrevistadas na apresentação das categorias, foram
utilizados pseudônimos, sendo escolhidos nomes de aves migratórias, por entender-se que durante o
processo de institucionalização, as mulheres passam a viver em abrigos, longe de suas casas, suas
famílias e amigos e tendo assim que (re) construir uma nova história, aceitando as limitações físicas
e psicológicas impostas pelo processo do envelhecimento ou, sobretudo, pelas condições de vida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este tópico traz a análise e a discussão das categorias construídas a partir dos
depoimentos emitidos pelas entrevistadas: Dor e outros sintomas; Felicidade; Saúde e; Lazer.
Dor e outros sintomas
Questionou-se às mulheres se, consoante a cessação da menstruação, elas perceberam
alguma diferença em seu corpo. Ao analisarem-se as respostas, encontrou-se que, a maioria das
mulheres percebeu algo em relação a algum tipo de sintoma, principalmente, dor, ou alguma
alteração corporal.
O que mudou é que eu sentia aquela dor doida e nunca mais senti. Dor de mulher. Só foi
acabar a menstruação e acabou. [Alguma outra mudança?] Eu pesava 80 Kg e hoje eu tô
pesando só na faixa dos 60 Kg (Pingüim-rei).
É, eu senti, né. Porque agora me apresenta muitas coisas, eu fiquei ruim da vista, dor na
cabeça, aborrecimento no estômago, muitas coisas (Albatroz-real).
Não, não. Eu sentia assim de noite. De noite eu tinha que deixar uma camisola e um lençol
porque eu suava muito quando eu tava dormindo, só isso, mas depois passou (Garça-negra).

Percebe-se que a dor, experiência subjetiva, aparece em algumas falas durante as
entrevistas. Pingüim-rei refere sentir-se aliviada com o desaparecimento da “dor doida” ou “dor de
mulher”, fazendo-se uma alusão às dores mensais sentidas durante o período menstrual, as cólicas.
Outras dores surgiram e se intensificaram após a menopausa, como é o caso das dores de cabeça
sentidas pela entrevistada Albatroz-real.
Alguns outros sintomas, embora sejam citados com menos freqüência, particularizam o
quadro clínico característico de alterações decorrentes do período pós-menopáusico em cada mulher
entrevistada, como, por exemplo, as mudanças de peso, o “aborrecimento” no estômago, o “abalo”
nos nervos, a sudorese noturna e os problemas cardiovasculares.
Em estudo realizado por Freitas (2004) na cidade de Fortaleza constatou-se que, entre as
principais queixas apontadas por mulheres após a menopausa, estão: as ondas de calor, insônia e
ansiedade, sendo as ondas de calor referidas por 75% da amostra.
Segundo Sclowitz (2005), os fogachos consistem em sensação súbita e transitória de
calor moderado ou intenso, que se irradia por todo o corpo, sendo piores à noite. Daí, explica-se o
fato de Garça-negra relatar a intensidade com que suava quando dormia, necessitando trocar roupas
de cama e de dormir.
Ademais, assim como o aumento da temperatura e a produção excessiva do suor, os
distúrbios do sono também são considerados queixas freqüentes da pós-menopausa, apesar de não
terem sido mencionados pelas participantes do estudo.
Apesar de toda a sintomatologia, descrita nos parágrafos anteriores ser típica da
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transição menopausal e se estender por alguns anos após a menopausa, Freitas (2004) afirma que
algumas mulheres não conseguem associá-la a este período, evidenciando um maior grau de
desconhecimento sobre as mudanças biológicas que ocorrem ao longo de suas vidas.
Este fato é perceptível, por exemplo, na fala de Garça-negra, pois, apesar de referir não
ter sentido nenhuma diferença em seu corpo após a cessação da menstruação, relata logo em
seguida, episódios de intensificação do suor durante a madrugada.
Esse desconhecimento da sintomatologia climatérica, bem como das modificações
corporais ocorridas após a cessação da menstruação, segundo Freitas (2004), dificulta o
enfrentamento dessa nova fase, a pós-menopausa, com maturidade e adaptação.
Felicidade
Em continuidade, foi questionado às mulheres, se as mesmas sentiam-se felizes vivendo
no abrigo. A maioria das entrevistadas respondeu ser feliz, porém, percebe-se que essa felicidade
parece ser relativa, visto que é perceptível o sentimento de conformismo frente a sua vida dentro do
Instituto, seja porque neste local, as mulheres encontram alguns serviços voltados a sua saúde, ou
porque elas passam a aceitar o abrigo como seu novo lar, diante do fato de muitas já não possuírem
mais família.
Considero não. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho filho [...] me
vejo aqui dentro, só vejo a minha filha de 8 em 8 dias. Sou muito infeliz (Pingüim-rei).
É, pra minha idade. Porque eu vejo tantos mais novos do que eu que já foram. Eu tenho que
me conformar com muitas coisas, até porque se eu me desesperar, eu não faço nada. Não
dou jeito a nada (Albatroz-real).
Sim. Porque tá melhor aqui. Aqui tem o curativo (Pelicano-pardo).
Me considero. Tenho saudades da minha família que morreram todos, fiquei sozinha no
meio do mundo. Aqui não tenho aperreio, deito quando eu quero (Flamingo-chileno).

À análise das respostas, somente a entrevistada Pingüim-rei disse ser infeliz, pois, não
tem mais sua família e não vê sua filha com freqüência. Entretanto, reclamações como estas podem
ser comuns, uma vez que idosos institucionalizados podem sentir-se abandonados e rejeitados pelas
pessoas que amam, sendo afastados do ambiente em que vivem, ficando longe de suas casas e de
seus amigos.
Nos abrigos, os idosos vivenciam uma radical ruptura de seus vínculos relacionais,
convivendo cotidianamente com pessoas com as quais não possuem qualquer vínculo afetivo, de
forma que, independente da qualidade da instituição, sempre ocorre o afastamento de sua vida
“normal” (RIBEIRO, 2006).
Ao realizar uma pesquisa envolvendo idosos institucionalizados e nãoinstitucionalizados, Esteves (2003) observou que, com relação à felicidade, os idosos que residiam
em abrigos, apresentaram respostas que indicam uma felicidade inferior, quando comparados aos
que residiam na sua própria casa.
Nesse contexto, reforça-se que as falas das depoentes expressam muito mais
conformismo frente ao processo da institucionalização, do que a felicidade de estar em um local que
lhes agradem, e que lhes ofereçam condições reais para se ter uma boa qualidade de vida em
companhia de seus entes queridos.
Saúde
Após as verbalizações sobre a vida no IAC, questionou-se às mulheres sobre seu estado
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atual de saúde. A maioria das mulheres respondeu que sua saúde não é boa ou que o seu estado de
saúde oscila entre bom e ruim, devido às tão freqüentes “dores nas pernas” e ao acometimento de
doenças como a Diabetes e a Hipertensão Arterial.
[Saúde] Tá boa, tá boa. Esse negócio de doença nos ossos é quase todo mundo que sente,
né?! [...] (Garça-negra).
[Saúde] É vai dando pra levar. O que eu sentia, a dor nas pernas, eu sinto do mesmo jeito.
[...] Eu até sou muito sadia, só sinto essa dor nas pernas. Pra mim, isso é fraqueza (Jaçanãpreta).

A doença nos ossos a que Garça-negra se refere, é a Osteoporose que, segundo Shaw &
Witzke (apud LANZILLOTT, 2003) é uma Doença Esquelética Sistêmica (DES), caracterizada por
massa óssea baixa e deterioração micro-arquitetural do tecido ósseo, conduzindo à fragilidade do
osso e ao aumento do risco de fratura.
Em se tratando das mulheres durante a menopausa, assevera-se que há uma diminuição
da formação óssea em cada unidade de remodelação, o que conduz a uma perda de massa óssea
maior (LANZILLOTT, 2003) nos anos que sucedem esse período. Daí, explica-se o fato de que,
muitas mulheres, e mormente, as abrigadas da pesquisa, que afirmaram, em sua maioria, não
praticarem atividades físicas, relatarem dores constantes nas pernas, prejudicando, por sua vez,
tanto a prática de exercícios, como de suas atividades da vida diária.
Em continuidade, as entrevistadas Flamingo-chileno e Águia-pescadora verbalizaram
que:
[Saúde] Às vezes tá boa, às vezes tá ruim. [A diabetes] aumenta e sobe. Teve em 181, foi
até 500. Fui internada no Tarcísio Maia. Mês passado, fiquei 14 dias internada. Só tomando
soro [...] (Flamingo-chileno).
[Saúde] A saúde é muito péssima por que sou diabética, fiz uma dieta muito grande e não
tenho como andar, e eu acho que já é isso da diabete. A diabete também é muito chata,
requer muita dieta e muita besteira, e a gente não ver ficar boa nunca [...] (Águiapescadora).

À análise dos depoimentos, percebe-se que, problemas de saúde como HAS e DM são
responsáveis pelas principais e mais pertinentes queixas das entrevistadas. Algumas relataram
apenas ter problemas de saúde relacionados à Diabetes, enquanto que outras associam estas duas
patologias.
Em pesquisa realizada por Henrique (2008) com indivíduos portadores de HAS e DM
na cidade do Rio de Janeiro, observou-se que 65,8% dos indivíduos apresentam HAS, 11% têm DM
e 23,3% apresentam as duas patologias, o que demonstra o potencial de associação delas. A
prevalência de HAS em diabéticos é pelo menos duas vezes maior do que na população em geral
(BRASIL, 2006).
Em outro estudo realizado com mulheres entre 50 e 65 anos, residentes na cidade de
Ijuí-RS, Rasia (2007) aponta que, dentre a amostra pesquisada, 70,8% das mulheres apresentaram
HAS, enquanto que apenas 16,6% apresentaram DM e doenças cardiovasculares (DCV).
Este fato é explicado, segundo França (2007), porque após os 50 anos de idade, a
deficiente produção de estrogênio e o estilo de vida desfavorável com maus hábitos alimentares e o
sedentarismo, favorecem o acometimento por DCV, caracterizando, assim, o perfil de morbimortalidade entre as mulheres que atingem essa faixa etária.
Assim, compreende-se que uma dieta mal balanceada, bem como a redução da prática
de exercícios físicos, influenciam negativamente no estado de saúde de mulheres que vivenciam,
particularmente, a pós-menopausa.
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Lazer
Para construir esta categoria, questionou-se sobre as atividades de lazer existentes no
abrigo. As entrevistadas relataram que:
Quando alguém aparecia aqui era esse povo religioso da igreja carismática, aí vinha, fazia
brincadeiras e festas (Albatroz-real).
Vem fazer dançar, tocar violão, cantar e tem merenda (Flamingo-chileno).

Percebe-se nas verbalizações, que a maioria das atividades de lazer no abrigo, limitamse a brincadeiras e festas. Entretanto, a prática de exercícios respiratórios, as artes marciais ou
outras práticas orientais como Yoga, Tai-Chi-Chuan e a própria meditação, além de melhorar o
condicionamento físico, também poderiam estar auxiliando na promoção do equilíbrio mental e
emocional entre essas mulheres (BRASIL, 2008).
Cortellete (2004) informa que nas instituições asilares, o institucionalizado vive em
espaço fechado, realizando as mesmas atividades com o mesmo grupo de pessoas, no mesmo
horário, atendendo às exigências institucionais e não as pessoais, sofrendo assim, a restrição de
outras vivências externas.
Dessa forma, visualiza-se a importância de se trabalhar atividades diversificadas, que
mexam tanto o lado físico, como mental das mulheres, permitindo que as mesmas vivam novas
experiências e sensações, enxergando o processo da institucionalização como algo que as permitam
fazer novas amizades, encarando a velhice e, em particular, a pós-menopausa, como a continuidade
da vida e não como o fim dela.
CONCLUSÃO
O presente estudou refletiu sobre o atual processo de institucionalização de idosos, em
especial, de mulheres na pós-menopausa, analisando seus sentimentos, as percepções acerca da
institucionalização no IAC, suas condições de saúde, suas atividades de lazer, entre outros.
Com relação aos sinais e sintomas da pós-menopausa, observa-se que o
desconhecimento acerca da sintomatologia climatérica, contribuiu na dificuldade sentida por
algumas mulheres em estar associando o período da pós-menopausa a alguns sintomas que foram
surgindo com o passar do tempo, tais como: dores de cabeça, problemas gástricos, sudorese
noturna, dores nas pernas, cansaço e problemas psicológicos. Sintomas estes, que além da
associação com o hipoestrogenismo, podem também sofrer influências de fatores como: idade,
hereditariedade, inatividade física, dieta insuficiente para atender suas necessidades nutricionais e à
ausência de atividades de lazer que permitam a socialização entre as idosas e o preenchimento do
tempo ocioso, dando-lhes a sensação de utilidade e independência.
Com relação à felicidade observa-se que, mesmo diante da insatisfação, sentida por
algumas mulheres em estar no abrigo, a maioria das idosas respondeu ser feliz, referindo-se a
aspectos subjetivos, tais como, ter saúde, estar viva, viver com tranqüilidade, entre outros que,
podem apontar para uma sensação de felicidade relativa, diante do processo de institucionalização e
da ruptura de suas origens.
A saúde das mulheres, em geral, encontra-se fragilizada, em parte pelo estilo de vida
sedentário. Uma das entrevistadas relatou que já tinha sido internada devido a um pico
hiperglicêmico. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de se ter profissionais capacitados para
realizar acompanhamento físico, propiciando o desenvolvimento de atividades que permitam que as
mulheres abandonem o sedentarismo. Paralelo à prática de exercícios, destaca-se que se faz
necessário acompanhar também, a dieta das mulheres, respeitando suas necessidades nutritivas e
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melhorando o aspecto e o sabor das comidas.
Quanto às atividades de lazer, segundo as mulheres, são raras e restritas a
comemorações e palestras feitas pelos visitantes. Nesse contexto, percebe-se a necessidade de se
diversificar as ações realizadas, elaborando-se atividades divertidas que façam com que as mulheres
repensem e vivam seus sentimentos de forma mais positiva, mais ativa, mais dinâmica, ajudando-as
no processo de adaptação à institucionalização. As atividades de lazer não devem se restringir
apenas a passeios ou brincadeiras, mas a todo tipo de ocupação em que a mulher expresse seus
desejos e sentimentos, como em uma exposição de pintura, aulas de desenho, de música e dança,
entre outros.
Nesse contexto, diante dos resultados acima mencionados, conclui-se que os
profissionais do IAC, deveriam dar uma maior atenção à saúde das abrigadas, uma vez que estas, ao
vivenciarem a conturbada associação entre envelhecimento e pós-menopausa, estariam mais frágeis
e expostas a patologias facilmente evitáveis ou tratáveis, como a HAS, DM e problemas
psicológicos. Ao adotar hábitos saudáveis de vida, as mulheres se adaptariam de forma mais
tranqüila e menos dolorosa ao fim de seu período reprodutivo e ao processo, muitas vezes difícil, da
institucionalização, buscando dessa forma uma melhoria em sua qualidade de vida.
Assim, ressalta-se que as discussões realizadas nesta pesquisa servirão como fonte para
o planejamento de intervenções por parte de profissionais e acadêmicos que desejem aprofundar o
estudo e organizar uma assistência mais particularizada às mulheres abrigadas que estejam
vivenciando o período em torno da menopausa.
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A COESÃO E A COERÊNCIA EM ENTREVISTAS DA COLUNA “O
PRESIDENTE RESPONDE” DO JORNAL DE FATO
Adriana de Jesus Silva1; Verônica Palmira Salme de Aragão2
RESUMO: O objetivo desta Pesquisa é contribuir para um trabalho crítico, com textos opinativos de
jornais, e compreender as estratégias utilizadas na construção dos discursos de Lula e Dilma em
entrevistas da coluna “O presidente responde”, publicada no Jornal de Fato. Com esse intuito, foram
verificados os recursos linguísticos e discursivos que esses sujeitos utilizam para conquistar a simpatia do
seu leitor, e com isso construir uma imagem positiva de si. Elementos de coesão e coerência contribuem
para as análises, considerando os conectores argumentativos e as escolhas lexicais, de acordo com as
fundamentações teóricas de Koch (2003) e Koch e Travaglia (2002), além dos conceitos de Contrato
Comunicativo, de Charaudeau (2005 e 2006), segundo o qual a situação comunicativa entre sujeitos
enunciativos é motivada por intenções, e constituída pelo mundo linguístico e discursivo. Em um
primeiro momento da pesquisa, foram feitas leituras e fichamentos de Aragão (2007), Abreu (2002),
Carneiro (2001), Charaudeau (2005 e 2006), Koch (2003), Koch e Travaglia (2001), Maingueneau (2008)
e Setton (2010). Concomitante às leituras, selecionou-se um corpus de entrevistas publicadas em 02 de
novembro e 20 de outubro de 2010, e 12 de abril de 2011. Os resultados desse estudo mostram as
estruturas responsáveis pela coesão e coerência, que proporcionam certa proximidade entre enunciador e
interlocutor, como o emprego de vocativo nas respostas do presidente Lula, aproximando-o de seu leitor,
e as abreviações que são sempre explicitadas, contribuindo para a informatividade do texto.
PALAVRAS-CHAVE: Coerência; Coesão; Sujeitos enunciadores

INTRODUÇÃO
A coluna semanal “O presidente responde” é publicada no Jornal de Fato,
veículo de comunicação expressivo no Rio grande do Norte. Trata-se do gênero
entrevista, na qual leitores internautas 3 ocupam o lugar de entrevistadores e enviam
perguntas ao presidente da república sobre temáticas relacionadas à sociedade em geral.
Vale ressaltar que semanalmente são publicadas no máximo três perguntas, cada qual
feita por leitores diferentes, normalmente, nomeados e com profissão.
A análise comparativa do ethos de Dilma e Lula na coluna “O presidente
responde” do Jornal de Fato objetiva apreender a imagem transmitida pelo discurso do
presidente, por ser o sujeito político de maior projeção no Brasil. Verifica-se a
necessidade de um trabalho em sala de aula que vise desenvolver as competências para
uma leitura e escrita crítica de textos, uma vez que se tem observado nas escolas a
valorização do programa conteudístico (voltado para a aprendizagem de regras
gramaticais) em detrimento do desenvolvimento da reflexão e do senso crítico do aluno.
Assim, o trabalho com o texto não tem contribuído suficientemente para o letramento.
O estudo da coluna pretende analisar, com base no exame de itens lexicais,
as estratégias enunciativas do discurso do presidente em exercício Dilma Roussef e
comparar com o discurso do presidente anterior Luis Inácio da Silva. O exame visa,
ainda, propor formas de se conduzir o trabalho com texto jornalístico em sala de aula,
com base na abordagem linguístico-discursivo, que considera a enunciação como
elemento imprescindível para a prática interativa da linguagem.
1

Discente do curso de Letras da Faculdade de Letras, Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia,
UERN. E-mail: Adriana_historialetras@hotmail.com
2

Docente do departamento de Letras, Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia, UERN e
doutoranda em Língua Portuguesa pela UFRJ. E-mail: venasalme@gmail.com
3

As perguntas são enviadas por e-mail.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1090

O Jornal de Fato é uma instância midiática que democratiza informações
para as pessoas que o assinam ou para aquelas que tenham acesso à internet. O interesse
específico pela coluna deu-se por seu caráter de texto informativo e opinativo, que
responde de forma fiel à democracia brasileira ao permitir que os leitores 4 questionem o
governo. Os sujeitos do discurso (presidente e leitores) apresentam opiniões sobre o
assunto abordado dentro dos contextos social, político, ou cultural, visando construir
uma imagem positiva de si e conquistar a simpatia do seu leitor.
Por fim, o trabalho reconhece a linguagem como representação de sujeitos
intencionalmente determinados por fatores históricos e sociais, e tem como finalidade
analisar a situação comunicativa da coluna, observando as intenções expressas no
âmbito linguístico (espaço interno) e real (espaço externo) do discurso, por meio do
estudo do léxico e dos conectores argumentativos.
MATERIAL E MÉTODOS
Em um primeiro momento da pesquisa, foram feitas leituras e fichamentos
de Aragão (2007), Abreu (2002), Carneiro (2001), Charaudeau (2005 e 2006), Koch
(2003), Koch e Travaglia (2001), Maingueneau (2008) e Setton (2010). Concomitante,
selecionou-se um corpus de entrevistas publicadas em 02 de novembro e 20 de outubro
de 2010, e 12 de abril de 2011.
No primeiro artigo, publicado no I SIMLEVA, foi apresentada comunicação
oral sobre os aspectos coesivos, presentes na entrevista publicada no dia 02 de
novembro de 2010. Nele, trabalhou-se, conforme Koch (2008, p.17), a noção de texto
como um conjunto de palavras, de frases escritas, constituídas de recursos coesivos,
através dos quais a continuidade se dá ao nível do sentido (coerência) e das relações
entre os constituintes linguísticos (coesão).
O segundo artigo enfatiza o conceito de Contrato Comunicativo, proposto
por Charaudeau (2005), segundo o qual a ação comunicativa se realiza em uma situação
específica e de forma sistematizada, motivada por uma intenção e constituído pelo
mundo linguístico (espaço interno) e mundo real (espaço externo) do discurso.
Pretendeu-se apreender nesse artigo, intitulado “O contrato comunicativo da coluna `O
presidente responde’, as estratégias utilizadas pelo sujeito enunciador, o presidente da
república Luís Inácio da Silva, na construção de um discurso didático-informativo e
próximo do leitor.
Atualmente, enfoca-se a análise comparativa dos textos de Lula e de Dilma,
com base no conceito de ethos, desenvolvido por Charaudeau (2008, p.115), para quem
o ethos “depende do que se é [ser empírico e social] e do que se diz [discurso]. O
objetivo é analisar as estratégias enunciativas dos discursos de Dilma e Lula, em função
do lugar ocupado por eles no gênero entrevista política. Desse modo, pretende-se
depreender o ethos desses sujeitos do discurso por meio de uma comparação entre o
discurso de ambos, com base no exame de itens lexicais e estratégias argumentativas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A coluna “O presidente responde”, do Jornal de Fato, é constituída por
perguntas, enviadas por leitores que são identificados e de respostas do Presidente, Lula
nas edições de 2010 e Dilma nas edições publicadas em 2011. Esses sujeitos do discurso
utilizam estratégias enunciativas e argumentativas para a construção de um discurso
4
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simpático, democrático e próximo de seu leitor. Durante a pesquisa, verificaram-se as
seguintes, categorizadas em função de suas naturezas enunciativas, argumentativas e
linguísticas.
I) Estratégias enunciativas
a) o uso do vocativo nas respostas do presidente
Ex.: “Edmilson, nós estamos justamente...” (Entrevista publicada em 02/11/ 2010)
b) o emprego da primeira pessoa do plural, que reforça a ideia de prática democrática e
de trabalho em equipe.
Ex.: “Nós temos plena consciência da importância das micro e pequenas empresas, que
empregam, sozinhas, quase a metade da mão de obra no Brasil. Tanto que decidimos
(...)” (Entrevistas publicada em 12 de abril de 2011)
II) Estratégias argumentativas
a) a concordância com o discurso do outro de modo a não confrontar totalmente com o
discurso do entrevistador, por meio de uma pergunta retórica
Ex.: “(...) Chegamos ao nível ideal? Concordo que ainda não, mas a taxa vem seguindo
uma trajetória de queda ao longo dos anos. (...)” (Entrevista publicada em 02/11/2010)
b) a utilização de ideias e palavras do entrevistador (leitor) para se aproximar do
interlocutor e ao mesmo tempo valorizar o seu governo e o sucesso da sua
administração
Ex.: “(...) o sucesso nas demais áreas, como você mesmo reconhece”
(Entrevista publicada em 02/11/2010)
III) Recursos linguísticos
a) Em termos de léxico, o discurso de Lula caracteriza-se por palavras adjetivas que
subjetiva o discurso
Ex: Edmilson, nós estamos justamente comemorando o fato de a taxa média de juros
para os consumidores ter caído (entrevista publicada em dois de novembro de 2010.)
b) Emprego de sintagmas preposicionais que delimitam o público ao qual o discurso se
refere de forma objetiva
Ex.: taxa média de juros para os consumidores (...). (entrevista publicada em dois de
novembro de 2010.)
c) Retomada de expressões através de conectores
Ex: (...) nós estamos justamente comemorando o fato de a taxa média de juros para os
consumidores ter caído (...). Veja que em dezembro (...) essa taxa (...). Um dos
componentes das taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras é a taxa Selic,
que era de mais (...). Se ainda é elevada em comparação com as praticadas em outras
economias, esse instrumento tem sido fundamental para manter a inflação (...).
(entrevista publicada em dois de novembro de 2010.)
A investigação dos recursos discursivos da fala dos sujeitos enunciadores
revela a construção de discursos didáticos e coerentes que argumentam e fundamentam
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os argumentos com base em escolhas lexicais subjetivas e objetivas também. Após
coleta do corpus para estudos, passou-se ao exame das entrevistas, atentando para o ato
comunicativo, que é resultante de circunstâncias específicas (Jornal de fato, leitores
entrevistadores, Presidente e público ouvinte), e para a observação dos sujeitos
comunicantes que têm seus discursos legitimados pela posição que ocupam na
sociedade: entrevistador (leitores internautas) pergunta sobre algo referente ao seu
trabalho ou a área de seu conhecimento, entrevistado (presidente) responde sobre sua
gestão.
Assim, ao produzir seu discurso, o sujeito comunicante utiliza-se de
estratégias para honrar o cargo que ocupa. Na coluna, o sujeito comunicante Lula
responde a um leitor internauta5, e utiliza-se de estratégias e restrições ao escolher o que
dizer, com a finalidade de valorizar o seu governo e ao mesmo tempo o ponto de vista
do leitor.
Por fim, a análise comparativa do ethos de Lula e Dilma revela que Lula
apresenta um ethos popular, baseado na legitimidade, sem formalidade e próximo do
sujeito destinador, reafirmando seu ethos popular.
Quanto ao posicionamento da enunciadora Dilma, averigua-se um ethos baseado
no sujeito-presidente-coletivo, pelo emprego do “nós”, que tem como alvo um sujeito
destinador que confie no governo, e não se limite a responsabilizar apenas a pessoa
Dilma. Como se pode observar no fragmento abaixo:
Presidenta Dilma
“Nós temos plena consciência da importância das micro e pequenas empresas,
que empregam, sozinhas, quase a metade da mão de obra no Brasil. Tanto que
decidimos criar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que terá status de
ministério e será vinculada diretamente à Presidência. O órgão vai facilitar em muito a
formulação de políticas de apoio - que, aliás, já existem.(...)” (entrevista publicada em
12 de abril de 2011)
Neste fragmento o sujeito enunciador se mostra “sério”, informa acima de tudo e
responsabiliza órgãos competentes, no caso a Secretaria da Micro e Pequena Empresa,
para a realização do trabalho.
CONCLUSÃO
A pesquisa objetiva contribuir de maneira significativa para um ensino
crítico de Língua portuguesa com base nos recursos linguísticos dos dados coletados.
Ela possibilitou, ainda, a participação constante em congressos na forma de
comunicação oral, publicação de resumos e artigos, propiciando um intercâmbio com
pesquisas diversas.
Pretende-se, em um momento posterior, desenvolver o estudo do ethos, de
charaudeau, na coluna “O presidente responde”, visando ao trabalho monográfico de
conclusão de curso, que verificará indícios de subjetividade em advérbios, substantivos,
adjetivos afetivos e avaliativos, e sua influência para a identificação do ethos. Além
disso, a análise desses itens lexicais, utilizados para retomar um referente anterior,

5
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contribuirão, junto ao exame das estratégias de convencimentos dos sujeitos
enunciadores por meio da argumentação integrarão o estudo da Coluna.
A “Coesão e a coerência em gêneros jornlaisticos do RN” é o embrião do
trabalho monográfico que pretendo construir na área de Análise Semiolinguística do
discurso com o jornal. Este veículo de informação é um instrumento didático que
possibilita trabalhos em sala de aula com recortes e análises de fragmentos de textos.
Sendo o jornal um recurso didático, esse estudo poderá contribuir para o ensino de
leitura e escrita de forma crítica e reflexiva.
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A FIGURAÇÃO DO NARRADOR EM TERRA SONÂMBULA1
Daysa Rêgo de Lima2
Sebastião Marques Cardoso3
RESUMO: Neste trabalho, iremos analisar a configuração do narrador no romance de Mia Couto (2007), Terra
Sonâmbula. Para tanto, iremos estudá-lo à luz de Walter Benjamin. Nesse sentido, percorremos as veredas da narrativa
de Mia Couto na hipótese de que existe tanto um narrador que traz uma experiência de mundos distantes (mítico ou
alhures) quanto uma voz narrativa “outra”, que procura recompor a experiência do mundo local. Em seguida,
tentaremos desdobrar a análise do romance. Utilizando-se como aparato teórico os textos de BENJAMIN (1994) e
LEITE (1998), acreditamos que o livro é muito importante àqueles interessados em literaturas pós-coloniais no contexto
das produções culturais de língua portuguesa.
PALAVRAS -CHAVE: Literatura pós-colonial de Moçambique; Mia Couto; Teoria literária.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objeto de análise o romance Terra Sonâmbula, de Mia Couto,
publicado originalmente em 1992 em Moçambique. O viés escolhido foi mostrar como ele, através
do literário, diz a realidade sócio-cultural moçambicana. Para isso, ele trará para a literatura toda a
experiência de um verdadeiro narrador bem aos moldes de Walter Benjamin. Temos visto, em
várias passagens do romance, que o narrador de Mia Couto traz as marcas benjaminianas do
narrador tradicional, daquele que vive na terra, mas com um operar dialético na medida em que essa
terra também viaja. Dessa forma Mia Couto consegue, pelo romance, trazer para a teia do romance
a figuração de dois narradores, tanto aquele que viaja quanto aquele que se fixa na terra.
Terra Sonâmbula é um livro que contribui para a projeção perceptiva do leitor,
mostrando a realidade de um país assolado pela guerra. Nisso, o escritor Mia Couto usa a própria
sensibilidade artística para informar ao leitor toda a situação de desmantelamento social e político
de Moçambique, bem como as agruras do povo, após o fim das lutas pela independência. É de
grande importância, principalmente, para aqueles que realizam trabalhos acadêmicos na área de
Letras, tendo como subárea do conhecimento a teoria literária e literatura comparada, as discussões
que o livro provoca nos leitores.
Nesse sentido, a pesquisa teve como orientação metodológica a leitura do livro Terra
Sonâmbula, de Mia Couto, tendo por base textos teóricos acerca das relações entre a tradição de
contar/narrar e o trabalho da escrita. Nesse caso, pautou-se por pesquisas bibliográficas no âmbito
da teoria literária.
MATERIAL E MÉTODOS
Essa pesquisa foi desenvolvida, em grande parte, através de discussões promovidas no
Grupo de Pesquisa de Literaturas de Língua Portuguesa GPORT (UERN/CAMEAM), coordenado
pelo Prof. Dr. Sebastião Marques Cardoso.
De caráter analítico-interpretativo, podemos dizer, ainda, que a pesquisa vincula-se aos
estudos literários, mais especificamente no domínio dos estudos pós-coloniais. É de caráter
estritamente acadêmico, interessando mais as áreas de Letras, Sociologia e História. A pesquisa
beneficiou-se, como instrumentos de coleta de dados, de revistas e arquivos eletrônicos, de
bibliotecas, de anotações avulsas em reuniões com o GPORT e em eventos científicos.
1
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O trabalho será apresentado com o seguinte roteiro: primeiro faremos um resgate teórico
sobre o que disseram os autores acerca do problema por nós perseguido, ou seja, sobre a figuração
do narrador em Terra sonâmbula; em seguida, faremos uma análise mais detida sobre o romance.
Por fim, concluiremos com as nossas considerações finais, destacando nosso entendimento acerca
da análise produzida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1.1. A Figuração do narrador em Terra Sonâmbula
“Narrar é talvez o estado humano mais parecido com a levitação.”
(Gabriel García Marquez)
É através do literário que o autor Mia Couto vem mostrar a realidade moçambicana,
trazendo a experiência de um verdadeiro narrador, do narrador tradicional que vive na terra. De
acordo com Walter Benjamin, há os dois narradores: “(...) os camponeses e os marujos foram os
primeiros mestres na arte de narrar (...)”. O camponês, aquele que vive na terra e fixa-se nela, e o
navegador, aquele que é viajante. Observamos uma particularidade em Terra Sonâmbula, que
mesmo existindo o narrador tradicional, o que vive na terra, extraordinariamente é essa terra que
viaja.
Se o narrador é aquele que através da própria experiência conta a história, em Terra
Sonâmbula, observamos muitas passagens marcantes, em que, devido à guerra, os mais velhos já
não contavam mais histórias. O garoto Muidinga era quem contava as histórias ao velho Thuair, só
que de uma forma diferente, através da leitura. Assim, todas as noites, o miúdo lia para ele as
histórias de Kindzu, que eram escritas no diário. Desse modo, rompe com a tradição, já que era o
garoto que contava a história, pois se tratava da leitura, domínio esse que não pertencia às gerações
mais velhas, e sim às mais novas, herança do colonizador, como mostra Ana Mafalda Leite:
Cada literatura nacional africana tem as suas características próprias e desenvolvese segundo moldes estáticos e lingüísticos, cuja distintividade resulta não só das
diferenças culturais étnicas de base, mas também das diferenças lingüísticoculturais que a colonização lhes acrescentou. (LEITE, 1998, p. 27)

Desse modo, podemos observar a presença da narração, em Terra Sonâmbula, em
muitos momentos; seja ela lida, herança da colonização, seja ela contada, experiência do próprio
narrador, vincada mais na tradição oral. É no momento em que o garoto Muidinga lê para o velho
Tuahir os cadernos de Kindzu que as histórias passam a ser narradas de forma paralela;
O miúdo lê em voz alta. Seus olhos se abrem mais que a voz que, lenta e
cuidadosa, vai decifrando as letras. Ler era coisa que ele apenas agora se recordava
saber. O velho Tuhair, ignorante das letras, não lhe despertara a faculdade da
leitura.
A lua parece ter sido chamada pela voz de Muidinga. A noite toda se vai
enluarando. Pratinhada, a estrada escuta a estória que desponta dos cadernos:
Quero pôr os tempos. (COUTO, 2007, p. 13-14)
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O personagem Kindzu, mesmo depois de morto, narra sua história e conta sua trajetória
de viajem, em busca do filho de Farida em seu diário: “Acendo a estória, me apago a mim. No fim
destes escritos, serei de novo uma sombra sem voz.” (COUTO, 2007, p. 15). O indiano da loja,
Surendra, que conta histórias a respeito do outro lado do mar: “– vês, Kindzu? Do outro lado fica a
minha terra.” (COUTO, 2007, p. 13-14). O velho Siqueleto que canta histórias ao velho Tuahir e ao
menino Muidinga;
– Meu nome é siqueleto!
Depois ele se apresenta com sua estória. Enquanto fala vai sacudindo a lata como
se acompanhasse uma canção. Daquele lugar todos se tinham indo embora, por
motivo do terror. Os bandos assaltaram, mataram, queimaram. A aldeia foi ficando
deserta, todos partiram, um após nenhum. (COUTO, 2007, p. 66)

Taímo, o pai de Kindzu também narrava histórias quando bebia, mostrando outra
personalidade:
Nesse entretempo, ele nos chamava para escutarmos seus imprevistos improvisos.
As estórias dele faziam o nosso lugarzinho crescer até ficar maior que o mundo.
Nenhuma narração tinha fim, o sono lhe apagava a boca antes do desfecho.
(COUTO, 2007, p. 15)

Assim, constatamos a presença da narração no romance, e também a existência não só
de um, mas de dois narradores no romance. Vemos que a história é dividida entre a trajetória de
Tuahir e Muidinga, narrada por Mia Couto, e entre os cadernos de Kindzu, narrada pelo próprio
personagem. Observamos a narração dos cinco personagens que contavam suas histórias, as
histórias de seu povo, seja por meio da experiência, seja por meio da leitura, e acabavam
informando, distraindo, entretendo, através dessa manifestação oral, aquele público que tanto
precisava entreter seus dias, suas lutas solitárias. Como afirma a autora:
A predominância da oralidade em África é resultante de condições materiais e
históricas e não uma resultante da “natureza” africana; mas muitas vezes este fato é
confusamente analisado, e muitos críticos partem do princípio de que há algo de
ontologicamente oral em África, e que a escrita é um acontecimento disjuntivo e
alienígeno para os africanos. (LEITE, 1998, p.17)

O processo da colonização foi semelhante em muitos países, e proporcionou a
“mestiçagem”, a união e a interpenetração das culturas e dos povos. O que influenciou na
diversidade, na mistura de línguas e culturas resultando no hibridismo. Podemos ver que a oralidade
em África parte das condições históricas e materiais, como bem mostra a autora, pois essa oralidade
não foi inata e sim adquirida pelos povos que colonizaram esse continente. Por meio disso, vemos
que há muitos vestígios do colonizador, seja na língua, seja na cultura, mas que, de certa forma,
contribuíram para ampliar ainda mais a cultura africana, por isso, vê-se a interculturalidade cada vez
mais presente nessas culturas. Cada povo carrega dentro de si muitos povos.
Mas o que vemos nos dias de hoje é que essa prática, que foi inserida na cultura
moçambicana, hoje se encontra em vias de extinção, como diz Benjamin (1887, p. 200): “a arte de
narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade está em extinção. (...)”. Esta
que contribuiu para o surgimento das civilizações, pois o que havia antes era uma tradição oral. A
poesia trovadoresca, por exemplo, foi a primeira grande manifestação da língua portuguesa, pois se
viu a necessidade de usar a escrita para registrar, materializar as cantigas dos cancioneiros. O que

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1098

aconteceu também com os primeiros textos daquele período, em que eles eram lidos e os diferentes
tabeliães e escribas escreviam e materializavam aqueles escritos. Narrar é de certa forma uma
viagem imaginária, em que o que ouvimos nos possibilita enxergar com olhos da imaginação. Mas,
nas sociedades ditas modernas, essa prática caiu em desuso, bem como o hábito pela leitura, como
descreve Benjamin (1887, p. 197): “Uma das causas desse fenômeno é óbvia: as ações da
experiência estão em baixa, e todo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de
todo (...)”
O romance no período moderno vem traçar o fim da narrativa, através da burguesia que
propiciou o êxito do romance e em contrapartida a queda da narrativa que aos poucos foi sendo
esquecida. O que mais distanciava o romance da narrativa é que no romance não há marca da
oralidade e ele é vinculado ao livro. Enquanto que a narrativa parte da tradição oral, como afirma
Benjamin (1987, p. 201): “narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou
a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência de seus ouvintes.”
O verdadeiro narrador é aquele que vive e conta da sua própria experiência seja o
camponês que sempre viveu naquele lugar, seja o navegador que viajou em busca de aventuras.
Ambos, através da oralidade, transmitem as próprias experiências. Se o romance contribuiu para o
declínio da narrativa, a difusão da informação também não foi diferente, ambas ameaçam o pequeno
fio de vida da narrativa, pois o romance não aconselha nem tampouco recebe conselho. Já a
informação mostra uma verificação imediata com prioridade ao novo. Desse modo, todos os fatos
são seguidos de explicações, enquanto que na narrativa as explicações são evitadas. E isso, na
verdade, é o que é fascinante na narração, pois cabe àquele que ouve ou lê interpretar a sua maneira,
permitindo que pensemos, assim, não sermos seres alienados, mas pensantes, capacitados a
estabelecer uma conexão com a ponte da fantasia à sabedoria, como descreve Couto (2007, p. 16):
“A razão deste mundo estava num outro mundo inexplicável. Os mais velhos faziam a ponte entre
esses dois mundos.”
1.2. A sensibilidade do literário para a realidade moçambicana
"A fantasia não é exatamente uma fuga da realidade. É um modo de a
entender." (Lloyd Alexander)
O menino Muidinga e velho Tuahir são dois personagens da história. Eles vão em busca
da identidade do garoto, que não se recorda de sua infância, muito menos de sua família. Tuahir o
encontrou em um campo de refugiados e cuidou dele até que se curasse, além de ter o ensinado a
pensar, andar e falar.
Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos como se
caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma
parte, dando o vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa
guerra que contaminara toda a sua terra. Vão na ilusão de, mais além, haver um
refúgio tranquilo. Avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do caminho.
(COUTO, 2007. p. 9)

Devido à caminhada longa, ficaram cansados, e encontraram um “machimbombo”
(ônibus) incendiado, que passou a servir de abrigo para os dois, este cheio de corpos carbonizados,
eles enterraram todos os corpos e em seguida encontram uma pessoa morta recentemente a tiro, e
junto a ela uma mala com os cadernos que pertenciam a Kindzu, o corpo em questão. Todas as
noites, o menino Muidinga passou a ler para Tuahir os diários de Kindzu, que falavam de sua
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viagem em busca pelos naparamas (guerreiros da paz), e também por Gaspar, filho de Farida, uma
mulher por quem ele se apaixonou e prometeu trazer o filho dela de volta. O destino de Kindzu
muda ao conhecê-la, e sua ambição de vida passa a ser encontrar Gaspar, para que Farida pudesse
amá-lo.
O menino e o velho, todas as noites, ficavam ansiosos para lerem os cadernos de
Kindzu, pois, ao fazerem aquilo, eles se sentiam “vivos”, fantasiavam e conheciam novamente
aquele mundo que passou a ser tão desconhecido para eles. Imaginavam, sonhavam, conheciam
novos lugares, aquele mundo fazia deles outras pessoas, eles sentiam-se vivos de verdade, enquanto
que na realidade, presos naquele “machimbombo”, eles não podiam cantar, dançar ou fazer
qualquer tipo de coisa que chamasse a atenção, para não serem mortos pelos bandos (bandidos
armados). Todos os dias, eles percebiam que a paisagem ficava diferente. Após alguns dias, eles
foram percebendo que a estrada estava se movimentando, e ela só fazia isso na noite em que os
cadernos eram lidos.
A partir disso, as histórias são narradas entre: a trajetória de Tuahir e Muindinga pela
identidade do garoto, narrada em onze capítulos; e a busca de Kindzu pelos naparamas e por
Gaspar, filho de Farida, narrada em onze cadernos. De fato, todos eram sobreviventes daquela terra
viva, repleta de neblina e cinzas e estavam em busca da esperança de uma nova vida, para que
conseguissem reconstruir sua cultura e sua humanidade. Dessa forma, os personagens buscam
sempre fatos do passado para compreenderem o que acontecia no presente.
Por fim, a história termina com o sonho de Kindzu com a paz resgatada, e com a chance
de reconstrução das vidas daquelas pessoas. O sonho é muito confuso, pois, pelas características e
fatos postos na história, observamos a semelhança de Muindinga com Gaspar, que na verdade era a
mesma pessoa. E já nas últimas linhas, o autor para fazer o desfecho da narrativa utiliza-se do
realismo mágico:
De sua mão tombam os cadernos. Movidos por um vento que nascia não do ar, mas
do próprio chão, as folhas se espalham pela estrada. Então, as letras, uma por uma,
se vão convertendo em grãos de areia e, aos poucos, todos meus escritos se vão
transformando em páginas da terra. (COUTO, 2007. p. 204)

Terra Sonâmbula mostra a destruição de um país, a degradação das vidas, da cultura e
dos sonhos de um povo, bem como toda essa devassidão que proporcionou a alienação de muitas
dessas pessoas. Como descreve Couto (2007, p. 17): “De dia já não saímos, de noite não
sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos”. O medo da morte as transformaram
em refugiados da sua própria nação, elas sentiam-se não invadidas, mas sim invasoras, e deveriam
ficar quietas para não serem atacadas e mortas. A sabedoria já não tinha mais espaço, o medo já
havia consumido tudo. Os mais velhos, que por tradição representariam a experiência não passavam
de crianças assustadas, até eles já tinham perdido a sabedoria, não esperando nada mais dos mais
jovens. É um livro complexo, que revela sonhos e esperanças castigadas, mas ainda vivas, num
cenário de destruição e de guerra;
Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as hienas se
arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas
nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que
tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul.
Aqui, o céu se tornara impossível. E os viventes se acostumaram ao chão, em
resignada aprendizagem da morte. (COUTO, 2007. p. 9)
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Absorvendo o realismo mágico, o escritor Mia Couto usa sua sensibilidade para mostrar
a destruição e a sobrevivência cultural (e física também) de um povo, no fim das lutas da
independência do seu país. Ele realiza como descreve Leite (1998, p. 32): “modelação da língua,
instrumento privilegiado da contaminação, mestiçagem e entrosamento das culturas, orais e
escritas” Enfim, o escritor, na atualidade, conta a história de Moçambique nos anos das lutas pela
independência. O autor, através da narrativa, cria personagens que viajam ao circular entre as ruínas
causadas pelo desastre da guerra.
CONCLUSÃO
Como vimos, Terra Sonâmbula, de Mia Couto, recupera a arte de contar na concepção
benjaminiana. Para tanto, inscreveu ao corpo da narrativa dois narradores, sendo estes solidários
entre si. Tanto a oralidade se faz presente através do registro (escrita) quanto o registro se faz
presente por meio da oralidade. Com Mia Couto, temos, assim, uma literatura que desvela parcelas
das mitologias orais por meio de uma forma romanesca complexa e acabada. Esse cruzamento
permitiu-nos vislumbrar as contradições entre o legado da guerra e a força de suas vítimas na
reimaginação da própria cultura e identidade. Moçambique, mesmo sendo até hoje marcado pelas
cicatrizes de guerras advindas do processo de colonização, não impediu que sua cultura fosse
soterrada para sempre. Ao contrário, a cultura moçambicana brotou do solo de guerra como
expressão rica e diversa nas crenças religiosas, na culinária, no hibridismo e principalmente na
coragem de afirmação perante o mundo. Assim, devido à dimensão e diversidade de aspectos na
narrativa, analisamos apenas alguns deles (sobretudo a questão do narrador), já que por sua riqueza
histórica, social e mística, teríamos mais outras possibilidades de análise.
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A IDENTIDADE FEMININA NA LITERATURA POTIGUAR: UM ESTUDO NAS OBRAS
DE NÍSIA FLORESTA E ZILA MAMEDE
Sebastião Francisco de Mesquita1; Maria Edileuza da Costa2
RESUMO: Com este trabalho objetivamos fazer um mapeamento da construção da identidade feminina nas obras:
“Direito das mulheres e injustiça dos homens”, de Nísia Floresta e “Navegos”, de Zila Mamede, bem como
compreender o universo imaginário de suas autoras. Para tanto, revisamos a literatura sobre a representação do
feminino, sobre identidade e de obras que tratam da contextualização histórica e literária do Rio Grande do Norte.
Posteriormente passamos para a análise dos recursos temáticos e estilísticos utilizados pelas autoras na construção da
identidade das personagens. Em “Direito das mulheres e injustiça dos homens”, Nísia Floresta trata dos direitos das
mulheres, relacionando os principais preconceitos existentes no país contra a mulher. Em “Navegos”, que é a junção de
cinco livros: “Rosa de Pedra”, “Salinas”, “O arado”, “Exercício da palavra” e “Corpo a corpo”, Zila Mamede aborda
vários temas: infância, memorialismo, família, o sertão e alguns retratos da figura feminina. Tomamos como pontos
norteadores de nossa análise os estudos de Bauman (2005), Costa (2005), Hall (2005), Lucena (2003), dentre outros. O
ponto de partida da nossa pesquisa reside na análise da construção da identidade feminina nas obras citadas, bem como
compreender os universos imaginários que delas resultaram. Por fim, os resultados mostram que há diferenças no estilo
de cada obra, pois estamos diante de autoras que têm como ponto de expressão modelos de beleza e de comportamentos
diferentes. Assim, a grandeza dessas obras compõe uma teia simbólica que terá como resultado a exaltação da beleza,
da fortaleza, da paixão e do aniquilamento.
Palavras-chave: Análise literária; Literatura comparada; Literatura Potiguar; Personagem feminino.

INTRODUÇÃO
Conhecer nossas raízes, nossa história e nossos valores é um dos princípios fundantes
para o reconhecimento e a identificação do indivíduo como membro integrante do processo de luta
e construção da sua própria história. Isto aplicado às nossas orientações acadêmicas, enquanto
alunos de Letras e/ou como pesquisadores de iniciação científica, representa uma cobrança um
pouco maior, ou mesmo uma obrigação de conhecermos um pouco melhor nossa língua como um
todo e também a produção literária de nosso estado, a qual se mostra tão plural em suas formas e
manifestações. Porém, durante o tempo em que trabalhamos em outros projetos de pesquisa com a
personagem feminina na literatura brasileira, e durante a vida acadêmica, nos deparamos com
questionamentos de alunos que mostram um total desconhecimento da literatura potiguar, o que
sinaliza para nós enquanto pesquisadores, a necessidade de investir em discussões mais consistentes
que minimizem as lacunas deixadas nas disciplinas. Desse modo, essa pesquisa busca responder às
indagações dos nossos alunos, como também mostrar a riqueza da literatura potiguar.
Por isso, acreditamos que é necessário um esforço conjunto a fim de aproximar o aluno
da graduação com as discussões e investigações sobre o contexto sócio-histórico e a produção
literária de nosso estado: o Rio Grande do Norte. Assim, a tarefa de estudar a literatura potiguar
apresenta-se como uma atividade necessária para nós norteriograndenses e demais estudantes de
Letras, porém torna-se um grande desafio, um trabalho complexo e difícil e sua realização, por se
tratar de um universo ainda pouco explorado e consequentemente ainda insipiente quanto à
produção e divulgação de resultados nesta área (a representação do feminino), fato que dificulta o
acesso a materiais de pesquisa que tratem do tema em estudo.
Justamente essa carência de materiais e informações surge como um ponto que também
justifica de imediato a nossa pesquisa, como também o fato de ainda não ter nenhum estudo das
1
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autoras com essa temática, a construção do feminino. Assim, a importância do tema e a falta de
pesquisa com essa temática, na literatura potiguar, justificam também o nosso estudo. Esses são
alguns dos aspectos que justificam a nossa pesquisa, para tanto se agrupou as escritoras, Nísia
Floresta e Zila Mamede, representantes significativas na incursão do feminino na literatura
norteriograndense.
Então, a nossa pesquisa tem como tema: “A identidade feminina na literatura potiguar:
um estudo nas obras de Nísia Floresta e Zila Mamede”, e tem como ponto de partida fazer um
mapeamento da construção do feminino que aparecem nas obras “Direito das mulheres e injustiça
dos homens” (1832) de Nísia Floresta e “Navegos” (1978) de Zila Mamede, tendo em vista que
todas elas foram criadas em períodos diferentes, bem como fazer uma análise dos universos
imaginários que delas resultaram, visto que há diferenças no estilo de cada uma das obras. Assim,
nos propomos a estudar as obras citadas buscando encontrar uma representação do feminino, pois o
tema proposto é um desafio na descoberta de caminhos, ainda não percorridos pelas pesquisas
literárias. Outro ponto que impulsiona o nosso estudo é a sua vastidão, levando-nos a acreditar que
só através da investigação científica podemos encontrar respostas para as nossas inquietações.
Essas inquietações nos encaminham a propor a importância de um estudo sistemático, a
ser desenvolvido por meio de análise direta dos personagens, fundamentando-nos nas teorias
comparativistas, para a explicação dessas questões, que com certeza, são relevantes para a
Literatura Potiguar. Portanto, analisar os perfis femininos criados pelas autoras, nas obras
supracitadas, é o nosso propósito, pois sabemos que essas construções femininas se imortalizaram e
tornaram-se tipos supremos que regem a Literatura Potiguar. E por isso a necessidade de
desenvolver este estudo e formular caminhos para a compreensão de determinados fenômenos que
serão responsáveis pela representatividade da nossa literatura. Isto também justifica o nosso estudo,
o qual tem os seguintes objetivos:
 Realizar um estudo comparativo entre as construções femininas adotadas por: Nísia
Floresta em “Direito das mulheres e injustiça dos homens” e Zila Mamede em “Navegos”,
observando o processo estético da construção da identidade das personagens, as similitudes
temáticas e estilísticas, bem como divergências de escrituras e os universos imaginários que delas
resultaram.
 Fazer um mapeamento da construção da identidade feminina nas obras: “Direitos das
mulheres e injustiça dos homens” (1832), de Nísia Floresta e “Navegos” (1978), de Zila Mamede,
bem como compreender o universo imaginário de suas autoras.
 Compreender o universo imaginário das autoras com base na identidade construída
para as suas personagens femininas, nas obras analisadas.
 Investigar as categorias descritivas na construção da identidade das personagens nas
citadas obras, levando em consideração o estilo e outras características específicas de cada escritora.
 Caracterizar os personagens considerando que elas foram construídas em mundos
imaginários diferentes.
 Identificar e descrever as diferenças e semelhanças entre a construção da identidade
das personagens e o estilo de cada autora.
 Identificar a conotação simbólica revelada pelas imagens recorrentes na
caracterização da figura feminina.
 Discutir a construção de identidades femininas no texto literário, no intuito de
fornecer mais subsídios teóricos e analíticos sobre as personagens femininas na Literatura Potiguar.
 Contribuir para os estudos e pesquisas acerca do feminino na literatura, das
identidades das personagens ao imaginário das autoras.
MATERIAL E MÉTODOS
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Nosso trabalho foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a agosto de 2011, e ao
longo deste tempo apresentamos os resultados parciais obtidos até a metade do tempo previsto para
a execução do projeto, um ano. E agora apresentaremos o relatório final como um trabalho
conclusivo da pesquisa, sem contanto dar a entender que se esgotaram as questões de pesquisa, ou
que se definiu o encerramento da discussão da temática do feminino na literatura potiguar.
Assim, para o desenvolvimento da nossa pesquisa como um estudo da construção da
identidade das personagens femininas nas obras: “Direito das mulheres e injustiça dos homens”
(1832), de Nísia Floresta e “Navegos” (1978), de Zila Mamede tomamos como ângulo analítico
privilegiado a comparação dos aspectos temáticos e estilísticos das autoras no processo de criação
de seus personagens.
Com este intuito iniciamos um trabalho de consulta, triagem, identificação e análise
bibliográfica de obras que tratam da contextualização histórica e literária do Rio Grande do Norte,
com a finalidade de entender o mundo de cada personagem, como também consultamos obras que
tratam da representação do feminino, da identidade, da personagem e da literatura comparada, para
fundamentar e embasar nossos questionamentos.
No período inicial de desenvolvimento do nosso estudo concentramos nossos esforços
na leitura do referencial teórico, para apropriação de suas ideias, e no estudo e análise das obras em
questão para elaboração e desenvolvimento das atividades pré-estabelecidas no cronograma de
execução. De forma que, para assimilação das idéias sobre a construção da identidade buscamos,
principalmente, os estudos de Hall (2005) e Bauman (2005). Estes autores tratam a identidade como
um elemento não fixo, fluído e inconstante, e por isso a dificuldade em mantê-la por muito tempo.
Pois, ela, a identidade, está sempre evoluindo e se transformando de acordo com as alternâncias e
valores que se aplicam na sociedade.
Assim, Hall (2005) justifica e defende a utilização de termos não fixos para a
caracterização da identidade como um todo acabado:
Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de
identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não tanto da
plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de
inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós
imaginamos ser vistos por outros. (HALL, 2005, p. 39).

Corroborando com a ideia de Hall e acrescentando outros pontos Bauman (2005)
destaca a fugacidade e rapidez com que as coisas mudam na sociedade moderna, e aponta sua
dinamicidade como uma das causas que motivam a fragilidade das construções identitárias. E por
isso, ele defende que o sujeito exibe em determinados momentos uma identificação e não uma
identidade como um todo acabada. Assim, ele acrescenta: “Resumindo, „identificar-se com...‟
significa dar abrigo a um destino desconhecido que não se pode influenciar, muito menos controlar.
Assim, talvez seja mais prudente portar identidades [...] como um manto leve pronto a ser despido a
qualquer momento.” (BAUMAN, 2005, p. 36-37). Com isso, Bauman reafirma a instabilidade
apresentada pela identidade.
Já nosso embasamento sobre a representação do feminino ficou por conta de Lucena
(2003), Costa (2005), Falci (2008) dentre outros. Através dessas autoras, principalmente nas obras
“O mito feminino: de Marília a Capitu” (COSTA, 2005), “Representações do feminino” (LUCENA,
2003) e do capítulo “Mulheres do sertão nordestino” (FALCI, 2008) tomamos conhecimento do
trajeto marcante percorrido pela mulher ao longo do tempo e encontramos significativas
contribuições para nosso aprofundamento sobre a condição da mulher na sociedade, sua
participação e representação social desde os tempos mitológicos. Que, aliás, foi quando a mulher
começou a ganhar participação no imaginário masculino, a aparecer e se sobressair da condição
submissa em que vivia. E com estes trabalhos pudemos conhecer as transformações e evoluções
alcançadas pela mulher ao longo da história da humanidade.
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Estas primeiras leituras exploratórias serviram para reconhecimento e contextualização
das condições sócio-históricas e do universo literário do Rio Grande do Norte. A partir destas
leituras elaboramos fichamentos e realizamos discussões das obras lidas. Em seguida nos voltarmos
para uma leitura crítica/analítica das obras: “Direito das mulheres e injustiça dos homens” e
“Navegos”, procurando detectar como as personagens foram construídas. Terminado a leitura
crítica e analítica das obras, passamos para a análise dos recursos utilizados pelas autoras na
construção das personagens e a análise das semelhanças e diferenças entre elas. E, como último
passo, temos a elaboração deste trabalho em forma de relatório/resumo expandido divulgando os
resultados alcançados com nosso estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das autoras que nos propomos a estudar podemos dizer que Nísia Floresta foi uma das
precursoras do pensamento emancipador feminino no Brasil durante o século XIX. Pois, nos anos
60 e 70 o movimento feminista reaparece e se amplia no Brasil, trazendo a tona temas variados
como a emancipação feminina e a organização política. E é neste importante momento da história
feminina brasileira que as idéias emancipadoras de Nísia Floresta ressurgem na obra “Direito das
mulheres e injustiça dos homens”, atualizando a luta da mulher por seu espaço.
Neste sentido, o livro “Direito das mulheres e injustiça dos homens” apresenta-se como
um grito de reivindicação, de desabafo, revolta e indignação das mulheres diante das injustiças
cometidas pelos homens, ao negarem a elas o direito de liberdade e as privarem do acesso a
qualquer forma de independência e/ou emancipação intelectual. Dessa forma, em um tom
questionador, Nísia Floresta vai mostrando as privações dos direitos e as injustiças que são
cometidas às mulheres. E, segundo ela, uma das maiores injustiças cometida às mulheres é a
privação do acesso a educação, fato que implica diretamente na posição de inferioridade a que a
mulher foi, durante muito tempo, submetida. Pois o não acesso a educação lhes impede de alcançar
qualquer forma de desenvolvimento e as leva a insubordinação. Assim, ao mesmo tempo em que as
mulheres estavam privadas da educação, estavam também privadas da vida pública, pois não eram
instruídas para desenvolverem tais atividades.
Então, logo no primeiro capítulo Nísia Floresta tece seu argumento sobre a posição
estereotipado a que a mulher se encontra, e para isso ela mostra de várias formas, senão a
superioridade feminina, mas uma equiparação para com as habilidades e potencialidades
apresentadas pelo sexo masculino, e por isso ambos, homens e mulheres, deveriam ter uma porção
igual de reconhecimento. Por isso, no início do livro ela deixa bem claro seu objetivo com a obra.
No caso examinar se existe alguma diferença entre o sexo masculino e feminino, que possa
justificar a relação de dominação exercida pelos homens sobre as mulheres.
Entretanto, em sua observação ela não reconhece nenhum tipo de diferença entre os
sexos senão o óbvio, no caso a diferença biológica. De forma que as únicas diferenças destacadas
por Nísia Floresta, que se observa, além das orgânicas, são provenientes do tratamento de elementos
externos, como no caso a instrução, a educação a que são submetidas às mulheres, fator que
influencia os desdobramentos nas relações sociais.
Por isso, ela defende e habilita a inserção da mulher em todos os setores da vida
pública. Assim, Nísia Floresta vai, ao longo do livro, com sua eximia argumentação,
desmistificando o estereótipo de inferioridade da figura feminina e “[...] construindo a defesa de seu
sexo ao mesmo tempo em que denuncia e desmascara os artifícios masculinos de dominação.”
(DUARTE, 2005, p. 21). E ao final de sua argumentação, com a intenção de ratificar suas ideias, ela
faz os seguintes esclarecimentos:
Julgo, pois, ter provado de uma maneira evidente, que não há ciência, empregos e
dignidades, a que as mulheres não tenham tanto direito de preencher como os
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homens; pois que eles não podem alegar outra superioridade que a força do corpo,
para justificar o cuidado que têm de arrogar a si toda autoridade e prerrogativas e
que não provam outra incapacidade nas mulheres, que possa privá-las de seu
direito, senão a que resulta da injusta opressão dos homens, que é fácil refutar.
(FLORESTA, 1989, p. 86).

Dessa forma, Nísia Floresta segue em todos os capítulos questionando a posição social
ocupada pela mulher, sua condição estereotipada e inferiorizada em relação aos homens e a
dificuldade/privação das mulheres de terem acesso às ciências, fato que as deixa fora do mercado de
trabalho.
Nossa segunda autora, Zila Mamede, além de pertencer a uma época diferente da vivida
por Nísia Floresta, apresenta também uma forma de escrita distinta, e temas variados são abordados
em seus versos e poemas. Os quais têm quase sempre a paisagem do sertão nordestino como
moldura das cenas resgatadas em sua memória e vividas em suas lembranças.
Zila Mamede lançou seus primeiros livros na década de 50. O primeiro deles foi: “Rosa
de pedra”, em 1953, “Salinas”, em 1958, “O arado”, em 1959, a que se seguem outros dois:
“Exercício da palavra”, em 1975 e “Corpo a corpo”, em 1978. Neste mesmo ano estes cinco livros
foram reunidos em um único volume intitulado de “Navegos”, que é a junção em uma única edição
dos livros citados. Nos quais Zila Mamede aborda variados temas, desde: infância, memorialismo, a
família e o sertão. Nestas obras também encontramos com saliência alguns retratos da figura
feminina. E quando ela aborda a questão do feminino em seus poemas apresenta uma mulher
vivendo um dilema. Por um lado estagnada, encerrada em um estado de contenção, ocultação, mas
que por outro revela uma mulher com vontade de doação e de entrega, todas elas emolduradas na
paisagem do sertão nordestino.
O livro “Navegos” é uma reunião homogênea de partes heterogêneas. Como as obras
individuais foram produzidas em épocas diferentes elas apresentam diferença desde sua forma
estrutural como em relação aos conteúdos temáticos. E o primeiro livro deste conjunto é “Rosa de
Pedra”, o qual é composto quase que todo ele por sonetos, revelando uma tendência estrutural e
uma estética fechada. Mas, ao longo do livro Zila Mamede oscila em sua escrita formal, revelando
forte lirismo em seus poemas e apresentado novas propostas para a poesia como uma construção
formal.
No livro “Rosa de pedra” o mar aparece constantemente, o qual Zila Mamede recorre
frequentemente como um elemento de fuga e libertação, tenebroso, mas que ao mesmo tempo
alimenta os sonhos e as ilusões dos que ficam na praia a observar o que ele vem lhes trazer. O mar
é, pois, elemento simbólico dos seus poemas, é como a moldura de um retrato do seu tempo de
criança. Criança ingênua e sonhadora, a qual em alguns poemas parece alimentar um amor
platônico típico de adolescente. Assim, se constrói uma imagem idealizada, frágil e sonhadora da
mulher, colocando-a como musa, mas incerta, incompleta e que alimenta um amor platônico,
sobretudo pelo fascínio que a grandiosidade e mistérios que a imensidão do mar produz nas pessoas.
Assim, Zila Mamede pinta sua infância com areia da praia e a colore com a água salobra
do mar. E mostra às vezes uma infância triste sofrida: “[...] nessa infância de medos tatuada, /
querendo-me em beber de inacabada / procura que, em meu ser, superaria / a minha triste infância
renegada.” (MAMEDE, 1978, p. 186). Assim, ela revela uma infância cheia de tristezas, angustias e
incertezas.
O livro seguinte, “Salinas” de 1958, dá seqüência ao canto lírico ensaiado em “Rosa de
pedra” para posteriormente desabrochar com toda força em “O arado”. Assim, “Salinas” é visto
como “um livro de transição”. De modo que os elementos presentes que são temáticos em seus
poemas como o mar, o rio, a rua e a natureza apresentam-se bem mais objetivos e concretos.
Contudo, “Salinas” mostra uma mulher assustada diante dos problemas, mas que luta,
sobretudo para sobreviver. Sem contato eliminar as incertezas e questionamentos que pairam a

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1106

mulher enquanto ser sensível, instável, tal como uma lua em noite nublada, a qual luta para rasgar o
ventre denso das nuvens, mas que não está segura diante do seu futuro incerto.
Já no livro “O arado” de 1959 Zila Mamede faz uma viagem ao passado revivendo as
lembranças e as vivências de sua infância. Assim, tal como o arado, instrumento agrícola que
perfura o solo, revirando, renovando e fertilizando um solo fértil que permanecia em dormência, o
livro “O arado”, tem função similar, pois em cada poema, em cada estrofe e em cada verso as
palavras surgem como lâminas afiadas, revirando as entranhas, abrindo profundos sulcos no terreno
da memória e resgatando antigas lembranças e vivências do tempo de infância de sua autora.
De forma que os poemas desta obra se encontram muito ligados a terra como se fossem
sementes germinando, que “[...] nasceram no chão sagrado, com chuva do céu e suor dos rostos
vigilantes, surgidos na inspiração provocadora de uma inegável vivência emocional.” (MAMEDE,
2005, p. 18), destaca Cascudo em nota para o livro “O arado”.
Em seus poemas Zila Mamede valoriza as pequenas coisas, simples e sinceras
produzidas pelo homem do campo e pela natureza. Assim, os poemas revelam um pouco da alma de
Zila Mamede e suas heranças da vivência no sertão, como se pode observar no quarto poema
intitulado de “O alto (A avó)”, no qual Zila Mamede apresenta traços de uma autobiografia, na qual
ela se mostra intimamente ligada à família e aos valores da vida simples do campo, herdando os
costumes e as tradições de seus antepassados. “Herdei a deslembrança de seus olhos / e dessa flauta
que tocara à noite / vertendo paz e sono a meu avô” (MAMEDE, 1978, p. 94)
Assim, ao longo do livro Zila Mamede vai construindo uma imagem de mulher que se
apresenta intimamente ligada aos costumes centrados na valorização da terra e do trabalho agrícola,
uma mulher conhecedora das particularidades e dos encalços que envolvem a atividade agropastoril
e que participa ativamente das tarefas desenvolvidas para garantir a subsistência, como é possível
observar no poema “Banho (rural)”, no qual uma moça sai ao final do dia em busca de um pouco de
água:
De cabaça na mão, céu nos cabelos.
à tarde era que a moça desertava
[...] onde em cacimba e lodo se assentava
[...] A moça ali perdia-se, afundava-se
enchendo o vasilhame, aventurava [...].(MAMEDE, 1978, p. 97)

Assim, “O arado”, além de um livro de memórias, no qual as marcas de um passado
distante revivem as lembranças dos tempos de glória e resgatam as dificuldades de sobrevivência,
revela também uma mulher integrada e ativamente participativa em auxilio as tarefas domésticas, e,
às vezes, é a própria mulher que se apresenta na condição de chefe e provedora do lar.
Passando para o livro “Exercício da palavra” de 1975, se comparado com os anteriores
uma das maiores diferenças percebidas é a questão temática. Pois, diferentemente dos volumes
antecedentes este enfoca um espaço urbano, mais geométrico e por isso há um cuidado maior com
as questões visuais em seus poemas, apresentando alguns poemas concretos, sem, contanto,
abandonar o lirismo interior presente em Zila Mamede.
A segunda parte do livro revela um amadurecimento interior de Zila Mamede, ao tentar
desvendar os mistérios, seus limites e buscar o autoconhecimento. No poema “Mãe” revela a
mulher em um papel típico da sociedade patriarcal, procriar e cuidar dos afazeres domésticos que
essa função exige, mas que neste caso a leveza e magia do ato de ser mãe encobrem a submissão e
torna-se um ato grandioso:
A mulher fia filho
[...] em crescimento lento
no seu sangue.
[...] De se própria se esquece:
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Já o poema “Manicure” apresenta uma mulher do cotidiano, desenvolvendo tarefas
simples, mecanizadas, as quais se confundem com o próprio ato de viver. Seguindo o mesmo liame
de tarefas simples, nada mais corriqueiro que olhar o horizonte através de uma janela, como no
poema “Moça na janela”
“Deste giro de olho
precisão recolho:
Indefeso é o gesto a que
(olho-flor) me presto
na janela (sem olho) [...]
(MAMEDE, 1978, p. 46).

Mas este simples gesto de abstrair e buscar no horizonte o concreto, ou mesmo a
manifestação do criador, em um simples olhar, pode revelar uma divagação de pensamentos que
pode esconder muita dor ao mesmo um sonho de liberdade.
Se comparamos o livro “Corpo a corpo” com o anterior “Exercício da palavra”
observamos mudanças mais na parte estrutural que na unidade temática, embora apresente traços
urbanos e provincianos ao mesmo tempo. Digamos que “Corpo a corpo” é um trabalho que reúne as
experiências adquiridas ao longo da vida de sua autora, o qual apresenta maturidade e renovação,
sem abandonar os temas clássicos como o sertão. E em uma visão mais apurada da vida revela as
amarguras e angustias inerente a condição humana.
Contanto, apesar das transformações e evoluções alcançadas pelas mulheres, a questão
do feminino ainda permanece retratada como nas obras anteriores, ou seja, mostra a mulher presa
aos trabalhos domésticos, realizando tarefas que culturalmente se atribuiu as mulheres, sem se
descuidar do cuidado com os filhos, como podemos observar no poema “Retrato de minha mãe
costurando”:
[...] A máquina e
o berço:
filho vai nascer
perna pedalando
filha a adormecer [...]. (MAMEDE, 1978, p. 10)

Assim, os poemas revelam e resgatam as memórias do tempo de infância de sua autora.
De forma que os poemas e versos funcionam como fotografias, imagens simbólicas do nordeste que
são capturadas e cristalizadas em um lance de olhar.
CONCLUSÃO
Ao estudar a literatura potiguar nos deparamos com uma atividade de escrita marcante
em suas formas, forte e de posição bem definida, revelando as vivências de um povo e as
experiências adquiridas em uma realidade a qual se apresenta de forma estereotipada, ainda mais
quando se trata da representação da figura feminina. E quando se trata da posição e representação
da mulher nordestina as posições de gênero são bem definidas, pois desde cedo são estabelecidos os
lugares a serem ocupados por homens e mulheres, em uma relação histórico-cultural.
Portanto, ao longo do nosso estudo pudemos comprovar que na obra “Direito das
mulheres e injustiça dos homes” Nísia Floresta, com idéias avançadas e questionadoras, apresentase como uma mulher preocupada em alertar a sociedade sobre as injustiças que vinham sendo
cometidas as mulheres, ela se porta como uma verdadeira defensora dos direitos femininos, uma
mulher que não se enquadra dentro dos padrões estabelecidos e socialmente aceitos pela sociedade
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da época. Por isso, contrariando a ordem pública, ela provocou, com seus escritos, um misto de
espanto e admiração, um exemplo de coragem, inteligência e ousadia. Então, ao denunciar todas as
injustiças que as mulheres sofriam e exaltando suas potencialidades, Nísia Floresta levanta uma
bandeira de luta pelo reconhecimento da mulher como cidadã, pela preservação de seus direitos,
pelo livre acesso a educação e pela igualdade de tratamento entre homes e mulheres.
Em contrapartida, como vimos no livro “Navegos” de Zila Mamede suas poesias não se
dedicam exclusivamente ao universo feminino, sobretudo desenvolvem antes, e com muita ênfase,
uma linhagem regional de cunho muito pessoal, na qual predominam motivos da vida rural e
provinciana da dura realidade nordestina.
Assim, quando Zila Mamede aborda a questão do feminino em seus poemas, ela
apresenta de forma sutil uma mulher vivendo um dilema, por um lado estagnada, encerrada em um
estado de contenção, ocultação, mas que por outro revela uma mulher com vontade de doação e de
entrega, todas elas emolduradas na paisagem do sertão nordestino.
Contudo, ambas as autoras, tanto Nísia Floresta como Zila Mamede apresentam
aspectos em comum em suas obras, como no caso da temática do feminino, porém, cada qual com
seu estilo, com seu enfoque, mas de forma que a mulher e a questão do feminino atravessam com
muita clareza o universo imaginário dessas autoras.
Porém, pelo pouco que conhecemos e os poucos registros que encontramos sobre a
literatura Potiguar e mais especificamente sobre Nísia Floresta e Zila Mamede e o perfil singular de
suas histórias, percebemos que elas se apresentam a nós ainda envoltas em um manto de mistério
que só será desvendado, ou não, através da pesquisa e da busca constante por respostas as nossas
inquietações.
Por fim este trabalho serviu para nos colocar em contato e conhecer um pouco mais da
produção literária Potiguar, sem desprezar ou esquecer os desafios da pesquisa, como em nosso
caso a escassez de materiais e informações, que motiva ainda mais o desafio de desenvolvermos
novos trabalhos com esta temática, os quais serviram de apoio para trabalhos futuros.
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A REFERÊNCIA AO DISCURSO DO OUTRO NA ESCRITA DE ARTIGOS
CIENTÍFICOS DE ESPECIALISTAS
Ananias Agostinho da Silva1; José Cezinaldo Rocha Bessa2; Rosângela Alves dos Santos
Bernardino3
RESUMO: Neste trabalho objetivamos investigar como pesquisadores especialistas (doutores) de áreas diferentes do
conhecimento (Engenharia e Letras) mobilizam os modos de referência ao discurso do outro em artigos científicos
publicados em periódicos especializados. Nosso corpus foi constituído por vinte artigos científicos, sendo dez
produzidos por pesquisadores da área de Letras e publicados no periódico Documentação de Estudos em Lingüística
Teórica e Aplicada (DELTA) e dez produzidos por pesquisadores da área de Engenharia e publicados no periódico
Teoria e Prática na Engenharia Civil. Como base teórica, nossa investigação adotou os postulados teóricos de Bakhtin
(1990, 2006) sobre dialogismo e discurso do outro, e de Maingueneau (1996, 2002) e Authier-Revuz (1990, 2004) sobre
o discurso citado, entre outros. Constatamos que os pesquisadores especialistas mobilizam vários modos de discurso
citado na tessitura dos artigos científicos, sendo a evocação o modo mais recorrente nas duas áreas. Os demais modos
foram mobilizados – em maior ou menor recorrência – nas duas áreas, com exceção do discurso citado direto com
“que”, mobilizado apenas na área de Letras. No que diz respeito às formas de introdução de discurso citado, as mais
recorrentes nas duas áreas foram os grupos preposicionais e os recursos tipográficos. Por fim, em relação às formas de
retomada de discurso citado, verificamos que as formas mais empregadas pelos autores foram expõe comentário ou

ponto de vista e insere um discurso citado para reforçar de um outro discurso citado, sendo a primeira mais
recorrente em Engenharia e a segunda mais recorrente em Letras.
PALAVRAS-CHAVE: Artigo científico; Discurso citado; Pesquisadores especialistas.

INTRODUÇÃO
A referência ao dizer de outrem é um fenômeno peculiar a todos os discursos das
diversas esferas de atividade humana, de modo que não existe nenhum discurso essencialmente
monológico. Isso porque, conforme propôs Bakhtin e seu Círculo, “a orientação dialógica é
naturalmente um fenômeno próprio a todo o discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer
discurso vivo” (BAKHTIN, 2006, p. 88). Nesse sentido, quando produzimos um discurso,
dialogamos com uma série de outros dizeres já produzidos anteriormente ou que ainda serão
produzidos depois do nosso. Na verdade, todo discurso está engendrado em uma teia discursiva,
constituída por todos os discursos produzidos em determinados contextos históricos e sociais.
Em consonância com esse princípio, vários autores, estudiosos e pesquisadores têm
intensificado o debate sobre o discurso do outro (ou discurso citado), procurando, em alguns casos,
como o faz, por exemplo, Maingueneau (1996, 2002) e Authier-Revuz (1990, 2004), construir um
referencial teórico-metodológico que dê conta dos vários modos de referência ao discurso do outro.
Outros pesquisadores, de maneira mais específica, têm procurado investigar, sob perspectivas
diversas, os modos como o discurso do outro é mobilizado em diversas materialidades discursivas.
É o caso, por exemplo, de Boch e Grossmann (2002), Matêncio (1997), Bessa (2007), Pereira
(2007) e Bernardino (2011), que estudam questões relacionadas à mobilização do discurso citado
em textos produzidos na academia, seja por autores iniciantes ou especialistas.
Procurando contribuir com os estudos desenvolvidos nesta tendência, e fundamentandonos justamente nos resultados apresentados por esses autores citados acima, nosso objetivo, neste
1
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trabalho, é investigar como pesquisadores especialistas – doutores – de áreas diferentes do
conhecimento – Engenharia e Letras – mobilizam o recurso ao discurso do outro na escritura de
artigos científicos publicados em periódicos especializados.
Portanto, de modo mais específico, interessa-nos observar, descrever e analisar quais os
modos de referência ao discurso do outro, as formas de introdução do discurso do outro e as formas
de retomada do discurso do outro que os pesquisadores especialistas mobilizam na tessitura de seus
artigos científicos, bem como refletir sobre o processo textual-discursivo de construção de sentidos
nesses textos, considerando as especificidades de cada área do conhecimento analisada.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente investigação pode ser caracterizada como uma pesquisa bibliográfica, de
natureza descritiva e interpretativa, que se orienta, principalmente, por uma abordagem qualitativa,
mas também quantitativa. Para constituição do corpus desta investigação, selecionamos vinte
artigos científicos publicados em periódicos especializados, conforme classificação estabelecida
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo dez da área
de Engenharia (Teoria e Prática na Engenharia Civil) e dez da área de Letras (DELTA –
Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada), disponíveis on-line em sítios
eletrônicos para consulta. Além disso, os artigos selecionados foram produzidos por especialistas –
doutores – de cada área e publicados nos periódicos no período de 2008 a 2010.
Após a seleção do corpus, codificamos os artigos da seguinte maneira: ACE01 (A: Artigo;
C: Científico; E: Engenharia; 01: Número de identificação do artigo) para os artigos da área de
Engenharia e ACL01 (A: Artigo; C: Científico; L: Letras; 01: Número de identificação do artigo)
para os artigos da área de Letras. Em seguida, realizamos um levantamento das ocorrências dos
modos de referência ao discurso do outro mobilizados pelos autores dos artigos, bem como das
formas de introdução e das formas de retomada na tessitura dos textos. Por fim, os dados
encontrados no levantamento foram tabulados em gráficos com vistas a uma demonstração
quantitativa e, posteriormente, passamos à análise e interpretação qualitativa dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os modos de discurso citado na tessitura do gênero Artigo Científico
Ao analisarmos os artigos científicos das áreas de Engenharia e de Letras, percebemos
que os autores mobilizam seis modos de referência ao discurso citado na tessitura dos textos por
eles produzidos, conforme ilustram os dados do gráfico que se segue:

Gráfico 01: Modos do discurso citado em artigos científicos
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Esses dados demonstram que a maioria dos pesquisadores especialistas das duas áreas
do conhecimento aqui investigadas recorre com mais frequência à evocação para referir-se ao
discurso do outro na tessitura dos artigos científicos. O fato de esses pesquisadores preferirem a
evocação como modo de referência ao discurso alheio evidencia o grau de maturidade desses
autores: professores especialistas de uma determinada área do conhecimento, que, ao menos
teoricamente, possuem autoridade e conhecimento científico suficientes para proporem conceitos e
definições, ou mesmo realizar interpretações sobre determinados dados, sem a necessidade de
transcrever ou reproduzir literalmente o discurso do outro. O recurso ao discurso do outro por meio
da modalização em discurso segundo também apresentou uma significativa recorrência, sendo o
segundo modo mais usado pelos pesquisadores, com 18% em Letras e 24% em Engenharia. Além
disso, constatamos que na área de Engenharia, por exemplo, os pesquisadores não mobilizaram o
discurso citado direto com “que”, sendo que, por outro lado, este modo foi mobilizado, mesmo com
baixa recorrência (3%), na área de Letras. Vejamos alguns exemplos desses modos de referência ao
discurso do outro nos artigos científicos analisados:
Intertextualidade e interdiscursividade são categorias que dão corpo ao processo de hibridização – mistura
de textos, gêneros discursivos e discursos (cf. Fairclough, 1999) – na produção dos eventos discursivos.
(ACL04, p. 28).

Como podemos perceber, no fragmento acima há uma ocorrência de discurso citado por
evocação. Ao tentar conceituar os fenômenos da intertextualidade e da interdiscursividade como
categorias que permitem a hibridização de textos, gêneros e discursos, a autora faz referência a
Fairclough, citando apenas o nome do autor e o ano em que sua obra foi publicada. Nesse sentido,
não interessa a autora reproduzir, comentar ou parafrasear o conteúdo do discurso citado, mas
apenas fazer alusão a trabalhos escritos ou pesquisas realizadas por outros pesquisadores de sua área
de conhecimento, com a finalidade de inserir sua “pesquisa em um espaço epistêmico identificável”
(BOCH & GROSSMANN, 2002, p. 100). Vejamos agora um outro fragmento, no qual o autor do
artigo científico mobiliza o discurso do outro por meio de uma modalização em discurso segundo:
Para Bakhtin (1997:180), o homem nunca encontrará sua plenitude apenas em si mesmo, sendo por meio
da troca linguageira que começa a vida: a criança recebe da boca da mãe e dos próximos num processo
contínuo e ininterrupto de interação tudo que a determina inicialmente, ela e seu próprio corpo. (ACL06,
p. 111).

Neste fragmento, temos uma modalização em discurso segundo, na qual o autor faz
referência a Bakhtin (1997) para afirmar que a plenitude do homem não será encontrada em si
mesmo, mas na interação com o meio e com os outros. Identificamos facilmente este modo por
causa da expressão introdutora Para Bakhtin, que corresponde à categoria de introdutores dos
grupos preposicionais, próprios de modalizações em discurso segundo. Além disso, ao mobilizar
este modo de discurso citado introduzido por um grupo preposicional, o autor indica que ele não é o
responsável pelo conteúdo do enunciado, pois neste modo ele apenas indica que está se apoiando
em outro discurso, se isentando da responsabilidade pelo que é citado.
As formas de introdução do discurso citado
Existem algumas formas reconhecidas de introduzir o discurso do outro na tessitura de
um discurso, demarcando duas situações enunciativas: a do discurso citante e a do discurso citado.
Os pesquisadores especialistas autores dos artigos analisados mobilizaram quatro formas para
introduzirem o discurso citado na tessitura dos textos por eles produzidos, que podem ser vistas no
gráfico abaixo:
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Gráfico 02: Formas de introdução de discurso citado em artigos científicos

Conforme o gráfico acima apresentado, podemos verificar que os pesquisadores
especialistas mobilizaram quatro formas de introdução de discurso citado nos artigos científicos,
quais sejam: (i) verbos introdutores; (ii) grupos preposicionais (segundo, para, conforme); (iii)
recursos tipográficos (aspas, itálico, recuo e diminuição da fonte) e; (iv) verbos dicendis mais
“que”. Todas essas formas são mobilizadas, em maior ou menor frequência, nos artigos da área de
Letras e de Engenharia, sendo que nos artigos de Engenharia é mais recorrente o emprego dos
grupos preposicionais (38%) e dos recursos tipográficos (32%), enquanto nos artigos de Letras
essas mesmas formas apresentam maior recorrência, só que em uma ordem inversa: os recursos
tipográficos (39%) são mais recorrentes do que os grupos preposicionais (24%). Os fragmentos
abaixo exemplificam o emprego dessas formas nos artigos científicos analisados:
“Conforme recomendações da ABCP [1], este solo é adequado para fabricação de elementos construtivos
de solo-cimento.” (ACE01, p. 25).

No fragmento acima, o autor utiliza um grupo preposicional – Conforme
recomendações da ABCP – para introduzir um discurso citado – modalização em discurso segundo
– que não é assumido pelo autor do texto, já que a responsabilidade pelo dito é atribuída, por meio
do emprego do grupo preposicional, à instituição ABCP. Possivelmente, isto se deve ao fato dos
grupos preposicionais não serem introdutores neutros (MAINGUENEAU, 2002), já que trazem
consigo um enfoque subjetivo, que permite ao produtor do discurso citante realizar juízo de valor
sobre o discurso citado. Conforme Marcuschi (2007, p. 148), “estas formas deixam as opiniões por
conta de quem as emite. Assumem a posição de devolver a responsabilidade do dito ao próprio
autor da opinião”. Além disso, quando utiliza o grupo preposicional, o autor especialista parece
também avaliar o conteúdo do discurso citado. Em relação aos recursos tipográficos, vejamos o
exemplo abaixo:
“Ao tratar desse fenômeno, quero entender a ideologia lingüística (Kroskrity, 2004) que rege a relação
entre inglês e globalização em um mundo no qual “… os grupos [de pessoas] não estão mais
territorializados, limitados pelo espaço, inconscientes do processo histórico, nem são mais homogêneos do
ponto de vista cultural” (Appadurai, 1991: 191) (...).” (ACL08, p. 313).

Neste fragmento, o autor mobiliza o discurso citado direto sem o emprego de
introdutores explícitos, como os verbos dicendi, por exemplo, que comumente são utilizados para
introduzir discursos diretos. Mesmo assim, existem recursos tipográficos que delineiam a fronteira
entre o discurso citante e o discurso citado, como é o caso, no fragmento acima, das aspas e da
indicação do autor ao final da citação. Sem esses recursos seria praticamente impossível conseguir
distinguir o discurso citado do discurso citante, já que não há uma quebra semântica nem sintática
na frase e sim uma sequenciação contínua e linear. Portanto, no discurso citado direto presente no
fragmento acima, por exemplo, os recursos tipográficos podem ser considerados como elementos
obrigatórios para delimitação das duas situações de enunciação: a do discurso citante e a do
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discurso citado. Além disso, apesar dos recursos tipográficos transferirem a responsabilidade pelo
dito para o autor do discurso citado, algumas vezes, os recursos tipográficos podem causar um
efeito de aproximação entre o discurso citante e o discurso citado, uma vez que há apenas uma
sequência frasal. É o que ocorre no exemplo acima.
Em alguns casos, e com certa frequência, constatamos ainda o emprego simultâneo
dessas duas formas de introdução – grupos preposicionais e recursos tipográficos – para um mesmo
discurso citado. Vejamos o exemplo abaixo:
Para Locke (2005: 9), “o conceito de intertextualidade se relaciona aos modos como textos recorrem a
outros textos em virtude das histórias (ou discursos) neles embutidos (...).” (ACL10, p. 45).

Neste caso, como salientamos, o autor do artigo utiliza um grupo preposicional – Para
Locke – e um recurso tipográfico – aspas – para introduzir um discurso citado direto. A
preocupação maior do autor, neste caso, parece realmente ser isentar-se da responsabilidade pelo
dito e transferi-la para o produtor do discurso citado, Locke, valendo-se de vários recursos para isso.
Assim, a indicação de que esta parte do texto não é assumida pelo locutor fica bastante evidente.
As formas de retomada do discurso citado
Em relação às formas de retomada do discurso citado, compreendidas aqui como formas
de se estabelecer relações dialógicas entre o discurso citado e o discurso citante, os pesquisadores
especialistas recorreram, em seus artigos científicos, a cinco formas de retomada, quais sejam: i)
realiza paráfrase do conteúdo do discurso citado; (ii) relaciona o conteúdo do discurso citado com
experiência prática; (iii) insere um discurso citado para reforçar o conteúdo de um outro discurso
citado; (iv) expõe comentário ou ponto de vista; e, (v) contesta conteúdo do discurso citado
amparado em outro discurso. Essas formas estão apresentadas no gráfico abaixo, com a quantidade
de suas recorrências:
50%
40%

Expõe comentário ou ponto de vista

47%

35%

31%

Insere um discurso citado para reforçar
o conteúdo de um outro discurso
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Gráfico 03: Formas de retomada do discurso citado em artigos científicos

Conforme o gráfico acima exposto, podemos perceber que as formas de retomada do
discurso citado mais recorrentes nas áreas de Letras e Geografia são as mesmas: expõe comentário
ou ponto de vista (40% em Engenharia e 30% em Letras) e insere um discurso citado para reforçar o
conteúdo de um outro discurso citado (27% em Engenharia e 28% em Letras). As demais formas
foram mobilizadas pelos autores destas duas áreas, só que com menor recorrência. Esses dados
revelam que não há uma diferença significativa no modo como esses autores retomam o discurso
citado. Na verdade, há sim semelhança no uso das formas de retomada nos artigos dessas duas
áreas. Vejamos os fragmentos abaixo que exemplificam o uso dessas formas:
No entanto, pouco se conhece a respeito da relação entre as decisões de projeto e o custo total do edifício.
Diferentes estudos como de Otero et al [15] mostram que não há uma proporcionalidade direta entre área
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construída e custo. Ou seja, reduções na área da edificação não necessariamente acarretam redução
proporcional nos custos. (ACE07, p. 71-72).

Neste fragmento, o autor inicia uma discussão sobre redução de custos na construção de
edifícios, citando Otero para mostrar que não há proporcionalidade direta entre o custo e a área
construída. Em seguida, o autor retoma o discurso de Otero apresentando um comentário – no caso,
uma explicação – sobre o conteúdo do discurso citado. O uso da expressão Ou seja já nos remete à
uma ideia de algo que foi dito anteriormente e de que se vai comentar esse dito. Logo após, o autor
do texto faz um comentário que é constituído por uma afirmação genérica, que procura esclarecer o
conteúdo do discurso citado. Assim, o discurso do outro não é citado no texto de modo aleatório,
mas tem uma funcionalidade e faz parte da trama textual do artigo científico em análise, já que ao
retomar o discurso citado, o autor do texto tenta manter o diálogo e construir sentidos para o
discurso que ele cita. No próximo fragmento, apresentamos um exemplo de retomada por meio da
inserção de um discurso citado para reforçar um outro discurso citado:
Como explicita Fairclough (2001: 136), o termo intertextualidade foi criado por J. Kristeva retomando o
pensamento de Mikhail Bakhtin e se refere à configuração de textos e a proferimentos anteriores. Nas
palavras do autor, “a intertextualidade do texto pode ser considerada como incorporando as relações
potencialmente complexas, que tem com as convenções (gêneros, discursos, estilos, tipos de atividades) que estão
estruturadas juntas e constituem uma ordem do discurso.”
Por isso, “a intertextualidade manifesta é o caso em que se recorre explicitamente a outros textos específicos em um
texto, enquanto a interdiscursividade é uma questão de como um tipo de discurso é constituído por meio de uma
combinação de elementos de ordens do discurso” (Fairclough, 2001: 152). (ACE05, p. 27).

Neste fragmento, procurando apresentar a origem do termo intertextualidade, o autor
cita uma afirmação de Fairclough em modalização em discurso segundo: o termo intertextualidade
foi criado por J. Kristeva retomando o pensamento de Mikhail Bakhtin e se refere à configuração
de textos e a proferimentos anteriores. Para retomar e reforçar o discurso citado, o autor cita um
outro discurso de Fairclough, desta vez em discurso direto, introduzido pela expressão Nas palavras
do autor. É interessante observar que o autor usa um discurso citado direto para reforçar o discurso
citado indireto porque, neste primeiro modo, o locutor procura reproduzir fielmente (tal e qual) as
palavras do outro, conservando a integridade e a autenticidade do discurso alheio, assegurando,
portanto, a veracidade do que é dito. Além disso, ao final do fragmento, o autor utiliza, mais uma
vez, um outro discurso citado direto, desta feita para retomar e reforçar o conteúdo do discurso
citado direto anterior. Portanto, ao retomar o discurso citado por meio de outro discurso citado que
reforça seu conteúdo, o autor consegue estabelecer um diálogo em seu texto com vários outros
discursos, construindo uma rede de sentidos entre esses vários discursos.
Diante dos dados acima apresentados e das considerações realizadas sobre eles,
percebemos que a referência ao discurso do outro em artigos produzidos por pesquisadores
especialistas se dá através de vários modos de discurso citado, o que revela uma certa semelhança
entre as áreas de Letras e Engenharia no que diz respeito a mobilização desses modos. O mesmo
parece ocorrer com as formas de introdução e as formas de retomada do discurso citado nos artigos
analisados, já que as mesmas formas foram mobilizadas – com maior ou menor recorrência – nas
duas áreas. Entretanto, apesar das semelhanças, essas áreas apresentam algumas especificidades na
mobilização do discurso do outro nos artigos científicos analisados, que são ressaltadas na
conclusão deste trabalho.
CONCLUSÃO
Esta pesquisa buscou investigar como pesquisadores especialistas (doutores) de áreas
diferentes do conhecimento (Letras e Engenharia) mobilizam o recurso ao discurso do outro na
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tessitura de artigos científicos publicados em periódicos qualis especializados. Os resultados de
nossas análises apontaram que os pesquisadores mobilizam vários modos de discurso citado nos
artigos analisados, sendo que o modo mais recorrente foi a evocação, o que pode ser justificado
pelo fato desses pesquisadores serem especialistas e, portanto, possuírem conhecimento suficiente
para realizarem proposições e afirmações sem a necessidade de reproduzirem fielmente os discursos
de outros, mas apenas evocando esses discursos como forma de sustentar e inserir sua pesquisa em
uma área do conhecimento. Mesmo que o modo mais mobilizado nas duas áreas tenha sido a
evocação, há algumas discrepâncias em relação ao emprego de outros modos, como o discurso
citado direto com “que”, por exemplo, que não foi mobilizado em Engenharia, enquanto em Letras
foi possível constatar a recorrência a esse modo.
Em relação às formas de introdução, os pesquisadores da área de Engenharia
mobilizaram com mais recorrência os grupos preposicionais (segundo, para, conforme), enquanto
na área de Letras, os pesquisadores mobilizaram os recursos tipográficos com mais frequência. Ao
mobilizarem essas formas, os pesquisadores se isentam da responsabilidade pelo dito e atribuem-na
aos produtores do discurso citado. Desse modo, ao empregarem essas formas de introdução –
grupos preposicionais e recursos tipográficos –, os pesquisadores deixam mais nítidas as fronteiras
entre o discurso citado e o discurso citante.
No que diz respeito às formas de retomada, Expõe comentário ou ponto de vista e
Insere um discurso citado para reforçar de um outro discurso citado foram as formas mais
recorrentes nas duas áreas. O emprego dessas formas indica que os pesquisadores especialistas não
introduzem o outro em seu discurso de modo fortuito ou aleatório, mas conseguem estabelecer um
elo entre seu discurso e o discurso citado, de modo que há uma linearidade e continuidade
semântica na tessitura dos artigos analisados, o que é essencial para construção e negociação de
sentidos nesses – e em qualquer outro – gênero acadêmico.
Por fim, os resultados aqui apresentados nos permitiram compreender como
pesquisadores especialistas de áreas diferentes do conhecimento dialogam com os autores a que se
reportam na tessitura dos artigos científicos que produzem. Mas, além disso, as conclusões a que
aqui chegamos podem ser bastante úteis para subsidiarem o trabalho de professores de produção
textual acadêmica no que diz respeito ao ensino dos modos de referência, das formas de introdução
e das formas de retomada do discurso do outro, o que é uma exigência na produção de qualquer
texto acadêmico, pensando possibilidades de ensino que vão além dos aspectos meramente técnicos
dos manuais de redação científica.
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ASPECTOS DA MALANDRAGEM NO CONTO MENINÃO DO CAIXOTE

Auriclécia de Souza Ferreira1; Manoel Freire Rodrigues2

RESUMO Esta pesquisa tem por objeto de investigação a obra do escritor João Antônio, especificamente o livro
de contos Malagueta, Perus e Bacanaço, publicado pela primeira vez em 1963. A investigação consistiu na
leitura dos contos, seguida da análise dos personagens nas diversas situações narrativas em que se configura o
drama vivido por indivíduos que habitam o universo degradado das periferias da capital paulistana, em que
prevalece a “ética da malandragem”, feita da malícia e da astúcia de indivíduos marginalizados que buscam na
transgressão as estratégias de sobrevivência. Neste artigo discutimos o tema da malandragem especificamente no
conto Meninão do caixote. O estudo nos fez perceber que no universo da ficção de João Antônio a ética perversa
da exploração reproduz no mundo dos excluídos os valores da sociedade capitalista, em que alguns poucos que
possuem os meios ditam e dominam as “regras do jogo”. Como na sociedade burguesa, no espaço marginal em
que circulam as personagens de João Antônio a vida é regida e vencida pelos que possuem o capital, que neste
caso consiste na esperteza e na astúcia de quem precisa reinventar a vida a cada dia, ou seja, dos que possuem as
artes da malandragem e delas se utilizam como estratégias de sobrevivência.
Palavras-chave: João Antônio, literatura brasileira, malandragem.

INTRODUÇÃO

Ao longo de sua história, a literatura brasileira teve poucos escritores que se
arriscassem a escrever sobre o que circula nos espaços marginalizados da sociedade, e
consequentemente sobre os personagens que vivem nesses ambientes, como o boêmio, o
jogador de sinuca, os viciados, a prostituta, entre outros indivíduos que em geral habitam o
submundo da malandragem. Embora a presença do pobre marginalizado no romance
brasileiro não seja tão recente, como demonstra o estudo de José Paulo Paes (1990), é só a
partir de certo momento que o oprimido entra nas páginas da ficção brasileira na condição de
protagonista, como já se fizera na obra de Lima Barreto no início do século XX, e na de
Marques Rebelo, um pouco depois. Mas, é sobretudo nos contos do escritor João Antônio,
entre as décadas de 1960 e 1980, que os indivíduos marginalizados, particularmente aqueles
que habitam as periferias das grandes cidades, entram nas páginas da ficção não só como
protagonistas, mas como narradores do seu próprio drama, apresentando assim uma visão do
mundo dos excluídos muito mais autêntica, pois contada de dentro, pelo próprio sujeito que
vive a experiência da exclusão social, como sugere Candido (1999).
Este trabalho está vinculado ao projeto intitulado As figurações malandragem na
obra de João Antônio, pesquisa de iniciação científica realizada entre 08/2010 e 07/2011, cujo
objeto de investigação é a obra do escritor João Antônio, especificamente o livro de contos
Malagueta, Perus e Bacanaço, publicado pela primeira vez em 1963. A investigação consistiu
na leitura exaustiva dos contos, seguida da análise dos personagens nas diversas situações
narrativas em que se configura o drama vivido por indivíduos que habitam o universo
degradado das periferias da capital paulistana, em que prevalece a “ética da malandragem”,
1
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feita da malicia e da astúcia de indivíduos marginalizados que buscam na transgressão as
estratégias de sobrevivência. Neste artigo discutimos o tema da malandragem especificamente
no conto Meninão do caixote, uma das principais narrativas do livro, cujo narrador
protagonista é um adolescente pobre que ingressa no submundo da malandragem e torna-se
um exímio jogador de sinuca, atraído e ensinado pelo malandro Vitorino, que passa a explorar
o garoto como mão-de-obra barata nas rodas de sinuca. O estudo nos permite constatar que no
universo da ficção de João Antônio a ética perversa da exploração reproduz os valores da
sociedade capitalista, em que alguns poucos que possuem os meios ditam e dominam as
“regras do jogo”. Como na sociedade burguesa, no espaço marginal em que circulam as
personagens de João Antônio a vida é regida e vencida pelos que possuem o capital, que neste
caso consiste na esperteza e na astúcia de quem precisa (ou prefere) transgredir as normas
para sobreviver, ou seja, os que possuem o domínio dos artifícios da malandragem.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida de setembro de 2010 a julho de 2011, e o material
analisado foi constituído pelos contos que integram o livro Malagueta, Perus, e Bacanaço, do
escritor João Antônio. O estudo seguiu os métodos de abordagem da teoria literária, em
particular da teoria da narrativa, em que se procedeu à análise dos elementos estruturais da
narrativa, ressaltando a relação dialética entre os seus componentes internos e a realidade
social representada na obra, ou seja, considerando relação entre o texto e o contexto ao qual se
refere a obra se refere, levando em conta o postulado de Antonio Candido (2000),de que os
elementos da realidade externa entram na configuração do texto e tornam-se constituintes
internos à obra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Malagueta, Perus e Bacanaço, obra das mais importantes da literatura brasileira
contemporânea, publicada no ano 1963, constitui uma representação literária das mais
autênticas do mundo dos marginalizados. O universo habitado pela massa dos excluídos
urbanos, desprestigiada e presa aos sonhos de consumo que não pode realizar é o espaço que
o escritor escolhe para situar o seu mundo ficcional e construir uma das obras mais originais
da nossa literatura. Embora habitado por indivíduos de procedências diversas, o universo de
João Antônio tem no malandro sua figura chave, aquele que, pelos meios mais diversos,
sobretudo pela transgressão das normas oficiais, consegue driblar as adversidades e
sobreviver na selva urbana dos marginalizados. Podemos dizer que João Antônio percebeu
como poucos as transformações sociais por que passava no Brasil dos anos 1960-1970, em
que surgiam novos personagens vivendo novos dramas. Nesse sentido, um estudioso da
cultura brasileira nos ajuda a compreender os dramas encenados pelos personagens de João
Antônio, considerando que “se aceitarmos o fato de que as sociedades são diferentes porque
em cada formação social um certo número de dramas é levado regularmente a efeito, podemos
argumentar que, se temos dramatizações regulares, também deveremos ter personagens
recorrentes” (DA MATTA, 1979. p.205-206).
As narrativas de João Antônio se estruturam confirmando a fusão entre forma e
conteúdo, na medida em que o sentido é dado não apenas pelo modo como agem as
personagens e a configuração do espaço em que circulam, descritos de fora, mas sobretudo
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pelas modulações que o narrador confere à linguagem (Candido, 1999), imprimindo na
própria melodia e na concisão da frase o ritmo da vida sustentada pela ginga e pela picardia da
malandragem (LUCAS, 1999). O livro Malagueta, Perus e Bacanaço organiza-se em três
partes: a primeira denomina-se “contos gerais” e abrange narrativas com temas diversos; a
segunda chama-se “caserna”, e nela os protagonistas, vivendo no ambiente opressor dos
quartéis, confinados num mundo de ilusão da ordem, representado pelos militares, procuram
alguma forma de liberdade (cf. CANDIDO, 1999). A terceira parte é chamada sinuca e
contém as páginas mais intensas do livro, trazendo a marginalização social no que ela tem de
mais cruel, em situações vividas por personagens que apresentam ao mesmo tempo o que há
de negativo e positivo no ser humano, criaturas que habitam as regiões marginalizados e
sobrevivem das trapaças que imperam no mundo da sinuca. São os verdadeiros malandros e
viradores que atravessam noites no jogo “triste da vida”, para usar a expressão do narrador.
Para dar vivacidade a seus personagens, as narrativas de João Antônio exigem o
conhecimento e a aproximação do narrador com os costumes e as angústias, as paixões e os
temores de uma classe social que se expressa pela linguagem mais simples, porém recheada
de gírias, adequada para representar o drama e a voz dos marginalizados. Na ficção de João
Antônio a perspectiva do narrador é a do meio social em que cada personagem está inserido, o
que dá autenticidade à voz narrativa, pois, “ao contrario de muitos narradores que falam de
pobreza às vezes do alto da torre, seu narrador assume e, com isso dá voz ao objeto
representado” (DURIGAN, 1983, p.218).
O conto Meninão do Caixote apresenta de modo vivo e intenso o universo da
sinuca, em que circulam personagens que transitam entre a ordem do mundo oficial e a
“desordem” o mundo marginal, e cuja sobrevivência depende de expedientes que extrapolam
as convenções da ordem social. Na vida desses personagens os valores são relativizados, e
para eles o fio da existência compõe uma teia de imprevistos que encontra uma síntese na
errância do jogo, cuja imprevisibilidade segue paralelamente e serve como analogia aos
infortúnios da vida. Narrado em primeira pessoa, o conto tem como personagem principal o
Meninão do Caixote, que é o próprio narrador, garoto que não por acaso é atraído pela magia
da sinuca e torna-se exímio jogador, afamado nas “bocas do inferno” (como o autor chama os
ambientes do jogo). A fama lhe rendeu o apelido de Meninão do Caixote, pois precisava usar
um caixão como apoio para alcançar a posição adequada em jogadas decisivas. É pelas mãos
de Vitorino, velho malandro decadente, que o menino ingressa no mundo da sinuca e aprende
a “ética” da malandragem.
No universo de João Antônio a sabedoria resulta da experiência vivida e se mostra
na convivência dos grupos sociais opostos, bem como entre os próprios elementos
marginalizados. Sua literatura revela que para a população excluída do processo produtivo,
portanto marginalizada, sobreviver é uma arte e a vida um desafio que nasce a cada dia. O
universo da malandragem na obra de João Antônio é algo como o mundo das personagens que
figuram nas letras do samba: “classes baixas que habitam os morros e alguns bairros da
cidade, e mais restritamente, do grupo especifico de semi-marginais de toda ordem sem
trabalho constante, sem lugar bem definido no sistema social, a que se chamaram malandros.”
(MATOS, 1982, p.48).
A sinuca é o tema dos dois contos principais do livro Malagueta, Perus e
Bacanaço. Flávio Aguiar (1999, p. 115), ao referir-se ao conto Meninão do Caixote, afirma
que a narração em primeira pessoa “se despersonaliza em terceira”, ou seja, o narrador fala do
universo que ocupa, mas não se restringe a falar de si mesmo, parecendo muitas vezes uma
voz narrativa que observa os acontecimentos de fora. O trecho o abaixo mostra o narrador
falando do seu nome e dos trajetos que a sua fama de exímio jogador percorreu, identificandose como sujeito de sua própria fala, porém num registro que a despersonaliza:
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Meninão do caixote... Este nome corre as sinucas da baixa malandragem,
corre Lapa, Vila Leopoldina, chega a Pinheiros, vai ao Tucuruvi, chegou até Osasco.
Ia indo, ia indo. Por onde eu passava, meu nome ficava. Um galinho de briga, no
qual muitos apostavam, porque eu jogava, ia lá ao fogo do jogo e trazia o dinheiro.
Lá ia eu, Meninão do Caixote, um galinho de briga. Um menino, não tinha quinze
anos. (ANTÔNIO, 2004, p.134)

Meninão do Caixote, narrador-protagonista do conto, tem grande admiração por
Vitorino, responsável por sua entrada no mundo da malandragem e nas rodas de sinuca.
Meninão do Caixote é um adolescente que, inicialmente ingênuo, logo aprende as manhas e as
malícias da malandragem, e suas incursões pelo mundo da sinuca são entremeadas por
períodos de recolhimento no universo doméstico, momento em que o garoto reflete sobre sua
condição marginal e não esconde as saudades da infância perdida, deixada em Vila Mariana,
onde viveu os primeiros anos brincando com primo Duda. Muda-se para a Lapa, onde ali não
mais tinha a companhia de amigos nem de seu primo. É quando conhece Vitorino, veterano
da baixa malandragem, o qual uma atração sobre o garoto que, se ainda não conhece as
trapaças e malícias da malandragem, sente fascínio pelos malabarismos da sinuca nas jogadas
cheias de arte e magia das tacadas certeiras de Vitorino e outros mestres do taco. O trecho
abaixo revela a admiração do garoto por Vitorino, a atração que a sinuca exercia sobre ele,
bem como o espaço degradado do jogo:
Partidas baratas e partidas caras. Funcionavam supetões, palpitações, e suor
frio. Sorrisos quietos, homens, secos, amarelos, pescoços de galinha, olhos fundos
nas caras magras. Aqueles não dormiam, nem comiam. E o dinheiro na capa parecia
vibrar também, como o taco, como o giz, como os homens que ali vibravam.
Picardia, safadeza, marmeladas também. O jogo enganando torcidas para coleta das
apostas.
Vitorino era o dono da bola. Um cobra. O jeito camarada ou abespinhado de
Vitorino, chapéu, voz, bossa, mãos, seus olhos frios medidores. O máximo,
Vitorino, no taco e na picardia (ANTÔNIO, 2004, p. 132).

Mais adiante o narrador ainda destaca a força de Vitorino como exímio jogador e
sugere a admiração do garoto pelo velho jogador: “Porque Vitorino era um bárbaro, o maior
taco da Lapa e uma das maiores bossas de São Paulo. Quando nos topamos Vitorino era um
taco. Um cobra.” Admiração que paga com os ensinamentos dos segredos do jogo, pois o
velho malandro via no garoto braço direito, a quem confiaria as partidas mais caras: “E para
mim, um menino que jogava sem medo, porque era um em menino e não tinha medo, o que
tinha era muito jeito, Vitorino ensinava tudo, não escondia nada”. (ANTÔNIO, 2004, p. 133)
O narrador descreve Vitorino como uma figura suja, mal vestida, de olhos
sombreados, corpo muito magro, “pele amarelada quase chegando a ser branca”, com roupas
muito sujas e surradas, compondo a figura do sujeito que sofre as mais severas privações.
Sem ocupação digna, resta-lhe o mundo da malandragem, cenário que não exige do sujeito
boa aparência, porém muita habilidade e muita malícia para lidar com as adversidades. Apesar
da aparência degradada, Vitorino se diferenciava dos outros jogadores pela sua astúcia e
habilidade em lidar com o taco, o que aguçava a curiosidade de Meninão do Caixote, que a
partir daí deixa para trás a escola e fecha os olhos aos apelos da mãe, ainda que vez por outra
a consciência o acuse. Curiosamente, a admiração do garoto pelo velho malandro cresce na
mesma medida da degradação deste:
Um homem feio, muito branco, mas amarelado ou esbranquiçado, eu não
discernia, um homem de chapéu e de olhos sombreados, os olhos lá no fundo da
cara, braços finos [...].
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O homem dos olhos sombreados, sujeito muito feio, que sujeito mais feio!
No seu perfil de homem de pernas cruzadas, a calça ensebada, a barba raspada, o
chapéu novo, pequeno, vistoso, a magreza completa. Magreza no rosto cavado, na
pele amarela, nos braços tão finos. Tão finos que pareciam os meus, que eram de
menino. A magreza até no contorno do joelho que meus olhos adivinhavam debaixo
da calça surrada. (ANTÔNIO, 2004, p.129-130)

A mãe do Meninão é apresentada pelo narrador como uma senhora batalhadora,
cujo marido se mantém longe de casa por longos períodos, já que é caminhoneiro e isso faz
com que as responsabilidades pela condução da casa e a educação do filho recaiam sobre ela.
Quando percebe mudança no comportamento do menino, que começa a criar problemas na
escola, sente algo como o “peso do fracasso”, que alimenta uma revolta silenciosa que faz
sofrer a ela e ao filho, pois este também percebe que a mãe sofre com a mudança de sua vida.
A soberania de uma mãe que tinha autoridade cede lugar a um sentimento de impotência, a
uma sensação de perda do filho, levado para o mundo da malandragem pelas mãos de
Vitorino. A ausência do pai apresenta-se como fator decisivo para os rumos que toma a vida
do garoto:
E papai estando fora eu já fazia madrugada, resvalando, sorrateiro. Eu evoluí
um truque para a janela do meu quarto em noite alta eu chegando. Meter o ferro
enviesado, por fora; destravar o fecho vertical...
Mamãe me via chegar, e às vezes, fingia não ver. Depois, de mansinho, eu
me deitava. E depois vinha ela e eu fingia dormir. Ela sabia que eu não estava
dormindo. Mas mamãe me ajeitava às cobertas e aquilo bulia comigo. Porque ia para
o seu canto, chorosa.
Mamãe, coitadinha. (ANTÔNIO, 2004, p. 137-138)

Depois de ser conhecido como um dos maiores jogadores de sinuca da Lapa,
reconhecimento devido ao malandro Vitorino, que lhe ensinara todos os truques do bilhar,
Meninão do Caixote, mesmo com toda a fama não se sente feliz, e tenta várias por vezes
deixar a sinuca e a vida desumana que estava vivendo desde que mergulhara no universo da
malandragem. A insatisfação com a vida que passa a viver produz no adolescente o desejo de
largar o mundo da sinuca ao perceber que, no mundo dos malandros, a exploração do pequeno
pelo grande não é diferente do que acontece na ordem burguesa. Isto significa que a ordem
opressora e injusta se reproduz na periferia do sistema. De bajulado Meninão do Caixote
passa a ser explorado por seus companheiros, o que ele percebe quando tem que dividir o
dinheiro ganho nas partidas, regra implícita nas rodas de jogo:

Também não era bom ser Meninão do Caixote, dias largado nas mesas da
boca do inferno, considerado, bajulado, mandão, cobra. Mas abastecendo meio
mundo e comendo sanduíche, que sinuca é ambiente da maior exploração. Dava
dinheiro a muito vadio, era a estia, gratificação que o ganhador dá. Dá por dar,
depois do jogo. Acontece que quem não dá, acaba mal. Não custa à curriola atracar a
gente lá fora. (ANTÔNIO, 2004, p. 136).

Explorado pelas rodas da malandragem e pelo “patrão”, cresce a insatisfação do
garoto:
Vitorino era meu patrão. Patroou partidas caríssimas, partidas de quinhentos
mil réis. Naquele tempo, quinhentos mil réis. [...] Vitorino era o patrão, eu ganhava,
dividíamos a grana. Aquilo. Aquilo me desgostava. Ô divisão cheia de sócios, de
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nomes, de mãos a pegarem no meu dinheiro! Estava era sustentando uma cambada,
sustentando Vitorino, seus camaradas, suas minas, seus (Antônio, 2009, p. 136).

A amizade com Vitorino rende a Meninão do Caixote o reconhecimento nas rodas
de sinuca, mas este não se entrega totalmente ao mundo da malandragem, tenta em várias
ocasiões vida deixar vida errante do jogo. Após dois anos de grandes perdas e vitórias na
sinuca decide deixar aquele mundo e voltar ao sossego do lar, puxado pelos laços afetivos de
sua mãe. É um dos momentos mais intensos do conto e uma das páginas mais belas da
literatura brasileira a cena em que a mãe, corroída pela culpa e carregando o peso do fracasso
vai até a sala do jogo levar o almoço do filho, o que abala profundamente o rapaz e o leva a
abandonar definitivamente a vida errante de malandro jogador de sinuca.
Vinha chorosa de fazer dó. Mamãe surgindo na cortina verde, vinha
miudinha, encolhida, trazendo uma marmita, não disse uma palavra, me pôs uma
marmita na mão.
Seu almoço.
Um frio nas pernas, uma necessidade enorme de me sentar. E uma coisa me
crescendo na garganta, crescendo, a boca não agüentava mais, sentir que não
agüentava. Ninguém no meu lugar agüentaria mais. Ia chorar, não tinha jeito.
[...]
Larguei as coisas e fui saindo. Passei a cortina, num passo arrastado. Depois
a rua. Mamãe ia lá em cima. Ninguém precisava dizer que aquilo era um domingo...
Havia namoros, havia vozes e havia brinquedos na rua, mas eu não olhava. Apertei
meu passo, apertei, apertando, chispei. Ia quase chegando.
Nossas mãos se acharam. Nós nos olhamos, não dissemos nada. E fomos
subindo a rua. (ANTÔNIO, 2004, p.145, 146).

CONCLUSÃO
Meninão do Caixote, ao deixar de lado a sinuca, volta para o meio social de que
durante dois anos se manteve afastado. O retorno significou para Vitorino a decadência, que
ficou perdido sem o operário que rendia nas partidas caras, e o velho se ver perdido, caindo
definitivamente nos abismos da marginalidade, revelando que todo malandro é um fracassado
em potencial. Enquanto para Meninão do Caixote os bares e a sinuca agora se apresentam
apenas como um refúgio que alivia as agruras da vida doméstica, ou seja, ainda fazem parte
de sua vida, ainda que por momentos breves.
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CONSTRUÇÕES COM “SE” NA LÍNGUA FALADA E ESCRITA EM NATAL: O
CASO DAS MEDIAIS
Antonia Clayse-Anne de Medeiros Vieira1; Nádia Maria Silveira Costa de Melo2

RESUMO: O objetivo da pesquisa que realizamos foi descrever e analisar os aspectos formais e semânticopragmáticos de construções mediais na língua falada e escrita em Natal. Especificamente, nossa visão
apontou para o estabelecimento dos traços que diferenciam e caracterizam o SE reflexivo e medial, na qual
captamos as generalizações translinguísticas contrastantes à sua utilização na língua falada e escrita na cidade
do Natal. Em nossas observações, iniciamos a identificação das ocorrências das construções de forma a
definir os papeis temáticos e o grau de transitividade ocorrente nos usos das categorias, a partir da coleta de
dados no corpus D&G: a língua falada e escrita da cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998) e sob a
ótica da lingüística funcional norte-americana. Nossas observações comprovaram que há de fato algumas
lacunas que aponta para um tratamento desmerecido quanto a classificação das categorias de vozes verbais na
língua materna. Assim, pretendemos, a partir de nossas investigações, trazer contribuições para um ensino
mais produtivo da língua.
PALAVRAS-CHAVE: Construção medial; Transitividade; Linguística Cognitivo-funcional

INTRODUÇÃO
A linguagem humana é apresentada de forma muito complexa, que de tão vasta
transcende os limites dos pensamentos humanos individuais, ela não pode ser esgotada,
sempre está se renovando e criando outras possibilidades de significado através dos
tempos. Esta variabilidade é ocasionada, especialmente, a partir de fatores socioculturais,
originados do meio e de indivíduos nativos de determinada língua. Nessa perspectiva,
línguas e culturas estão sempre se encontrando, mudando, criando e recriando.
Certamente, por essa razão, na Grécia, a filosofia apresentava uma forte influência
sobre a gramática. A relevância lógica e não-lógica, real e metafísica, foi o que levou
alguns gramáticos gregos a considerarem a oposição entre agente e paciente. Esta oposição
relativa era chamada de “média”. Assim, os gramáticos passaram a considerar tanto a
ordem do mundo quanto a ordem da linguagem como sendo de suma importância para a
explicação da medialidade (PIQUÉ, 2005).
A questão investigada neste trabalho aponta para os papéis argumentais de agente e
paciente em construções cuja descrição apresenta vagueza ou incoerências. É o que a
literatura denomina de construções mediais. Nas línguas clássicas Indo-européias,
identifica-se vestígio da existência plena deste tipo oracional. Um assunto que é descrito
e/ou ignorada na gramática tradicional do português. Há uma indefinição ou confusão entre
os estudiosos que ora a apresenta como passiva, ora ativa, ainda em outras situações é
apresentada como um subtipo da voz passiva (médio-passiva) e outras terminologias
(ROCHA LIMA, 1999).
Essa descrição vaga tem sido questionada e investigada por alguns linguistas, no
intuito de dar uma explicação coerente sobre as construções mediais em português. Trazer
à tona mais clareza acerca das construções existentes na língua portuguesa falada e escrita
1
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no Brasil, certamente trará uma melhor compreensão acerca desse fenômeno, de modo, a
produzir materiais didáticos mais objetivos para o ensino dessa língua. De acordo com a
visão de Sproviero (1997), a voz média é uma categoria verbal existente das línguas
clássicas indo-européias. Constata-se que a construção era colocada como um meio termo
entre dois focos, ativo e passivo, evidenciando, que este tipo de voz já era considerado
como “uma flexão da linguagem” que, desde então, começara a perder sua existência. A
partir do Latim, verificamos que passou a ser desconsiderada a sua terminologia e,
especificamente, na língua materna atual, há um não reconhecimento quanto a sua
classificação. Embora a maioria das gramáticas tradicionais não reconheça sua existência,
nossos estudos revelaram a sua existência no português. Isso nos levou a investigar a
estrutura desta construção denominada de construção medial. Kemmer (1993; 2003) fez
um estudo bem aprofundado sobre o assunto. Nele, a autora afirma ser os verbos de ações
corporais uma marca da medialidade. Entretanto, seus resultados são baseados em
amostras do inglês, logo, não são confiáveis para estabelecer conclusões em língua
portuguesa. Foi, por isso, necessária uma investigação com dados reais nesse idioma.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido de acordo com as etapas planejadas. Assim, inicialmente
foram realizadas leituras de textos que abordassem os pressupostos teóricos da
Linguística Funcional contemporânea, representada, sobretudo, por Heine (1997), Givón
(2001), Hopper e Thompson (1980) entre outros. Segundo a orientação teórica adotada, a
língua é uma estrutura relativamente maleável, suscetível a variação e a mudança
decorrentes das demandas semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas a que está sujeita
(GIVÓN, 2001, p. 6). Na etapa seguinte, empreendemos uma revisão bibliográfica da
literatura disponível sobre a voz média. Nessa ocasião, aproveitamos para revisitar alguns
autores, rever posições teóricas e buscar novas pesquisas que servissem de suporte
epistemológico e lançassem maior claridade sobre esse tema. Em seguida, passamos à
coleta de todos os dados relacionados ao uso da diátese medial, procedendo uma varredura
no corpus. Posteriormente, dedicamo-nos à investigação dos dados à luz do referencial
adotado.
No que se refere à voz média, alguns estudos têm sido levantados, com o intuito de
traçar uma definição mais consistente para o seu tratamento. Porém esses conceitos tem
sido insatisfatórios para seu entendimento, pois há visões bastante divergentes, às vezes até
num mesmo autor. Em nossa pesquisa, fizemos a revisão bibliográfica de alguns autores
que reconhecem a categoria medial, que não a reconhecem e aqueles que a definem de
forma incompleta, como subordinada à outra categoria.
Entre os autores que trataram da categoria medial em português, destacam-se
gramáticos pré-NGB e pós-NGB, além de linguístas estruturalistas, gerativistas e
funcionalistas. Em nossa pesquisa observamos a definição de voz média apontada por
alguns autores da pós-NBG, a saber: Bechara (2003), que divide as vozes em ativa, passiva
e média; já Cunha e Cintra (2001) apresentam a ativa, a passiva e a reflexiva, e igmora a
categoria medial. Há ainda autores que classificam apenas dois tipos de vozes(ativa e
medial), a exemplo de Rocha Lima (1999). Verificamos também a preocupação de alguns
linguistas, como Camacho (2003), Lima (2003), Perini (2008) e Duarte (2005), acerca da
questão, mas não apontam respostas que preencham essa lacuna na língua portuguesa.
A noção de transitividade sinaliza um fenômeno contínuo, escalar, não categórico e
gradual (HOPPER; THOMPSON, 1980) que se refere “à transferência de uma atividade de
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um agente para um paciente” (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007). Nesse sentido,
ela não está restrita apenas ao verbo, mas manifesta-se em toda a construção oracional.
A pesquisa foi norteada pelo método de raciocínio dedutivo, sendo de natureza
eminentemente qualitativo-interpretativista. Sinaliza que foram adotados os procedimentos
de amostragem e verificação da validade dos construtos teóricos na análise e explicação
dos dados acerca do Se como marcador da medialidade.
Sendo assim, o material coletado para verificação do fenômeno em estudo possui, por
um lado, um caráter de amostragem, não se limitando, portanto, a exigências numéricoquantitativas, uma vez que foi utilizado como indicador do fato específico sob apreciação.
Por outro, recorremos também a quantificações e demonstrações percentuais de casos, com
o fim de revelar tendências/regularidades quanto ao uso das construções mediais.
Os dados que serviram de análise ao presente estudo foram extraídos do Corpus
Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA
CUNHA, 1998). Trata-se de um banco de dados formado por textos orais e escritos,
produzidos por alunos da alfabetização, do 1º grau (subdividido em menor – 4ª série – e
maior – 8ª série), do 2º grau e por universitários. Esses textos encontram-se divididos
conforme a seguinte tipologia: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada,
descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião (totalizando, cinco (5)
categorias estruturais distintas), abrangendo, assim, um variado leque quanto aos modos de
organização do discurso. Desse material, utilizamos os textos de quatro (04) informantes
do 2º grau, distribuídos em dez (10) textos – cinco (05) orais e cinco (05) escritos – de da
cada informante, perfazendo um total de quarenta (40) textos.
Por fim traçamos as principais características das ocorrências com o Se reflexivo e o
medial, a fim de diferenciar suas funções e atribuir os papéis que parecem para motivá-los
nas construções oracionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados revelaram que construções reflexivas e mediais se diferenciam tanto nos
aspectos formais quanto semântico-pragmáticos. As construções reflexivas constituem-se
com verbos de ações/ processos antecedidos de sujeitos ativos e animados tanto na forma
quanto no aspecto semântico-pragmático. Já nas construções mediais, o sujeito, apesar de
se apresentar formalmente ativo e animado, semântica e pragmaticamente não o é.
Construções reflexivas

5
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Carlos

0

1

0

0

0

Diva

Glislaine
Oral

Ítalo

Escrita

Figura 1 – Dados coletados que correspondem às sentenças oracionais reflexivas

Segundo a figura, o uso de construções reflexivas é predominante na fala de estudantes
do ensino médio, enquanto que na escrita, apenas um dos informantes faz esse uso. Isto
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parece indicar que o falante considera o uso de reflexivos mais apropriados para textos
menos formais.
A seguir vejamos algumas amostras coletadas de ocorrências de orações reflexivas e
de mediais:
(01) ... a esposa dele ... ficou tão feliz com a caça ... tão feliz ... porque
agora tinha alimento que começou a cheirar o cachorro ... a beijar e
lamber o sangue pra aproveitar do cachorro ... horrível a necessidade
né? o que que num faz e:: depois pegaram a caça né ... (a esposa e o
esposo) se alimentaram e pronto ... estavam feliz ... (Glislaine,
Ensino Superior, Narrativa recontada, oral).

A oração em (01) apresenta dois participantes, verbo de ação (alimentaram), aspecto
perfectivo (porque a ação foi concluída), verbo pontual (ação não durativa), sujeito
intencional (alimentaram...), oração afirmativa, modo realis (corresponde a um evento
real), sujeito agente e paciente beneficiário. Temos então uma oração reflexiva prototípica,
nos moldes de Kemmer (1993 e 2003). Para a autora os eventos reflexivos apresentam dois
papéis semânticos (agente e paciente), e apenas uma entidade envolvida (geralmente o
sujeito), que desempenha dois papéis numa determinada situação.
Diferentemente, eventos mediais apresentam em sua estrutura argumental, apenas um
participante que é afetado pela ação expressa pelo verbo, porém essa ação não parte mas
recai sobre ele mesmo, ou seja, o sujeito sofre uma ação que semanticamente não é
praticada por ele. Vejamos a figura 2:
Construções mediais
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6

6

Oral
Escrita

2

2
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Diva

2

0
Glislaine
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Figura 2 – coleta de dados das construções mediais nas modalidades oral e escrita

Percebe-se, na figura 2, a distribuição de sentenças mediais na língua falada e escrita.
Além disso, podemos observar que sua ocorrência se dá em maior número na modalidade
oral, e, em menor grau na escrita, ratificando que as inovações na língua ocorrem primeiro
na fala. Um fato curioso ocorre com os dados da informante Diva os quais se opõem ao
que se era esperado. Assim, vê-se que o uso do evento medial é mais produtivo na escrita
que na fala.
Na amostra (2):
(02)...Já bem quase nas imediações do Hotel Vila do Mar encontramos
uma árvore imensa não só na copa mas também na raiz. O mais
impressionante é que a árvore se mantinha de pé mesmo com
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sessenta por cento da raiz descoberta. (Ítalo, ensino superior, descrição
de local, escrita)

Observamos que há apenas um participante nominal relacionado ao verbo (a árvore),
um verbo de ação (mantinha), que recai sobre ele mesmo. O sujeito é inanimado, logo a
ação não parte dele. É o que caracterizamos como construção medial, um evento
formalmente reflexivo e semanticamente medial (a árvore se mantinha).
Eventos mediais em português ocorrem, em sua maioria, com sujeitos (-)animados, (-)
intencionais, porém há ocorrências em que o sujeito é humano, podendo ser considerado
como medial, já que a ação praticada não é intencional, como no exemplo a seguir:
(03)... no outro dia aconteceu um ... um ... tava havendo um jogo lá na
... na universidade lá ... aí um menino se machucou ... se machucou
gravemente né ... num me lembro com o que ele se machucou ... aí eu
sei que ele tava muito ... muito (avaliado) né ... (Carlos, Ensino
superior, narrativa recontada, oral).

Nesta amostra verificamos que o sujeito “um menino” experienciou uma ação que
não partiu intencionalmente dele, apresentando-se com o papel de paciente da ação que,
sintaticamente se apresenta como sujeito agentivo, porém semanticamente este sujeito não
é agente, apenas paciente da ação expressa pelo verbo.

CONCLUSÃO
A pesquisa revelou que na língua portuguesa há evidências de construções mediais
cuja estrutura argumental pode ser representada por um SN + SV. O SN assume a posição
de sujeito, porém não é agente da ação expressa pelo verbo. O SV trata-se de um verbo
transitivo de ação ou de ação/ processo.
Outro ponto, é que o Se não se configura como uma marca de medialidade no
português. Assim, construções embaladas com o pronome SE em português podem tratarse de construções reflexivas ou mediais. De acordo com os parâmetros da transitividade
(HOPPER; THOMPSON, 1991), a construção medial caracteriza um evento cujo sujeito,
em sua maioria, (-)animado, (-)intencional, não-agentivo e afetado, que desempenha o
papel de experienciador/beneficiário ou paciente da ação expressa pelo verbo.
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CRENÇAS PUBLICIZADAS: ANÁLISE CRÍTICA DA RECONTEXTUALIZAÇÃO
DO DISCURSO RELIGIOSO
Ivandilson Costa1; Weslley Mayron Cunha Pacheco2
RESUMO: O presente trabalho analisou
o fenômeno da recontextualização,
caracterizada como uma relação dialética que é simultaneamente uma relação de
colonização e uma relação de apropriação. Para o nosso caso especificamente
considerou-se a relação entre o discurso publicitário e o discurso religioso. O trabalho
foi ancorado nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise Crítica do Discurso e
tomou como objeto o evento social ‘pregação religiosa’. Para tal, foi tomado um
conjunto de edições de programas
veiculados na televisão e arquivados e
disponibilizados em produções videográficas. Os dados foram transcritos, tratados e
analisados, para o que concorreram ainda teorias focais, como a análise de Gêneros
Textuais, a Gramática do Design Visual e os níveis de análise telefílmicos, bem como
programas de tratamento e codificação. O estudo buscou ser relevante acadêmica e
socialmente, pelo exame de temas ainda emergentes, como mídia e discurso religioso,
referente ao campo da leitura e produção de texto.
PALAVRAS-CHAVE: Análise Crítica do Discurso; Práticas Sociais; Discurso
Religioso; Recontextualização.
INTRODUÇÃO
O Presente trabalho insere-se em uma proposta de investigação no contexto do
projeto de iniciação cientifica (PIBIC/UERN/CNPq), ligando-se aos pressupostos
teórico-metodológicos da Análise Crítica do Discurso (ACD).
A pesquisa encontra-se fundamentada nos pressupostos teórico-metodológicos
da Análise Crítica do Discurso, que concebe ser o discurso marcado pelas estruturas
sociais, sendo produzido por esta e ao mesmo tempo transformando-a (FAIRCLOUGH,
2001). Há, portanto, que se considerar uma interdependência entre linguagem, eventos,
práticas e estruturas sociais ideologicamente marcados, na tentativa de estabelecer e
manter o poder, em que pessoas estabelecem diferentes relações por meio das práticas,
ora dominadas pelo poder e a ideologia, ora utilizando-se de práticas sociais alternativas
para transformar determinadas estruturas de dominação (FAIRCLOUGH, 2001;
WODAK, 2004).
No âmbito de tal discussão, a publicidade se demonstra como sendo, antes de
tudo, um discurso, uma linguagem, um modo de representação para a sociedade
sustentando uma argumentação icônico-linguística com fins de convencimento
consciente ou inconsciente do público-alvo (CARVALHO, 1996; VESTERGAARD;
SCHRODER, 1988).
De certo modo, são as condições sociais que tornam a publicidade um
construto possível e nas quais se efetua seu elemento motriz, o consumo, pois a
Mestre em Linguística, Docente do Departamento de Letras, Faculdade de Letras e Artes, Campus
Avançado de Assu, UERN. E-mail: ivandilsoncosta@uern.br.
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sociedade baseia-se em uma organização de consumo através do neo-capitalismo,
acentuada pela globalização que permitiu que se passasse de um consumismo material
para um consumismo ideológico das práticas não materiais (FAIRCLOUGH, 2006).
Assim, são condições imprescindíveis à pratica publicitária primeiramente o
supérfluo e em segundo lugar a existência de um mercado de massa. A esse respeito,
Vestergaard e Schrøder (1988, p. 3-4) lembram que “a superprodução e subdemanda
tornam necessário estimular o mercado, de modo que a técnica publicitária mudou da
proclamação para a persuasão.” Sob essa perspectiva, o conjunto de necessidades
sociais dá a tônica da relação informação/persuasão na publicidade: aquilo que
consumimos deixa de ser meramente objetos e passa a se transformar em veículos de
informação sobre o tipo de pessoa que somos ou gostaríamos de ser.
A publicidade desloca, portanto, o objeto de sua função de uso para uma
função de signo, promovendo a acumulação e proliferação dos objetos, numa política do
supérfluo, numa extinção planejada daqueles, através de sua reciclagem/perecibilidade,
gerando necessidades e desejos que levam a um consumo recorrente e praticamente
forçado (COSTA, 2008).
Relevante nesse aspecto é o conceito de recontextualização, caracterizada
como uma relação dialética que é simultaneamente uma relação de colonização e
de apropriação. A recontextualização, a expansão do consumismo e a marquetização
têm, nesse sentido, efeito dialético sobre os eventos sociais ocorrendo reestruturação das
entidades internas pela expansão de práticas sociais externas como o é o caso do
impacto do discurso da publicidade.
A onipresença da publicidade na sociedade de consumo cria um ambiente
cultural próprio, um novo sistema de valores, co-gerador do espírito de seu tempo
(CARVALHO 1996; COSTA; PACHECO, 2011). Em nosso caso, parte-se do
pressuposto de que é a prática social religiosa que vem passando por tal
recontextualização, para o que tomamos, como objeto de análise o exame do processo
de produção, distribuição e consumo do evento social produzido no gênero textual
“pregação religiosa”, prática discursiva pautada na oralidade e conduzida por um orador
com relativo apoio de recursos audiovisuais.
MATERIAL E MÉTODOS
Em um primeiro momento da pesquisa, foi feito uma revisão da literatura, a
fim de situá-la teoricamente, categorizando tal aparato em três campos, teoria de fundo,
teoria focal e teoria dos dados. Foram chamados, para esse fim, pressupostos
operacionais básicos da Análise Crítica do Discurso, vislumbrando temas como
discurso, eventos sociais, práticas discursivas, práticas sociais, dominação, hegemonia,
manipulação; da Teoria/análise de Gêneros Textuais, considerando gênero como ação
social; da Gramática do Design Visual e dos níveis de análise telefílmica, quando do
tratamento da multimodalidade discursiva (KRESS; van LEEUWEN, 2006); e de
trabalhos dedicados ao exame específico do discurso religioso (PEDROSA, 2001).
Para a concepção do universo da pesquisa, considerou-se um conjunto de
edições do programa Vitória em Cristo, capitaneado pelo líder religioso Silas Malafaia,
da congregação Assembleia de Deus, veiculado em diversas emissoras e em variadas
grades de horário. A escolha por este material se deve basicamente ao grande espectro
de alcance junto à audiência, bem como à acessibilidade do material para coleta, já que,
além de sua ampla divulgação em televisão aberta, encontra-se disponível também em
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edições videográficas. Do montante, foram tomados como representativos, para a
constituição do corpus, 10 programas, que serviram para a análise.
Em seguida, passou-se à transcrição dos dados, codificação e tratamento da
amostra. Importou nesse ponto que na investigação fosse tratado o corpus, com base nas
categórias da Gramática do Design Visual e dos nívies de análise telefílmicos, foram
observados: cena, sequência, fotográfia, enquadramento, o cantato, o ângulo frontal e a
estruturação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O evento social configurado no gênero pregação religiosa é passível de análise
uma vez que promove a observação da recontextualização de determinadas práticas
sociais internalizadas em outras. É o que a ACD se propõe a observar tomando o
discurso como um elemento nas práticas sociais, investigando determinadas categorias
de análise como, ideologia, poder e hegemonia, diretamente ligadas a esses
deslocamentos das práticas sociais. É o que se observa nos textos imagéticos extraídos
do evento pregação religiosa. Para tanto tomamos as categorias da gramática do design
visual e dos níveis da análise telefílmica (IEDEMA, 2001).

Figura 01: Cena e Sequência A

Figura 02: Cena e Sequência B

Figura 03: Cena e Sequência C

Figura 04: Cena e Sequência D

Nesta sequência de imagens percebe-se o movimento corpóreo do expositor
diante de seu público observando ao mesmo tempo nas imagens em movimento duas
categorias de analise dos estudos telefílmicos. Cena, caracterizada como um movimento
visual em que a estratégia para o uso da câmera deve focar por um longo período um
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mesmo objeto, podendo haver mais de um recorte fotográfico devido à mudança do
objeto, mas constituindo uma mesma relação do objeto. Uma outra categoria, a
Sequência, ocorre quando a câmera movimenta-se com personagens específicos em
momentos de tempo longos.
Tais categorias de análise apontam para estratégias de marketing publicitárias
uma vez que produz todo um trabalho telefílmico na relação câmera, filmagem e
personagem para uma maior concentração e atenção do público (fiéis) no intuito de uma
maior adesão.

O CONTATO

PERSPECTIVA:
ÂNGULO FRONTAL
Figura 05

Figura 05: Perspectiva e Contato
Tomando como base certas categorias da gramática do design visual observa-se
também que o orador mantém contato visual com seu público, estabelecendo uma
relação de envolvimento com aqueles que lhe assistem, passando idéia de que todos
estão juntos e reunidos por um único ideal e crenças.
Juntamente com o contato percebe-se nas estratégias do orador uma outra
categoria estudada pela gramática do design visual, a perspectiva, que diz respeito aos
vários ângulos que uma imagem pode apresentar dependendo da relação que se pretende
estabelecer com o público alvo. Assim como o contato visual, ângulo frontal é o ângulo
que mais promove a relação de envolvimento com o público no momento de
compartilhar ideias que se pretendem comuns a todos.
No estudo feito sobre o gênero pregação religiosa observou-se o uso estratégico
desses elementos abordados pela gramática visual em que o pregador sempre se mostra
atento aos fiéis, produzindo uma pregação inflamada de provocações e estímulos,
característicos do discurso publicitário, sendo o mais direto possível com a platéia e a
câmera, por meio do contato e do ângulo frontal que estabelece com o público.
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Figura 06: Tomada de Câmera, Estruturação A.

Figura 07: Tomada de Câmera, Estruturação B.
Nestas figuras retiradas da pregação religiosa em análise, observam-se mais
uma vez características da publicidade, uma vez que esta evoca a adesão de pessoas a
determinados produtos no intuito de demonstrar ao público o quanto é de qualidade
determinado produto ou marca pela quantidade de pessoas que já consomem tal
produto. Para a ACD as sociedades são cada vez mais mercadológicas e o consumo vai
além de artigos de venda no sentido restrito de mercadorias materiais, passando outros
elementos a serem mercadorias ideológicas.
O discurso religioso em análise promove uma venda de suas crenças e ideologias
por meio da cena já apontada anteriormente que consiste na permanência da câmera em
dados objetos espaciais, como também da estruturação, categoria que, segundo a
gramática do design visual, conecta várias partes de uma imagem para passar um certo
ponto de vista para o observador participante visual e interativo com a imagem.
Por meio dessas duas categorias percebe-se a venda de ideologias e crenças do
discurso religioso por meio de suas pregações telefilmicas, em que além da oratória
outros elementos são utilizados como a adesão de muitos fiéis, produzindo para os
telespectadores o implícito de que o produto oferecido (crenças religiosas) é de ótima
qualidade e por fim deve ser adquirido.
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“Todos nós temos fraqueza, as nossas
fraquezas são obstáculos da nossa
vida, não tem super-man não meu
filho. Ai super-man evangélico,
tchan, tcharan, tchan-tchan-tchantchan, eu sou o super-man” ((voz
cantada)).
Fragmento de Transcrição da Pregação “Vencendo Obstáculos
e conquistando vitórias”.

Figura 08: Cena e Sequência A

Figura 09: Cena e Sequência B

Figura 10: Cena e Sequência C
Ainda passível de análise é uma nova tendência que se observa nas pregações
religiosas caracterizada pela presença de certos movimentos cinéstesicos-corporais. São
expressões faciais, gesticulações expressivas, jogos cênicos, domínio e performance de
palco, modulações de voz entre outras.
Uma consideração importante a se fazer a respeito da publicidade é que ela
passou de seu caráter de informação para um caráter de persuasão usando diversos
mecanismos da produção cultural humana para convencer seu público à adesão.
Observa-se o mesmo na pregação quando o orador utiliza-se de vários modos de
apresentação para, em primeiro, lugar chamar a atenção do espectador e, em segundo,
obter a adesão de mais pessoas.
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O fragmento acima mostra um orador que usa uma voz melodiosa em sua
pregação, unindo-se a este tipo de modulação os movimentos cinéstesicos-corporais
vistos nas figuras 08, 09 e 10, trabalhando claramente no seu público o humor
característico de outros discursos e gêneros e fortemente usado pela publicidade para
envolvimento de seu público.
O estudo dos níveis de análise tele-fílmica mostrando cena e sequência,
juntamente com o estudo da gramática do design visual, em que se observa a postura do
orador em relação ao público, possibilita a compreensão de que estes recursos
publicitários e humorísticos envolvendo posturas da voz e movimento do corpo estão
presentes no discurso religioso.
Para se compreender os motivos que levam o discurso religioso a abrigar
mecanismos da publicidade, recorre-se ao conceito de recontextualização elaborado pela
ACD, aqui compreendido como um processo que pode ser visto como uma relação
dialética entre os vários estilos presentes na sociedade, entendendo que, de um lado uma
entidade externa (em nosso caso, o discurso publicitário) se expande em um novo
espaço e por outro lado, espaços já pré-estabelecidos (como é o caso do discurso
religioso), com suas próprias características são apropriados por outras práticas sociais.
Este processo vai além da colonização das ordens de discursos por apresentar a
relação dialética que se estabelece entre as práticas sociais envolvendo o discurso.
Observa-se aqui um movimento oposto ao da colonização evidenciando que é o
discurso religioso que se apropria de certas práticas sociais da publicidade, podendo
expandir-se e, para muito além de sua manutenção, cria condições de adquirir novos
adeptos em grande escala.
CONCLUSÃO
A análise dos dados revelou que ocorre a recontextualização do discurso
religioso por meio de práticas da publicidade no evento “pregação religiosa” em uma
relação dialética: uma prática constitui a outra sem, no entanto, reduzir-se a esta.
Entende-se assim que a publicidade ganhou proporções onipresentes, pela
necessidade que as instâncias sociais apresentam de produzir mercadorias para o
consumo tal atividade consumidora, passa, portanto, da consideração dos objetos em
seu valor-de-uso determinado pelas propriedades materialmente inerentes à mercadoria
à agregação de um valor-de-troca simbólico. Se o primeiro se pode definir em termos
individuais, este último é estritamente social, por promover o relacionamento entre
diversos produtores.
Fica claro por tanto que a prática do discurso religioso desenvolve determinados
mecanismos tecnológicos e midiáticos para produzir aquilo que ficou conhecido como
proposta única de venda da publicidade, em que o discurso religioso agora se propõe.
Dentre os mecanismos constatou-se a primordialmente a presença, já usada pela
publicidade, do discurso lúdico no evento social “pregação religiosa”, o que se pôde
depreender pelo emprego de movimentos sinestésicos-corporais, próprios de domínios
de outras práticas e eventos sociais, como as práticas teatrais. Dando ênfase a tais
movimentos tem-se o uso de recurso tecnológicos, a exemplo dos jogos de ângulos de
câmera próprios de um evento telefílmicono.
Estas novas tendências do discurso religioso vêm confirmar o que se postula sobre
publicidade, quando esta, por meio da globalização de caráter capitalista e neo-liberal,
tem se tornado cada vez mais não só presente nas práticas sociodiscursivas como
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necessária para à produção, distribuição e consumo de práticas ideológicas que se
pretendem fixas e hegemônicas.
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ESCOLA, NEGRITUDE E PRÁTICAS DISCURSIVAS: UMA ANÁLISE SOBRE AS
RELAÇÕES ETNICORRACIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR

Francisco Allyson Rocha da Silva¹; Francisca Maria de Souza Ramos Lopes²

Resumo: O racismo é uma prática presente em nossa sociedade. Cunha Junior (2007, p.1) afirma que em âmbito
educacional o falar sobre os negros se dá de “forma inadequada e preenchida de preconceitos e racismo que
inferiorizam a população negra”. Com base nisso, e motivado pelos nos estudos de doutorado Ramos Lopes (2010), esta
pesquisa tem por objetivo investigar o posicionamento de estudantes do ensino médio, de pertencimentos étnicos
variados, em relação às práticas discursivas circundantes na escola que versam sobre as relações interraciais, a fim de
identificar discursos sinalizadores por práticas inferiorizadoras da imagem do sujeito negro. Para tal, este trabalho conta
com o embasamento das ciências da linguagem: Análise do discurso (ORLANDI, 2007) e a lingüística Aplicada
moderna (MOITA LOPES, 2006; SIGNORINI, 1998). Esta última permite a flexibilidade de transcender a outras áreas
do conhecimento para compreensão do objeto de estudo em questão. Assim, adentrou-se pelos estudos culturais o que
possibilitou a compreensão de conceitos essenciais para este trabalho como a “Identidade” (BAUMAN, 2003; 2005) e
também a discussão sobre teorias relacionadas a negritude (MUNANGA, 2006). Metodologicamente foi percorrido um
caminho que possibilitou o registro dos discursos presentes na Escola (campo de pesquisa) pela utilização de
instrumentos de pesquisa como: conversas informais, notas de campo, entrevistas semiestruturadas (DUTRA 2002;
CHIZZOTI, 2005; ROLLEMBERG, 2003). O corpus está construído por meio de 61 discursos referentes ao tratamento
dado aos negros nas práticas escolar. Os resultados revelam discursos discriminatórios que se perpetuam por décadas e
que muitas vezes são silenciados. Compreendemos que a linguagem tem um papel alicerçal na praticas discriminatórias
escolares por se constituir no principal processo de interação entre os sujeitos sociais que freqüentam a escola.
PALAVRAS-CHAVE: práticas discursivas; práticas discriminatórias; identidade etnicorracial.

INTRODUCÃO
A temática etnicorracial tem ganhado relevância na contemporaneidade. Sua discussão
reflete questões das quais se construíram historicamente no Brasil por meio do regime de escravidão
e que desde esse período continua presente em nosso cotidiano seja de maneira explicita ou
“silenciada” (ORLANDI,2007). Essa realidade adentra o âmbito escolar interferindo na formação
social dos sujeitos, tanto discentes quanto docentes, que se encontram despreparados para lhe dar
com as práticas sociais discriminatórias que circulam na esfera escolar.
Na perspectiva exposta, o projeto “A ESCOLA E OS AMIGOS: espaços para a
construção e (des)construção de práticas discursivas relacionadas à discriminação racial” idealizado
no âmbito institucional da UERN, é motivado pela necessidade de se discutir as questões referentes
às relações raciais no âmbito escolar a fim de observar quais os sentidos que circulam sobre o
preconceito racial nas práticas escolares.
Como referência destaca-se a Tese de doutorado de Ramos Lopes (2010) cuja
singularidade reflete diretrizes para esta pesquisa no tocante ao trabalho com as identidades de
sujeitos negros mediante o seu processo de construção. Na pesquisa desenvolvida por Ramos Lopes
(2010) a escola é apontada como uma das principais instâncias sociais pelas quais os sujeitos negros
se valem para construírem sua identidade.
12-
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Esta pesquisa questiona: qual o posicionamento de estudantes de pertencimentos raciais
variados acerca da abordagem na escola em relação às práticas discriminatórias raciais? Com foco
nesse questionamento se propõem a problematizar discursos circulantes nas práticas escolares
relacionados à imagens de sujeitos negros e negras.
Especificamente procura (a) identificar possíveis discursos dos estudantes investigados,
que ao circularem na escola se reverberam em práticas discriminatórias e preconceituosas
inferiorizadoras da imagem do sujeito negro. (b) descrever as posições de estudantes do Ensino
Médio de duas escolas públicas da cidade de Assú, RN a respeito do trabalho desenvolvido nas
práticas escolares em relação à discussão etnicorracial.
MATERIAL E MÉTODOS
Os sujeitos da pesquisa
Alunos de pertencimentos raciais variados de duas escolas públicas da cidade do Assú.
Foram entrevistados alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino médio justificado pelo fato de que estes
alunos tenham um maior tempo de vivências escolares, pois já estão mais próximos a concluírem o
ensino básico.
Pressupostos teórico-metodológicos
Estabelecida no âmbito das ciências sociais esta pesquisa é pautada na Análise do
Discurso Francesa tendo como matriz a lingüística aplicada (LA) para que, “partindo de um
problema que os indivíduos vivenciam no seu cotidiano ao usar a linguagem na sua função social”
(MOITA LOPES, 2006; SIGNORINI, 1998), seja possível trabalhar com a linguagem na sua
vivacidade e produção de sentidos. Por este motivo “essa pesquisa observará a linguagem por meio
de um discurso situado” (RAMOS-LOPES, 2010).
A abordagem teórica perpassa pelas teorias advindas da LA (lingüística aplicada)
focando a vertente contemporânea da LA crítica, hibrida mestiça, indisciplinar e transgressiva
(MOITA LOPES, 2006); a Análise do Discurso Francesa com destaque para os variados efeitos de
sentidos, a política do silenciamento e construtos sobre língua, linguagem, discurso, interdiscurso e
sujeito (ORLANDI, 1999, 2005 e 2007). Também recorre aos Estudos Culturais focando o conceito
de identidade (BAUMAN, 2003, 2005) e discussões sobre negritude (CUNHA JR., 2007,
MUNANGA, 2006 E RAMOS-LOPES, 2010).
No tocante ao aspecto hermenêutico desta pesquisa é importante lembrar que:
No paradigma interpretativista do pressuposto da reflexibilidade, isto é a pesquisa
qualitativa aceita o fato de que o pesquisador é parte do mundo que ele pesquisa.
Seguindo o paradigma interpretativista, o cientista social é membro de uma
sociedade e de uma cultura, o que certamente afeta a forma como ele vê o mundo.
Portanto de acordo com esse paradigma não existe uma análise de fatos culturais
absolutamente objetiva, pois essa não pode ser dissociada completamente das
crenças e da visão de mundo do pesquisador. (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 58)

Tal afirmação é tomada como referência no sentido de que a inserção dos pesquisadores
no campo de pesquisa possibilitou a interação com os sujeitos pesquisados. Em relação à análise
dos dados construídos é necessário saber que não são análises objetivas que teçam ou formulem
uma teoria absoluta, mas uma análise subjetiva com base no que se observa na superfície do corpus
adentrando pelas teorias adotadas juntamente com as impressões dos pesquisadores durante o
processo de pesquisa, uma vez que estes também possuem suas subjetividades e interagiram com
sujeitos que se configuram com identidades singulares (BAUMAN, 2005).
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A construção dos dados e instrumentos da pesquisa.
Os dados foram coletados no período de fevereiro 2011 a maio de 2011. Para essa
efetivação foi realizada uma roda de conversa em duas escolas públicas da cidade de Assú, RN. A
diversidade dos lugares de fala possibilitou uma melhor interpretação dos dados coletados e
contribuiu para que estes não se constituíssem em contexto unilateral
Na roda de conversa foram problematizadas algumas histórias envolvidas pela temática
etnicorracial. As provocações foram feitas pela professora Francisca Ramos-Lopes, coordenadora do
projeto PIBIC (A escola e os amigos) auxiliadas pelo graduando/bolsista Francisco Allyson Rocha. Essa
"provocação” se deu de a partir da leitura e reflexão de histórias de vida da Tese de Doutorado de
Ramos-Lopes (2010) e de um clássico da literatura brasileira intitulado: Menina bonita do laço de fita
da escritora Ana Maria Machado (2000). O interesse foi que, por meio dos textos expostos, os alunos
pudessem construir e (re) construir suas impressões sobre a temática etnicorracial e resgatarem
momentos de suas vidas em que o assunto abordado se fez presente.
Nas rodas de conversas realizaram-se entrevistas semiestruturadas, as quais foram
consideradas nessa pesquisa como narrativas escritas, tendo em vista que o diálogo estabelecido
possibilitou aos sujeitos contarem oralmente e registrarem por escrito fatos vivenciados ou
presenciados em suas vidas em relação ao tema exposto. A esse respeito, Dutra (2002, p. 374)
afirma:
Através da narrativa, podemos nos aproximar da experiência, tal como ela é vivida
pelo narrador. A modalidade da narrativa mantém os valores e percepções
presentes na experiência narrada, contidos na história do sujeito e transmitida
naquele momento para o pesquisador. O narrador não “informa” sobre sua
experiência, mas conta sobre ela, dando oportunidade para que o outro a escute e a
transforme de acordo com a sua interpretação, levando a experiência a uma maior
amplitude [...]. A narrativa tem capacidade de suscitar, nos seus ouvintes, os mais
diversos conteúdos e estados emocionais, uma vez que, diferentemente da
informação, ela não nos fornece respostas. Pelo contrário, a experiência vivida e
transmitida pelo narrador nos sensibiliza, alcança-nos nos significados que
atribuímos à experiência, assimilando-a de acordo com a nossa.

Nesse sentido, Moita Lopes (2002) descreve a narrativa como instrumento que permite
a realização de jogos de significado da história narrada. No entanto, essas narrativas podem variar
entre orais e escritas (CHIZZOTI, 2005; ROLLEMBERG, 2003). Nesta produção se determinou que
fossem analisadas as narrativas escritas pelos sujeitos colaboradores (alunos), as quais, posteriormente,
foram organizadas em uma versão digital e impressas pelo bolsista da pesquisa. As questões que
nortearam a discussão (entrevistas semiestruturadas), consideradas como narrativas escritas foram:
a)
Na sua opinião, como em sua escola e na sociedade são tratados as
pessoas negras, homossexuais, deficientes físicos,os pobres etc.? Cite algum
exemplo.
b)
Na sua escola é comum os docentes trabalharem temáticas que falem
sobre preconceito, negritude, discriminação, igualdade social, respeito à
diversidade? Comente.
A utilização desses instrumentos possibilitou a construção do corpus desta pesquisa, ou
seja, 61 depoimentos a serem analisados parcialmente neste trabalho e disponibilizados ao Banco de
dados do Grupo de pesquisa PRADILE (Práticas discursivas linguagens e ensino- UERN, CAWSL,
Depto de Letras, Assu, RN) para trabalhos futuros que venham a ser desenvolvidos com a temática.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante as discussões que circulam em nossa sociedade sobre Negritude é possível
observar que muitos aspectos advindos de uma colonização escravocrata se configuram em práticas
discriminatórias difundidas pelas práticas discursivas. Em se tratando do contexto escolar e
afrodescendência afirma o pesquisador Cunha Junior (2007, p. 01):
Devido ao racismo os alunos negros são motivos de chacotas e insultos pelos
colegas. As piadinhas com os negros não são simples brincadeiras. Elas são
responsáveis pela desqualificação social da população negra. Com estas piadas se
aprende a desfazer da imagem do negro.

Nesta pesquisa pode-se confirmar a afirmação de Cunha Junior (2007) como também
apontar que as práticas discriminatórias no âmbito escolar tem se edificado por meio da linguagem.
Observe-se o discurso de um dos sujeitos investigados ao ser questionado sobre o tratamento que
recebe os negros e os demais grupos inferiorizados:
No colégio muitos apelidos bestas como: filho de chocadeira, negro nojento,
orelha de abano, cara de pára-choque. Apelidos ofensivos já disseram comigo,
mas eu não liguei, se der bola para eles vão continuar apelidando na cidade são
mais amigáveis como, por exemplo: Fan fan, negrinho, priquitim, Zé rolinha.
Mas as pessoas não se conscientizam não que ser apelidado é preconceito, porque
você amigo preto ou branco não apelide. As pessoas têm preconceito só porque
uma mulher ou um homem gosta do mesmo sexo eles não estão ofendendo a
ninguém todo mundo é livre para escolher. (ALUNO 44)

Com base nos estudos de Santos (1980), a autora Ramos-Lopes (2007) destaca que no
Brasil, é quase consensual tratar às pessoas como animais. Para isso reporta-se há alguns fatos
sociais, tais como, o tratamento da polícia, que muitas vezes dá ordem de prisão porque alguém
pode se encontrar em atitude suspeita. Esta é considerada por Santos (1980), como uma invenção
“diabólica” da polícia brasileira. Acresce o argumento de que em uma democracia verdadeira as
pessoas não são tratadas amistosamente, ou seja, como bichos. Para ele, isso é uma prova de que
não existe nenhuma forma de democracia, principalmente a racial, pois, no Brasil, não há muita
diferença. No geral, “maltratar os pobres é maltratar as pessoas de cor” (SANTOS, 1908, p. 65).
Como todo negro, magro, pouco popular eu também passei por situações de
preconceito, como: olha lá o neguinho, quando sumia algo alguém por
brincadeira dizia foi ele (comigo), enfim eu não tenho ressentimentos nem fico
com raiva por que se não eu vou ficar louco, então eu levo numa boa, e sempre na
esportiva (ALUNO 21)

As “piadinhas” se configuram em enunciados de sentido pejorativos que se banalizam
por meio de expressões linguísticas. Essa linguagem justifica e evidencia o posicionamento social
de quem difunde o discurso discriminatório tendo como referência a história do sujeito negro,
produzindo efeitos de sentido negativos que circulam socialmente. Observou-se ainda que na escola
esses apelidos adquiram um tom mais agressivo em relação aos demais ambientes sociais
justificados pelo aluno 44 que na “rua” os apelidos são mais “amigáveis”. Ainda em relação ao
tratamento afirmou:
Pessoas negras na escola e na sociedade são tratadas, com piadas ou apelidos
como o negrinho, o moreno e etc. homossexuais são tratados como aberrações
como apelidos ai ex: a bicha louca e etc. deficientes físicos são tratados como
doentes aleijadinho e com piadas... pobres é mais com piadas, divisão social que as
vezes humilha os pobres... de algo! (ALUNO 23)
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O tratamento amistoso dirigido a qualquer pessoa, independente da raça, cor ou
religião, tanto pode ser físico como verbalizado. Há determinadas agressões oralizadas que ferem
tanto as pessoas, quanto uma agressão física (RAMOS-LOPES, 2007).
Nos discursos apresentados, percebe-se a visão intrínseca de uma idéia negativa das
pessoas de cor. Nessa linha de pensamento, De Paula (2005, p. 91), ao se posicionar sobre a questão
do racismo no Brasil, comenta que mesmo “na escola o olhar sobre muitas crianças negras é de
menosprezo ou resignação. Ela é vista como uma possibilidade iminente de fracasso. Vivemos sob a
égide de que todos os negros são agressivos e violentos, preguiçosos e manemolentes”.
O ponto de partida para as discussões deste trabalho é de que a prática
discriminatória é verbalizada por meio de uma linguagem que proporcionam jogos de sentido
pejorativo que denigrem a imagem do sujeito negro.
Ser negro é ser diferente?
Nessa seção atende-se ao primeiro objetivo da pesquisa quando se identifica possíveis
discursos dos estudantes investigados, que ao circularem na escola se reverberam em práticas
discriminatórias e preconceituosas inferiorizadoras da imagem do sujeito negro.
Compreender a diferença por meio da linguagem se constitui em uma tarefa um tanto
desafiadora, uma vez que nesta pesquisa qualitativa, de caráter interpretativista, os efeitos de
sentido formulam jogos de compreensão que influencia diretamente na tarefa do pesquisador.
Recorrendo aos estudos do Sociólogo polonês Bauman (2003, p. 21) observa-se que:
“Identidade” significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, singular — e
assim a procura da identidade não pode deixar de dividir e separar. E no entanto a
vulnerabilidade das identidades individuais e a
precariedade da solitária
construção da identidade levam os construtores da identidade a procurar cabides
em que possam, em conjunto, pendurar seus medos e ansiedades individualmente
experimentados e, depois disso, realizar os ritos de exorcismo em companhia de
outros indivíduos também assustados e ansiosos.

Bauman (2003) nos diz que a construção das identidades é marcada pelas buscas e
divisões, isso significa dizer que o processo pelo qual o sujeito passa é complexo e tem como
produto final a construção de uma identidade que o configure como ser singular, no entanto
vulnerável a identificar-se com um determinado grupo ou comunidade.
Ainda relacionado à diferença trazemos a esta discussão a questão etnicorracial.
Sabemos que desde o surgimento do conceito de Raça nas ciências modernas no sec. XX provocou
a difusão de idéias racistas ao categorizar a raça humana por características biológicas. Esse fato
provocou desdobramentos que levou a homem a pensar durante muito tempo que a diferença física
pode vir a ser sinônimo de “Status” entre os homens e passou a dar uma roupagem estigmatizada às
características psicológicas do individuo interferindo diretamente no seu processo de formação da
identidade mediante ao contexto social (RAMOS-LOPES, 2010). Assim, a cor passou a ser um
divisor da humanidade atrelado a outros conflitos sociais. Como reflexo destas afirmações observese os discursos a seguir da Aluna 06 ao ser questionada se já havia sofrido ou presenciado algum ato
de discriminação:

Sim, já fui discriminada muitas vezes, sou casada tenho 18 anos meu esposo é
bem mais moreno que eu, eu sou clara e cabelos loiros lisos ele tem o cabelo bem
enroladinho. Um dia eu e ele estávamos em uma festa e uma amiga minha me viu
com ele. No outro dia, ela me perguntou: “aquele preto que é seu marido?” eu
disse que sim e que ele era preto, mas é como qualquer outro. Mas sempre quando
eu e ele chegamos às festas ou em uma lanchonete sempre as pessoas ficam
olhando. E as pessoas olham para mim e falam: o que você viu nesse nego? Eu
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não gosto fico triste. E não é por causa e por causa da cor que interfere no que a
pessoa é. (ALUNA 06)

O discurso da aluna 06 revela natureza de um dos conflitos que muitos Negros
enfrentam na sociedade: o relacionamento afetivo interracial. A prática preconceituosa estende-se
pelas vivências da aluna e esta que se posiciona como “branca”, sente o preconceito por causa do
relacionamento que mantêm com um Negro. Fica evidente que na visão dos indivíduos que fazem
parte do grupo social da aluna ser branca e manter um relacionamento afetivo com um negro são
pontos questionáveis, dessa forma os enunciados “aquele preto que é seu marido?” e “o que você
viu nesse nego?” induz para o sentido de que esta união afetiva não constitui uma relação natural
entre a espécie humana. Notam-se também as marcas do preconceito que circunda a formação da
Identidade individual (BAUMAM, 2005) desta aluna ao afirmar que se sente “triste” por não gostar
das insinuações com o marido negro, uma vez que o discurso agressor se faz presente de maneira
critica e “verbalizada” (RAMOS-LOPES, 2007) na escolha da mesma.
A Escola e a discussão etnicorracial
Nesse tópico, concernente ao segundo objetivo da pesquisa, apresenta-se um recorte das
posições de estudantes do Ensino Médio de duas escolas públicas da cidade de Assú, RN a respeito
do trabalho desenvolvido nas práticas escolares em relação à discussão etnicorracial. Nessa
perspectiva foram indagados se na sua escola é comum os docentes trabalharem temáticas que
falem sobre preconceito, negritude, discriminação, igualdade social, respeito à diversidade. Alguns
destacam:
Não. Mas sempre os professores nos falam dos preconceitos do mundo e dizem
que a gente não pode ter preconceitos. (ALUNO 36)
Falam mais não muito. Alguns fazem palestras, debates e trabalhos, sobre o
assunto mais acredito que poderia haver mais não por parte deles mais pelos
alunos. (ALUNO 43)
Os alunos negros são motivo de deboche para outros alunos e até mesmo
eles são como se fossem excluídos porque eles fazem sentir diferente por sua cor e
eles colocam apelidos (que são BULLIYNG) certamente errados porque todos nos
somos iguais não importa se sejamos negros, pobres, deficientes, todos nos um dia
entrará no reino dos céus. Os professores não trabalham esse tipo de assunto, o
porquê não sabemos, mas com certeza se trabalhassem ia ser interessante e o
objetivo do assunto é diminuir a descriminação que é tão comum nos colégios.
(ALUNO 40)
Alguns tocam no assunto que a gente deve respeitar o defeito do outro [...].
(ALUNO 53)

Por meio destes discursos fica evidente que o trabalho da escola em relação às práticas
discriminatórias racistas é relativamente omisso. Veja-se que o aluno 36 afirma “os professores nos
falam dos preconceitos do mundo”, com isso percebe-se que a discussão é generalizada provocando
efeitos de sentido contraditórios as formas de combate ao preconceito que se manifesta de varias
formas com pessoas, grupos e vivencias diferenciadas. Também é perceptível o silenciamento da
escola quando o aluno 40 destaca que “Os professores não trabalham esse tipo de assunto, o porquê
não sabemos, mas com certeza se trabalhassem ia ser interessante”, e completa afirmando ser
comum a discriminação na escola. Ou seja, nas práticas discursivas escolares há uma banalização
das questões etnicorraciais já que estas não recebem um tratamento adequado.
Considera-se que o trabalho da escola deve ser pautado na compreensão da natureza dos
conflitos dos quais os alunos vivenciam. Principalmente se tratando das questões relacionadas às
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diferenças, sejam elas etnicorraciais, sexuais, financeiras etc. Para que discursos como o do aluno
53 não ganhe dimensões das quais a escola não dê conta de redimensioná-los, já que a “diferença” é
“brutalmente” confundida com “defeito”.
CONCLUSÃO
Conclui-se nesta pesquisa que nas práticas discursivas escolares a linguagem, em muitas
ocasiões, é o espaço no qual as práticas discriminatórias se efetivam e ganham dimensões das quais
a escola ainda não consegue eliminar. Desse modo, compreende-se que as “piadinhas” (CUNHA
JUNIOR 2007) se constituem em acontecimentos agravantes para os atos de preconceito e
discriminação, estes embasadas por fatores históricos advindos da época da colonização do povo
brasileiro.
Observou-se ainda que as relações etnicorraciais entre os sujeitos desta pesquisa são
marcadas por discursos que banalizam a questão da diferença fazendo com que o processo de
formação de suas identidades seja interferido por discursos confusos como “a gente deve respeitar o
defeito do outro”, uma vez que as características dos indivíduos pertencentes a um determinado
grupo ou comunidade são interpretadas como “defeito”. (BAUMAN, 2003)
Quanto a Escola nota-se uma acentuada necessidade para abertura de espaços de
diálogos nos quais a discussão etnicorracial se dimensione e adentre pelo universo escolar como um
agente eficaz no combate ao preconceito.
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ESTUDOS SOBRE A GRAMATICALIZAÇÃO DAS CONJUNÇÕES NO PORTUGUÊS
DO BRASIL1
Carla Daniele Saraiva Bertuleza2; João Bosco Figueiredo-Gomes3
RESUMO: É sabido que a gramática tradicional trata as conjunções como uma classe fechada cujos
elementos servem apenas para relacionar termos ou duas orações, sem preocupação com os fenômenos de
mudança variação e com as funções desempenhadas. Esta investigação tem como objetivo analisar as
manifestações de gramaticalização das conjunções resultantes dos estudos difundidos na literatura
linguística brasileira. Foram realizadas coletas e análises de estudos empíricos, apresentados em
publicações eletrônicas de teses, dissertações, monografias, livros, anais de eventos, artigos em
periódicos, entre outros. Focaliza as trajetórias de regularização caracterizando quanto a: direção e
esquemas formais semânticos; categoria fonte e as funções (gramatical/pragmática/discursiva) derivadas;
processos/mecanismos de mudança envolvidos; dimensão cronológica (sincrônica, diacrônica e
pancrônica). O cruzamento das variáveis envolvidas foi feito por meio do programa SPSS para o cálculo
de freqüência e correlação dos fatores. Os resultados empíricos revelam a tendência unidirecional de
gramaticalização advérbio > conjunção, seguindo a escala de abstratização ESPAÇO > TEMPO >
TEXTO.
PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo. Gramaticalização. Trajetória. Conjunção. Unidirecionalidade.

INTRODUÇÃO
Assumindo a língua, portanto a gramática, como dinâmica, emergente, um sistema cujas
estruturas linguísticas, por influências decorrentes de situações interativas reais, vão variando,
mudando e regularizando-se, sabemos que as formas linguísticas tendem a ajustar-se às
necessidades informacionais dos falantes, gerando variações ou mudanças de itens ou
construções lexicais.
Diferentemente da gramática tradicional, esses fenômenos, cada vez mais, são estudados
à luz do Funcionalismo Linguístico, no intuito de dar conta desse dinamismo, verificando como
a língua é usada nos processos comunicativos, as circunstâncias discursivas e as condições de
produção.
Sabemos que há divergências em relação ao conceito de conjunção e discordâncias entre
linguistas e gramáticos na interpretação do sentido assumido pelas conjunções nos diferentes
contextos em que são usadas.
De forma geral, as conjunções, é uma classe que a gramática tradicional trata como
elementos que servem apenas para relacionar dois termos ou duas orações, ou seja, são
apresentados como elementos meramente relacionais sem outras funções. Tomemos, pois, como
exemplo, a posição de Bechara (1999, p.319-20) quando afirma:
A língua possui unidades que têm por missão reunir orações num mesmo
enunciado. Estas unidades são tradicionalmente chamadas conjunções, que se
1
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repartem em dois tipos: coordenadas (chamadas conectores) e subordinadas
(chamadas transpositores).

Mas, segundo Meillet (1912), as conjunções pertencem a uma classe de palavras que
sempre esteve sujeita a mudança e têm apresentado um domínio extremamente fértil nos estudos
sobre fenômenos de gramaticalização. Trabalhos funcionalistas contemporâneos, como o de
Traugott (1982) e de Traugott e König (1991), contribuíram para o estudo da gramaticalização
de conjunções, principalmente no que se referem à reconstrução da mudança semântica desses
itens.
Esta investigação teve como objetivo analisar as manifestações de gramaticalização das
conjunções resultantes dos estudos difundidos na literatura linguística brasileira e, com base nos
resultados de estudos empíricos, reuni-las em um glossário com as respectivas trajetórias.
Para tanto, foi feito um levantamento, em publicações eletrônicas de trabalhos
acadêmicos, das manifestações de gramaticalização das conjunções, que, depois, foram reunidas
em um glossário, para a observação das características de suas trajetórias de regularização.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida em uma linha essencialmente funcionalista, principalmente
naquilo em que o funcionalismo estuda os processos de variação e mudança linguística a partir
da língua em uso. Baseamo-nos no funcionalismo linguístico, praticado atualmente, entre outros,
por Givón (1979, 1995), Du Bois (1985), Hopper (1987, 1991), Heine et alii (1991), Traugott e
König (1991), Hopper e Traugott (1993, 2003), Heine e Kuteva (2002), Briton e Traugott (2005)
e Bybee (2010) e, no Brasil, por Martelotta et alii (1996), Furtado da Cunha (2000), Furtado da
Cunha et alii (2003), Votre et alii (2004), Gonçalves et alii (2007), .
Du Bois (1985) considera a gramática como um sistema adaptativo em que forças
motivadoras dos fenômenos externos penetram no domínio da língua e passam a interagir com
forças organizadoras internas, competindo e conciliando-se sistematicamente com elas. Deriva
daí o fenômeno da gramaticalização, que pode ser visto como a evolução de construções
relativamente livres no discurso, motivadas por necessidades comunicativas, para construções
relativamente fixas na gramática.
Segundo Bybee (2010), a gramaticalização é comumente definida como “o processo pelo
qual item lexical ou uma sequência de itens tornam-se um morfema gramatical, mudando sua
distribuição e função no processo (MEILLET, 1912; LEHMANN, 1982; HEINE; REH, 1984;
HEINE; CLAUDI; HUNNEMEYER, 1991; HOPPER; TRAUGOTT, 2003).” E ressalva que,
mais recentemente, tem sido observado que a gramaticalização de itens lexicais está ocorrendo
dentro de construções particulares, criando, assim, novas construções. (BYBEE, 2003;
TRAUGOTT, 2003).
Com base nessa conceituação, podemos afirmar que a unidirecionalidade constitui uma
propriedade que permite a identificação e a descrição dos fenômenos de gramaticalização dentro
do quadro mais amplo dos demais fenômenos de mudança linguística.
O processo de gramaticalização tem como princípio cognitivo a exploração de velhas
formas para novas funções, o que faz com que conceitos concretos sejam movimentados para o
entendimento de um elemento menos concreto.
Assim, os falantes e ouvintes, devido às assimetrias de suas experiências, negociam e
adaptam funções e formas para o sucesso da troca comunicativa, permitindo que a língua altere
os seus padrões discursivos e a sua contraparte mental. Essas negociações e adaptações geram,
pois, mudanças que, por sua vez, são guiadas por mecanismos que regularizam e fixam seus
usos, dentre os quais merecem destaque: metáfora e metonímia; e, por extensão, analogia e
reanálise.
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De acordo com Gonçalves et al. (2007), a metáfora está ligada ao processo de
abstratização dos significados, que podem ser lexicais ou menos gramaticais, e passando
metaforicamente, tornam-se gramaticais ou mais gramaticais. Assim, a gramaticalização pode ser
motivada pela metáfora.
A metonímia tem sido apontada como responsável pela gramaticalização, uma vez que
suas motivações estão no contexto linguístico e pragmático de uso de uma dada forma: há uma
associação conceitual entre entidades de algum modo contíguas, de forma que o item linguístico
que é usado em referência a uma delas passa a ser usado também para outra.
A reanálise pode ser definida como uma mudança na estrutura de uma expressão que não
envolve qualquer modificação imediata ou intrínseca de sua manifestação aparente, ela não é
diretamente observável.
Para Hopper e Traugott (2003), no mecanismo de reanálise, as
propriedades gramaticais, sendo elas, sintáticas, morfológicas e semânticas das formas são
modificadas, quanto a sua interpretação, mas não a sua forma.
Já o mecanismo da analogia “se refere à atração de formas preexistentes por outras
construções também já existentes no sistema e envolve inovações ao longo do eixo
paradigmático” (GONÇALVES, 2007, p.49). Ou seja, não promove mudança na regra apenas
permite um desenvolvimento das mudanças trazidas pela reanálise.
Os estudos sobre a gramaticalização de itens e construções linguísticas geralmente
lançam mão de uma abordagem sincrônica, por meio da qual compreende a gramaticalização
como um fenômeno sintático, discurso e pragmático, a partir dos contextos que ocorrem.
Também utilizam a perspectiva diacrônica para averiguar a origem e o desenvolvimento das
mudanças por que passam os fenômenos linguísticos. Ou ainda se valem de uma abordagem
pancrônica que, com base em dados da história da língua, corrobora as evidências sincrônicas
flagradas no continuum da gramaticalização da expressão em análise.
Tomando por base esses conceitos, o trabalho consistiu em fazer uma pesquisa descritiva,
por meio de registro e de análise e interpretação dos processos de gramaticalização de
conjunções linguísticos resultantes de estudos empíricos do português do Brasil. Para tanto, foi
feito um levantamento em publicações eletrônicas de: teses, dissertações, monografias, livros,
anais de eventos, artigos em periódicos em teses, dissertações, monografias, livros, anais de
eventos, artigos em periódicos, publicações eletrônicas, entre outros gêneros acadêmicos.
Com a coleta, obtivemos um total de 76 documentos, referentes a estudos sobre a
gramaticalização das conjunções do português do Brasil, que resultaram em um glossário de 34
verbetes. Dele, foram extraídas as trajetórias de regularização das conjunções, observando a
direção e esquemas formais semânticos; categoria fonte e as funções (gramatical/ pragmática/
discursiva) derivadas; processos/mecanismos de mudança envolvidos; dimensão cronológica
(sincrônica, diacrônica e pancrônica).
Depois, foi feito o cruzamentos dessas variáveis,
utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences – SPSS (NIE et al. [1968]
2007), para uma análise quantitativa, com cálculo de frequência e cruzamento de dados e, a
partir desses dados, fizemos uma análise qualitativa, visando explicar o fenômeno de mudança
e/ou variação das conjuções no português do Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na investigação das publicações eletrônicas relativas à gramaticalização das conjunções,
foi computado o total de 76 estudos que permitiram a produção de um glossário com 34 verbetes,
cujo índice remissivo dos itens construções conjuntivas é apresentado, a seguir, com o total dos
respectivos estudos:
A – afinal, agora (que) (07), aí (04), assim (que) (05), até que (03).
C – contudo (03).
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D – dado que, no dia em que, depois (03), desde.
E – e (02), então (08), no entanto (03), entretanto (02), na época em que.
F – feito, de forma que.
H – na hora em que.
I – por isso.
J – já (03)
L – logo.
M – mas (02), medida (à medida que, na medida em que), modo (de modo a, de modo a que, de
modo que).
O – onde (05).
P – porém (03).
Q – que.
S – se, se bem que, sem que, sendo que, só que (02).
T – tempo em que, todavia (02).
A título de ilustração da constituição do glossário da gramaticalização das conjunções,
apresentamos, a seguir, o verbete logo:

LOGO (advérbio > conjunção)

L

Martelotta (1993) faz estudo diacrônico sobre o elemento logo. Segundo Machado
(1977), o elemento logo, é apresentado como um substantivo, que vem do latim locu e
significa lugar, local, sítio, entre outros significados e também é apresentado como advérbio,
que vem do latim loco, ablativo locu, que pode significar no lugar, no sítio, no momento. Para
Martelotta (1993), isto demonstra que já no latim havia ocorrido o processo de
gramaticalização ESPAÇO > TEMPO> TEXTO com elemento logo, que apresentava os
valores espaciais, temporais e discursivos .
Martelotta (1993) afirma que, no português moderno, meados do século XVI até os
dias atuais, o uso espacial do elemento logo desapareceu, predominando o uso temporal, em
que ocorrem os usos do logo temporal, como a amostra (1), e do logo conclusivo, como
amostra (2).
(1)

Logo temporal

(2)

Logo conclusivo

Olha, antigamente, não sei não, sabe? Os meus foram amamentados de inicio assim, mas como eu não
tinha muito leite, não dava pra nada, eles choravam muito mesmo, que era pouco, quer dizer que tinha
que fazer era mamadeira mesmo. Quer dizer que então teve que passar logo para mamadeira...
...como aliás aqui não, engraçado... e aqui se explica por um motivo, não é? Porque você, não sei se
reparou a divisa no fundo dessa vila com a amendoeira:essa...essa o... oficina de automóveis enorme que
tem aí. Então os muros são muitos altos, logo não tem saída pelo fundo da vila. E o ladrão que entrar
aqui ele... tem... ele corre o risco de, de, de ser encurralado, não é? De modo que não temos tido
problema de ladrão não.

Para Martelotta (1993), o elemento logo é originado de um processo de
gramaticalização, via metáfora ESPAÇO > TEMPO > TEXTO (HEINE, 1991, p. 182) uma vez
que o logo temporal vem do uso espacial que já desapareceu, e gerou a conjunção conclusiva
logo.
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Diante dos dados mais salientes relativos à mudança semântica e morfossintática na fala e
na escrita da comunidade linguística brasileira, observamos uma tendência de gramaticalização
das conjunções, que segue uma trajetória do CONCRETO > ABSTRATO.
Quanto à direção, a unidirecionalidade foi unânime, com destaque para o esquema
semântico ESPAÇO > (TEMPO) > TEXTO, com 41% das ocorrências, confirmando para o
português do Brasil a escala de abstratização crescente do esquema direcional semântico
proposto por Heine et al.(1991) : PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAÇO > TEMPO >
QUALIDADE .
Quanto aos esquemas formais, 61,8% dos estudos tiveram como resultado a trajetória
advérbio > conjunção, tendo o advérbio como categoria fonte. Dentre as conjunções que
resultaram desse percurso, podemos citar: Afinal, agora, agora que, aí, assim, até, contudo, já,
logo, mas, no entanto, onde, por isso, porém e todavia. A segunda maior frequência foi do
esquema nome > conjunção, com 14% dos estudos referentes às construções: no dia em que, na
época em que, de forma que, na hora em que, à medida que, na medida em que, de modo a, de
modo a que, no modo em que e tempo em que. Registramos também a ocorrência do
desenvolvimento da conjunção para marcador discursivo, com o percentual de 14,4% das
trajetórias.
O total de 60,5 % dos estudos mostrou a metáfora como o processo exclusivo envolvido
na gramaticalização das conjunções, e apenas 7,9% dos processos metáfora e a metonímia
juntos, embora 11,8% dos estudos acusem a reanálise (por transformação metonímica) como
mecanismo da mudança.
Em relação à dimensão cronológica, a maioria dos estudos sobre a gramaticalização das
conjunções foram realizados numa perspectiva diacrônica, com o total de 42,8%, seguido de
40,8% de trabalhos sincrônicos, 9,2% pancrônicos e 7,9% estudos numa perspectiva sincrônica
e diacrônica juntas.
CONCLUSÃO
Conforme o corpus estudado, as trajetórias de mudança das conjunções tendem a revelar
a unidirecionalidade como uma propriedade da gramaticalização em fenômenos do português do
Brasil, principalmente por meio da escala de abstratização crescente em um movimento FONTE
> ALVO, resultando no esquema direcional semântico ESPAÇO > TEMPO > TEXTO.
Tanto os estudos diacrônicos como os sincrônicos revelaram a tendência de
gramaticalização por meio do esquema direcional formal advérbio > conjunção.
Acreditamos que essa análise possa gerar novas discussões e esclarecimentos acerca
desse tipo especial de mudança – a gramaticalização, bem como apresentar dados que mostrem
as tendências de unidirecionalidade do processo de gramaticalização no português do Brasil.
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LITERATURA E IDENTIDADE NACIONAL: UMA ANÁLISE DA ESTÉTICA
NELIDIANA

Maria Nayane de Queiroz Alves1; Orientador: Roniê Rodrigues da Silva2

RESUMO: Este trabalho nasce das reflexões produzidas dentro do projeto de pesquisa intitulado Cartografias mitopóeticas do continente americano: a geografia dos sentimentos e o devir-Nação na obra da escritora contemporânea
Nélida Piñon, o qual tem por objetivo realizar leituras das narrativas produzidas por Piñon, observando como a Nação
americana é representada em suas obras. Nesse caso, investigamos a relação entre nação e narração, que se apresenta
como uma recorrente no contexto literário brasileiro. Assim, o presente texto tem por objetivo discuti-la a partir da
representação de dois personagens presentes no decorrer da história da nossa literatura: o sujeito nativo e o estrangeiro.
Essa representação geralmente se articula sob duas perspectivas em que se pode denotar uma sacralização e uma
dessacralização da literatura. Essa última tendência será abordada em nossa análise pela leitura da obra da autora Nélida
Piñon, renomada escritora contemporânea investigada pelo nosso projeto de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: Dessacralização; Identidade; Literatura; Sacralização;

INTRODUÇÃO: NÉLIDA PIÑON: de criança sonhadora a autora renomada na
Literatura Contemporânea

A década de 1930 foi sem dúvida inesquecível para os amantes da literatura nacional, uma
vez que foi também nessa época que o Modernismo se difundia no Brasil, sucedendo o seu marco
inicial que foi a semana da arte moderna (1922), acontecimento esse que teve primordial
importância no que se refere às mudanças ocorridas nesse período. E foi nessa mesma década, no
apogeu da primeira fase do Modernismo no Brasil que nasceu, no dia 03 de maio de 1937, em Vila
Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, Nélida Cuiñas Piñon, filha do casal Carmem Cuiñas Piñon e
Lino Piñon Muiños, ambos de origem galega, descendentes de famílias que partiram para o Brasil
em busca de melhores condições de vida.
Sendo filha única, desde criança Nélida era muito querida por todos na família,
especialmente por seu pai, o qual nutria grande orgulho pela filha, que desde muito cedo tinha um
enorme gosto pelo fantástico mundo da leitura, especialmente pela Literatura de aventura: as
narrativas como a do marinheiro Simbab eram com as que a menina mais se identificava, uma vez
que desvendava mistérios por meio de aventuras vividas.
1
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Nélida sempre viajava no mundos das histórias, desvendava mistérios, conhecia novos
lugares através da sua própria imaginação, sempre foi apaixonada pela leitura, o que mais tarde
viria a auxiliá-la na elaboração de suas obras. Aos dez anos de idade, a menina Nélida vive um
acontecimento que mais tarde viria a servir como enredo de algumas de suas futuras obras, viaja do
Brasil para Borela, uma pequena ilha localizada na Galícia, onde fica durante um período de dois
anos. Lá a menina urbana tem pela primeira vez o contato com uma cultura rudimentar e passa a
conviver com velhos contadores de histórias daquela região, o que lhe despertava grande interesse e
admiração, já que tem a oportunidade de entrar em contato com histórias que lhe chegam pela via
oral.
O interesse pelo conhecimento de novas historias, fossem elas narradas pelos contadores da
região ou lidas nos livros que Nélida ganhava de presente de seu pai, foi sem dúvida um primeiro
passo para futuramente a fértil imaginação da garota complementar esses enredos em algumas de
suas próprias obras, as quais, segundo afirma a própria Nélida, “uma vez iniciadas, não merecem
parágrafo.” E esse gosto pela leitura, apreendido por nossa autora ainda mesmo enquanto criança,
sempre foi muito estimulado por seu pai, figura relevante em sua vida, nem sabia ele que anos mais
tarde a sua querida Nélida viria a ser consagrada como autora renomada não só aqui no Brasil, mas
internacionalmente.
Um fato peculiar em relação aos enredos assinalados por Nélida foi a trajetória vivida por
sua família: em 1910, seu avô materno Daniel migra de Carballedo (Cotobade) para o Brasil, em
busca de melhores condições de vida. Dessa maneira, trazendo na sua própria trajetória familiar a
experiência de migrante, Piñon dará determinada ênfase a esse tipo de personagem em suas
narrativas, dentre elas podemos citar, Fundador e a República dos Sonhos.
Enquanto menina, ela sempre se mostrou deslumbrada com a trajetória do avô, sempre que
podia presenciava cada momento em que o avô se pautava a contar suas aventuras. Avô esse que
mais tarde viria a ser consagrado como personagem inspirador da neta. “Sou uma mulher a quem
meu avô galego emprestou sua memória. Portanto, meu avô é a minha narrativa”.
Sempre muito carinhosa e atenciosa para com a família, mostrava-se como uma fiel
admiradora das histórias vivenciadas pela família, especialmente a parte em que descreviam o
momento da migração para o Brasil. Essas aventuras contadas a Nélida, foram sem dúvida um
marco inicial para seu pensamento enquanto autora, uma vez que suas obras têm um caráter
psicológico, social e cultural.
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Tendo mantido desde criança o gosto e interesse pelo mundo das letras, na adolescência não
foi diferente, já que sua carreira como autora foi um tanto precoce: aos 24 anos de idade, lança seu
primeiro livro: Guia Mapa de Gabriel Arcanjo.
Apesar de já ter proclamado seu gosto pela Literatura e de sua formação literária precoce,
Nélida ingressa no curso de jornalismo pela PUC no Rio de Janeiro, e em 1957 gradua-se como
jornalista, mais especificamente como repórter. Assim buscava conciliar a Literatura e a vida
cotidiana das pessoas, uma vez que o convívio social sempre foi muito importante para ela. Por essa
e por outras razões era sempre o motivo de maior orgulho do pai Lino, o qual faleceu antes mesmo
da publicação do primeiro livro da filha.
O fato de ser mulher nunca a impediu de fazer nada, sempre mostrando grande empenho em
tudo que fazia, especialmente no que diz respeito à arte de narrar. Nélida sempre deixou claro para
seu público que sua maior paixão era o poder da palavra, com a qual ela sempre soube lidar
perfeitamente, mesmo quando foi acusada no início da carreira de ser considerada uma “autora de
elite”. Essa definição é dada a autora devido ao fato de em suas escritas adotar uma postura rígida
no que diz respeito ao uso da sintaxe: uma sintaxe bem trabalhada, marca registrada de nossa
autora. Nélida adota em suas obras uma linguagem peculiar, que julga ser sua marca pessoal.
Em 1989, depois de vários prêmios recebidos como marca de prestigio literário, foi eleita a
quinta ocupante da cadeira de número trinta na Academia Brasileira de Letras (ABL), na sucessão
de Aurélio Buarque de Holanda. Tendo desde o inicio de sua vida uma trajetória marcada por
inúmeras conquistas, e sempre se mostrando como uma mulher de garra, que conviveu com diversas
culturas, já que fez algumas viagens a Europa. Em 1996, Piñon chegou ao topo da Academia, sendo
nomeada a primeira mulher, durante um período de cem anos, a presidir a Academia Brasileira de
Letras, mesmo ano do centenário da ABL.
Esse acontecimento foi sem duvida o grande marco de sua carreira profissional, uma vez que
naquela época e ainda hoje, mulheres do Brasil e do mundo inteiro são vitimas de preconceito, por
parte de pessoas que ainda tem uma visão machista.
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DISCUSSÃO: LITERATURA E IDENTIDADE NACIONAL: DA SACRALIZAÇÃO À
DESSACRALIZAÇÃO

Geralmente, quando nos referimos à Identidade Nacional, estamos associando-a a um
conjunto de características atribuídas a uma nação, a um povo que desfrute de uma mesma cultura, a
uma mesma religião, a um conjunto de traços estáveis. Essa compreensão parte de uma perspectiva
hegemônica. Todavia, os estudos sobre a questão da Identidade apontam para a complexidade do
termo, o qual não pode mais ser interpretado como algo acabado e fechado. Atualmente, muitos
estudiosos das Ciências Humanas e Sociais têm optado pelo uso do termo Identificação, o qual
revelaria a idéia de processo. Nessa perspectiva, quando se fala em identidade, deve-se
compreendê-la como um conceito bem amplo, e na literatura não é diferente. Sendo o Brasil um
país de população heterogênea, e isso se deve ao fato de termos sido originados de diversas raças,
portugueses, africanos, indígenas, espanhóis, dentre outros, fica então difícil delimitar uma
identidade como sendo propriamente brasileira, conforme esclarece a crítica a respeito: “Do nosso
ponto de vista, esta busca de identidade não deve coincidir com a “conquista de um caráter
nacional” pelo simples motivo de que não existe “um” caráter nacional, nem uma essência
brasileira. ”(BERND, 2003,p.12).
Para a compreensão da noção de Identidade representada em nossas Letras, é importante
assinalar dois processos que foram muito utilizados na formulação da identificação nacional a partir
da literatura brasileira: o processo de sacralização e o processo de dessacralização, como discutidos
pela crítica literária Zilá Bernd. A fim de demonstrarmos cada um dos processos, faremos alusão à
chegada do povo português em terras brasileiras.
Quando aqui chegaram as grandes navegações há mais de cinco séculos, os colonizadores
vinham com algumas pretensões, dentre elas estava o desejo de difundir uma religião, a do
cristianismo, e assim impor um novo código linguístico aos habitantes que aqui já estavam. Esses
homens que viajaram por muito tempo a procura de riquezas e especiarias se achavam donos das
terras que “descobriram”. E impondo uma religião e uma nova língua aos povos autóctones,
impunham também uma nova cultura, com novos costumes e crenças. A partir daí o estrangeiro que
migrou para nosso continente já começou a formular a nossa identidade literária, como descrita pela
famosa Carta de Caminha ao rei de Portugal D. Manuel, mas a seu ponto de vista. No escrito
encaminhado ao soberano de Portugal, o Brasil era visto como o Novo Mundo, “a terra em que se
plantando tudo dá”. Uma utopia assinalada pela visão do europeu. Essa visão utópica de perfeição
faz parte da vertente sacralizadora da literatura, como afirma Bernd:

A literatura atua em determinados momentos históricos no sentido da união da
comunidade em torno de seus mitos fundadores, de seu imaginário ou de sua
ideologia, tendendo a uma homogeneização discursiva, à fabricação de uma palavra
exclusiva, ou seja aquela que pratica uma ocultação sistemática do outro, uma
representação inventada do outro.(BERND, 2003: 33)

Presente no momento inaugural de nossas Letras, a visão sacralizadora da literatura
brasileira se firma no Romantismo, onde o país e o sujeito que nele habita são descritos de forma
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idealizada, na perspectiva do pensamento europeu, que tinha uma visão paradisíaca do nosso país.
Nessa época, o Brasil era tido como o jardim do Éden, dotado de perfeição, e a figura central era o
personagem indígena, que por aqui já estava quando os colonizadores chegaram. Na maioria dos
escritos românticos, o índio é representado como ser puro e bravo guerreiro, com visível
semelhança a um típico cavaleiro medieval. Eleito o indígena como representante da nossa gente, a
figura do negro não tinha valia alguma. Esse personagem foi, até então, ocultado da nossa literatura,
já que os autores literários da época buscavam retratar somente a figura heroica do índio.
Dessa forma, a produção literária no Brasil tinha um caráter sacralizante, uma vez que o
maior objetivo dos escritores era o de exaltação da nacionalidade, como podemos perceber na
Canção do Exílio de Gonçalves Dias e nos romances indianistas de José de Alencar. O Brasil dos
escritores do século XVIII era tido como um lugar paradisíaco, dotado de perfeição, o que, por
sinal, é cantado na letra do chamado Hino Nacional.
No contexto de produção literária brasileira, podemos perceber essa relação entre Literatura
e Identidade Nacional especialmente em dois momentos de nossa tradição: no Romantismo e no
Modernismo. Tomando ainda a figura indígena, veremos a dupla caracterização desse personagem.
As características presentes no índio do Romantismo não são as mesmas atribuídas a ele no
Modernismo. Para escritores como José de Alencar, em O Guarani, obra que representa
nitidamente a função sacralizadora da literatura, o índio é visto como sujeito heroico, protetor,
personagem exótico que assume a função de protagonista e mocinho das grandes obras literárias
dessa época. Isso é comprovado no decorrer de todo o romance, no qual Peri é figurado como
guerreiro, que enfrenta tudo e todos pelo bem de Ceci e de sua família, luta até o fim e termina com
sua amada. A representação da nacionalidade nessa fase era pautada sob uma visão elitizada, a
periferia e sua realidade não tinham espaço na produção literária daquela época. Era uma visão
unilateral dos fatos, conforme aponta Santiago:

A América transforma-se em cópia, simulacro que se quer mais e mais semelhante
ao original, quando sua originalidade não se encontraria na cópia do modelo
original, mas em sua origem, apagada completamente pelos conquistadores. Pelo
extermínio constante dos traços originais, pelo esquecimento da origem, o
fenômeno de duplicação se estabelece como a única regra válida de civilização.
(SANTIAGO, 2000: 14)

Sendo assim a construção da identidade nacional nesse contexto era vista sob o prisma de
apenas um ângulo, “que circunscreve a realidade a um único quadro de referencias”. ( BERND,
2003,p.19). Nesse caso, a referência única é o índio, mas não o original, e sim, como aponta o
crítico, uma cópia, semelhante-simulado do cavaleiro medieval. Além da exaltação do indígena, a
valoração exagerada do ambiente natural é também muito pertinente nas obras do Romantismo.
Nesse contexto, não era permitido abordar os traços negativos do Novo Mundo. A visão que se
tinha da nossa realidade era muito fechada e não admitia que se visse miséria, seca, desigualdade e
injustiças, temas que no momento de dessacralização da literatura nacional foram muito abordados
por escritores modernos como, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Euclides da Cunha, por
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exemplo. Essa realidade também é trabalhada pela autora contemporânea Nélida Piñon, a qual
busca enfocar a figura do migrante e as dificuldades que esse personagem enfrenta quando chega à
terra nova.
Como a figura do índio na nossa produção literária sempre teve um papel relevante, como já
assinalamos pela sua repercussão no Romantismo, no Modernismo (séc. XX) não foi diferente, já
que figura como personagem principal de algumas obras, todavia agora na condição de canibal, de
antagonista. Sendo assim, há uma quebra dos paradigmas marcados pelo Romantismo, a ideologia
de figura heroica foi rompida. Foi nessa fase também que a imagem de paraíso atribuída ao Brasil
deixou de ser vista e idealizada, para passar a ser um processo baseado no personagem real que
vivia na nação. Dessa maneira, a pretensão maior do Modernismo não era a de mistificar um
personagem, como acontecia no Romantismo, mas refletir sobre a formação identitária do brasileiro
como um todo, e as consequências vindas dessa formação.
Essa representação vista no Modernismo pode ser explicita na obra de Mário de Andrade,
Macunaína, o herói sem nenhum caráter. Aqui o índio é desmistificado da figuração de bom caráter,
passando a ser representado pela imagem de esperto, sem escrúpulos e que tem como principal
propósito se dar bem em todas as situações a ele apresentadas.
A dupla caracterização do índio, ora no Romantismo outrora no Modernismo pode ser vista
como uma tentativa de construção de um caráter identitário nacional. Vale ressaltar que, neste
último, essa caracterização reverte os procedimentos instaurados no século XVIII e XIX. É uma
nova visão que aqui se instaura:
Vemos aí uma função dessacralizante da literatura, ou seja, aquela que corresponde
a desmontagem do sistema que vinha se construindo.[...]A obra de Mário de
Andrade constitui-se em uma tentativa de captar o discurso excluído, de escutar as
vozes até aqui mantidas na periferia do sistema, marginalizadas pela fala
hegemônica das elites culturais do País. (BERND, 2003: 63,64).

Assim a trajetória do índio nessa perspectiva modernista nada mais é do que uma quebra de
rupturas há uma desconstrução dos estereótipos fundados numa essência brasileira imutável e
acabada. Macunaíma não está associado a um único quadro de referências, ele é um personagem
oriundo de diversos povos, por isso é visto como uma contradição, já que o herói do Modernismo
“não tem nenhum caráter”. Isso demonstra que os escritores modernos não elegem apenas o índio
como único representante da nação, como haviam feito os escritores românticos. Para Euclides da
Cunha, o personagem tido como representante da nação é o sertanejo, o qual acima de tudo é tido
como um forte, por enfrentar as dificuldades de um país desigual e viver em condições miseráveis.
É nesse sentido que se inicia um processo de dessacralização visto no Modernismo, já que há uma
ruptura, uma quebra de padrão fixado anteriormente no Romantismo.
O pensamento do Romantismo versus Modernismo marca uma oposição de uma visão tida
de fora pra dentro e de dentro pra fora do país, marcando assim uma problemática no que se refere
ao conflito vivido entre o colonialista e o colonizado. A formulação do pensamento cartográfico da
nação é vista sob dois prismas: um que idealiza, fazendo do continente encontrado uma utopia, e
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outro que opera por uma distopia, que desconstrói pensamentos antes mantidos como únicos,
prontos e acabados.
É com essa última perspectiva que a visão literária da autora contemporânea Nélida Piñon
dialoga. A América cartografada nas obras da autora não é dotada de perfeição, não é um espaço
que acolhe a figura estrangeira com tanta hospitalidade. Apesar de a autora sempre ter deixado claro
em entrevistas, e em alguns outros veículos de informação, o seu amor pela pátria, ela procura
através de seus livros representar a realidade vivenciada pela figura estrangeira em solo novo.
Assim, busca ressaltar o processo de dessacralização da nossa literatura, deixando claro que preza
mais pela geografia dos sentimentos do que pela geografia dos homens:

Um país que não sei descrever senão com as tintas do amor. Terra esta conformada
pelo confronto de fantasias europeias com aquelas que foram se forjando na nova
geografia. De forma a que, através desse atrito civilizatório, marcado por uma
sucessão de imprevistos, imprudências e desavisos, adviessem sentimentos e
postulados inerentes ao modo de ser dos que lançaram, ao longo dos séculos, à
construção de uma nação. (PIÑON, 2008: 31)

Descendente de estrangeiros espanhóis, Piñon elege o personagem migrante como um dos
mais recorrentes em suas obras. Eles aparecem em A República dos Sonhos, romance que escreve
para homenagear a família e no qual narra a saga dos espanhóis em terras brasileiras, aparecem em
Tebas do Meu Coração e em Fundador, onde o personagem Joseph Smith, juntamente com sua
família, migra de sua terra natal involuntariamente para os Estados Unidos, lugar onde não encontra
a sonhada hospitalidade, motivo pelo qual adquire certa rebeldia no decorrer da narrativa. Para esse
personagem, a América não é uma utopia, desmanchando aquela visão construída anteriormente
pelas obras românticas. Nélida através dos comportamentos e atitudes atribuídos a Joseph mostra
perfeitamente como é se sentir estrangeiro em terra alheia. A América não era a idealização dos
discursos que outrora convocavam o imigrante a partir em sua direção.
Nesse espaço estrangeiro, desconhecido para o imigrante, se desenrola seu drama originado
pelo sofrimento provocado pela decisão de abdicar de suas origens, de sua terra, de seus costumes.
A geografia dos sentimentos passa a ser para ele mais importante do que a geografia dos homens.
Há em Joseph um sentimento de perda de identidade, pelo fato de ter sido levado a conviver com
novos costumes, uma cultura diferente daquela que pertencia a seu povo. Há na obra de Nélida a
preocupação com a visão que o estrangeiro tem do novo. Uma espécie de denúncia da realidade tal
como ela é. Diferentemente da época em que os colonizadores partiam com o proposito de difundir
uma religião, um código linguístico e adquirir riqueza, e impor aos indígenas que aceitassem aquela
colonização. No romance de Nélida, o protagonista Joseph não tem mais essa visão utópica, em que
o imigrante é que detém poder sobre o nativo. A representação da América na obra de Nélida é tida
numa perspectiva crítica, que engloba as dificuldades econômicas e sociais que o imigrante mais do
que os próprios nativos tem de enfrentar.
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A exuberância da América pioneira os esmagava, que lhe foi dada sem que pai e
mãe lhe perguntassem: então, Joseph, é esta a terra que lhe convém, são esses os
irmãos de seu orgulho, e proclamam eles a liberdade que sua alma unicamente
conheceu com Camilo?(PIÑON,1997:219)

Analisando a realidade vivenciada pelo personagem Joseph, migrante de família modesta e
revoltado com a realidade social da América, continente para o qual involuntariamente foi levado,
pode-se perceber a distopia americana. No decorrer da trama Joseph traça seu perfil enquanto
individuo estrangeiro que se encontra em terra nova, a qual para ele está bem distante da imagem do
paraíso almejado. Depois de sucessivas frustrações na sua estadia na América decorridas de
desigualdade social dentre outros problemas econômicos instaurados naquela terra, Joseph já
homem feito, decide abdicar do país almejado pelo seu pai e de seu único amigo Ptolomeu,
regressando assim a sua terra natal, sozinho.

Joe rejeitava a América sem sofrer. Não queria ingratidão no peito. Mas, a
liberdade o que mais se acentuava agora nele. Permutando fartura em troca do
esquecimento. E regressando àquela terra oriental, árida apesar das tâmaras e o
atraso coagindo as criaturas – haveria de identificá-la com o coração.
(PIÑON,1997:222)
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MÍDIA E A FABRICAÇÃO DA IMAGEM POLÍTICA NAS ELEIÇÕES PARA
PRESIDENTE EM 2010
Clara Dulce Pereira Marques1; Francisco Paulo da Silva2

RESUMO: Neste trabalho apresentamos os resultados da pesquisa PIBIC-CNPq (2009-2011)

intitulado “A fabricação da imagem política: jogos discursivos na produção da imagem de
presidenciáveis à eleição de 2010 em tempos de midiatização da política”, que desenvolveu uma análise
dos mecanismos e estratégias de promoção da imagem política de atores e grupos políticos concorrentes
na eleição presidencial de 2010 no Brasil. A pesquisa teve como objetivo central descrever/interpretar os
mecanismos agenciados pela mídia para promoção da imagem política de candidatos nas eleições de
2010. O trabalho que se insere na linha de pesquisa Discurso, Memória e Interpretação, vinculada ao
GEDUERN - Grupo de Estudos do Discurso da UERN- tomou as estratégias discursivas de
espetacularização do acontecimento e de promoção da imagem política em diferentes gêneros midiáticos,
atentando para os candidatos que se destacaram na preferência popular de intenção de votos. Os
resultados apontaram para um trabalho intensivo da mídia na promoção da imagem pública, por meio de
diferentes recursos discursivos como a produção do ethos, a recorrência a memória e a história,
mostrando novas formas de se fazer política na era da mídia.

PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Eleições 2010; Imagem Política; Mídia.
INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa que tratou do jogo discursivo na fabricação da imagem política
centramo-nos nos fatos políticos que circularam na mídia, relativos aos candidatos à
presidência da república nas eleições de 2010, com destaque para aqueles que
apresentaram maior intenção de votos, conforme as pesquisas indicavam e conforme o
resultado das eleições finalizadas em 31 de outubro daquele ano eleitoral. Na primeira
fase da pesquisa, o quadro de candidaturas só foi se definindo no final do tempo
estipulado em nosso projeto e observamos a necessidade de dar continuidade à pesquisa,
o que justificou sua segunda etapa, uma vez que a definição das candidaturas tornaria a
campanha mais acirrada e colocaria maiores elementos ao debate por meio da
apresentação de propostas, viabilizando a circulação de discursos e a heterogeneidade
de posições discursivas dos sujeitos envolvidos no processo eleitoral e nos discursos da
mídia que versassem sobre tal processo e candidaturas. Definidas as candidaturas,
optamos por analisar aquelas que apresentaram maior intenção de votos, destacando-se
as candidaturas de Plínio Arruda de Sampaio do PSol – cuja candidatura não decolou
em termos da preferência de votos, o que fez com que a campanha se acirrasse entre os
candidatos do PT ( Partido dos Trabalhadores) - Dilma Rousseff, do PSDB (Partido da
Social Democracia Brasileira) - José Serra e do PV (Partido Verde) - Marina Silva.
Concluída a eleição e tendo sido eleita a candidata do PT observamos a necessidade de
acompanhar os primeiros meses de sua gestão e os desdobramentos das posições
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políticas entre situação e oposição e como isso aparecia nos discursos políticos e
midiáticos, o que acrescentaria elementos à análise.
MATERIAL E MÉTODOS – Seleção, organização e modos de tratamento dos
enunciados
A pesquisa insere-se no campo da Análise do Discurso de linha francesa e
caracteriza-se pela abordagem interpretativista na análise dos efeitos de sentido
produzidos por enunciados efetivamente produzidos por sujeitos em situação histórica
dada. Desenvolvida em duas etapas, focou-se, em seu segundo momento (2010-2011),
na análise da produção da imagem política dos candidatos que apresentaram maior
intenção de voto no processo eleitoral.
Para composição do corpus selecionamos enunciados verbais e não-verbais em
diferentes meios midiáticos como mídia virtual, impressa e televisiva e em diferentes
gêneros como blogs, matéria de revista, jornais impresso e on-line. Para análise dos
mecanismos da produção da imagem dos candidatos, selecionamos discursos dos
candidatos, divulgação de pesquisa de opinião, capas e matérias de revistas, no período
de agosto de 2010 a janeiro de 2011. Os dados foram analisados considerando a
produção do ethos, o trabalho dos marqueteiros, o trabalho da mídia, elementos que
foram tomados para realizar a descrição e interpretação dos modos de materialização
linguístico-discursivas da imagem política no campo da mídia e da política e dos efeitos
de sentidos produzidos nesse trabalho discursivo, no contexto contemporâneo de
midiatização da política. Para análise, utilizamos os dispositivos teórico-analíticos da
Análise do Discurso, tais como: interdiscurso, memória discursiva formação e prática
discursiva.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A face dos candidatos – o que os movia na disputa
Na disputa à presidência nas eleições de 2010 os candidatos reportaram-se a
vários expedientes para atrair o eleitor, destacando-se a construção do ethos como
estratégia de construção da imagem política. A candidata do PT (Partido dos
Trabalhadores) Dilma Rousseff apresentou-se como seguidora do que chama “a herança
bendita de Lula”, imprimindo um ethos de fidelidade ao programa do Governo Lula e
do PT como estratégia para ganhar a confiança dos eleitores e da militância partidária.
Já José Serra, candidato do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) apostou na
construção da imagem de político competente, mostrando-se gabaritado para suprir as
deficiências do governo Lula, o que ficou evidente na produção de um discurso
construído com foco nas insatisfações de alguns setores sociais em relação ao governo
Lula. Já a candidata Marina Silva, do PV (Partido Verde) foi apresentada ao eleitor
como mulher batalhadora em defesa do meio-ambiente e da ética na política.
Acompanhando o primeiro e segundo turnos da campanha eleitoral de 2010
vimos que o primeiro turno, no qual participavam como candidatos Plínio Arruda
(PSOL), Marina Silva (PV), Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) caracterizou-se
inicialmente como um período de apresentação de propostas, mas nas últimas semanas
que antecederam a eleição do primeiro turno, deu-se início aos ataques entre os
candidatos. Assistimos no programas eleitorais e em outros suportes midiáticos a
acusações comprometedoras entre os concorrentes que marcaram a campanha como um
jogo de produção e desmanche de imagens.
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No segundo turno, no qual concorreram Dilma Rousseff (PT) e José Serra
(PSDB), intensificaram-se os ataques que encheram o programa eleitoral e a mídia
virtual de acusações que visavam a destruir a imagem um do outro. Como exemplo,
vimos Serra acusar Dilma de defender o aborto e o casamento entre homossexuais,
apostando na antipatia dos setores conservadores da sociedade para esses temas. O
programa eleitoral dos candidatos girou por um bom tempo de campanha em torno
desse expediente de ataque e defesa. Por orientação da assessoria que percebeu a
insatisfação popular quanto à ausência de propostas e de debate político na campanha,
Dilma passou a não responder as provocações de seu adversário, focando-se mais na
apresentação de seu programa e na sua participação decisiva para o sucesso do governo
Lula, argumento usado para apresentação, defesa e convencimento de sua candidatura.
Assim o destaque de Dilma dado a sua participação no PAC, Bolsa-Família e outros
projetos do Governo Lula eram tomados como carro-chefe na propaganda eleitoral, o
que lhe imprimia um ethos de competente, gestora e fiel ao programa iniciado por Lula.
Inserindo-se nesse novo tom da campanha, marcadamente no segundo turno,
Serra recorreu à construção do ethos de competência, credibilidade, humanidade e de
chefe/gestor e para se destacar explorou sua experiência política e administrativa.
Marina Silva explora sua experiência no Ministério do Meio Ambiente para
aparecer como defensora da natureza, do meio ambiente. Projeta-se um ethos de mulher
serena, ética, religiosa, comprometida.
Eleições 2010 e o trabalho da mídia
Nessa eleição observamos o aprimoramento do trabalho de produção da imagem
política que teve na figura do marqueteiro seu ponto alto e elemento novo no mundo da
política que começou a ter espaço nas campanhas que elegeram Lula à presidente (2002
e 2006) e teve grande destaque na produção da imagem dos presidenciáveis na
campanha de 2010. Assim, cada um dos marqueteiros contratados pela assessoria dos
candidatos definiu planos e imagens de apresentação de seus candidatos. Segundo a
Revista Época edição 639 de 16 de agosto de 2010, o marqueteiro de Dilma apostou na
apresentação de uma candidata comprometida em dar continuidade à política do
governo Lula. A referência aos números positivos da economia neste governo foi
fundamental e para amenizar a aridez dos números da economia, trabalhou com uma
Dilma que transmitia alegria e bom humor. A associação às mulheres lutadoras foi
fundamental. Assim, Dilma foi comparada a mulheres símbolos de vanguarda na
história do país, com a aposta de que isso contribuiu para elegê-la a primeira mulher
presidente do Brasil. O marqueteiro de Serra apostou na biografia do candidato, com
especial atenção ao seu trabalho em prol da saúde, mas a educação e segurança não
foram esquecidos. A propaganda de Marina Silva trabalhou também com a sua biografia
que foi o ponto de maior aproximação da candidata com a população, em especial as
mulheres mais pobres. Marina foi apresentada como uma mulher pobre que enfrentou
dificuldades, preconceito e venceu na vida. Sua luta pelo meio-ambiente e contra a
corrupção foi bastante enfatizada no programa eleitoral e nos discursos. Todo esse
trabalho feito por profissionais da mídia mostra como vivemos uma época em que não
se faz política sem a participação da mídia.
Como pudemos acompanhar, a mídia lançou muitas imagens dos candidatos
mostrando-os em fotos antes, durante e depois da campanha política de 2010. Nas
imagens que seguem, podemos visualizar a apresentação da candidata Dilma Rousseff,
em três fases marcantes de sua vida, a primeira imagem que foi capa da revista Época,
apresenta a foto de Dilma na época da Ditadura Militar, rememorando seu passado na
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história política do país, mais especificamente sua participação na luta armada contra o
regime militar. A imagem é de uma Dilma jovem, com visual sem vaidade,
característico dos jovens revolucionários da ditadura.

Figura 1 - Imagem do DOPS

O trabalho em torno da imagem de Dilma foi percebido na mudança de visual de
uma Dilma austera, imponente, autoritária, imagem que a marcou no período em que
exerceu os cargos de Ministra de Minas e Energia e Ministra Chefe da Casa Civil do
governo Lula, para a construção da imagem de uma mulher sorridente, jovial e
acessível, por meio da qual se produzia uma candidata mais dada ao gosto popular,
como mostram as fotos abaixo:

Figura 2 - Dilma Ministra

Figura 3 - Dilma Candidata

Esse trabalho de transformação da imagem também foi percebido nos candidatos
José Serra e Mariana Silva. Serra se apresentou com um semblante mais sereno,
imprimindo segurança, postura de homem público preparado e seguro de suas funções.
Marina Silva assumiu um visual de uma senhora elegante e séria.
A imagem de Dilma revolucionária e sua repercussão na campanha e na mídia –
uso e abuso da memória
A foto (Figura 1) retirada da documentação do DOPS – Departamento de Ordem
Política e Social - é estrategicamente usada para produzir o efeito-perigo que Dilma
poderia representar para o Brasil, dado seu passado como comunista, o que é
evidenciado pela ambiguidade da reportagem ao recorrer à descrição de Dilma,
conforme documentos do DOPS: “Militante da organização clandestina VAR-Palmares,
um grupo com raízes no movimento estudantil e no Exército que pegava em armas para
combater o regime militar, Dilma é descrita na documentação como “militante de
esquema subversivo-terroristas (sic)”, “uma das molas-mestras e um dos cérebros dos
esquemas revolucionários postos em prática pela esquerda radical” e “pessoa de dotação
intelectual apreciável”. Mesmo se posicionando por meio do uso do “sic”, usado para
descaracterizar o discurso do outro, seja para marcar sua falha lingüística, seja para

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1167

marcar uma crítica ao posicionamento ideológico do DOPS, a estratégia ambígua não é
percebida pela massa e explorada em um dos seus sentidos pelo discurso da oposição.
Vejamos matéria postada no blog historiazine sobre a participação de Dilma na ditadura
e como a oposição se aproveitou disso, exemplificado pela postura do Senador José
Agripino Maia do DEM (Democratas), partido político de oposição ao governo atual.
Conforme o blog historiazine no dia 7 de maio de 2008 a Ministra da Casa
Civil, Dilma Rousseff compareceu a uma convocação feita pelo Senado Federal para
dar explicações acerca de um suposto “Dossiê FHC”, que colocava o nome do expresidente Fernando Henrique Cardoso envolvido em falcatruas na época em que foi
presidente. Numa tentativa de desequilibrar a ministra durante a sabatina no Senado, o
senador Agripino Maia (DEM-RN) lembra de uma entrevista anterior dada pela ministra
a um jornal em que ela afirmava “ter mentido muito” durante a Ditadura Militar.
Agripino questiona se naquele momento estávamos novamente em um “regime de
excessão e se ela, ministra, mentiria novamente”. Abaixo, apresentamos a resposta de
Dilma divulgada pelo blog:
[...] O processo de ditadura militar no país que começa em 64, se aprofunda em 68 e atinge o seu auge
em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do
processo de transição democrática. [...]Porque o direito à livre expressão estava enterrado. [...]! E
qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida de seus iguais.
Diante da tortura quem tem coragem e dignidade fala mentira. [...] Então eu me orgulho de ter
mentido! Eu me orgulho imensamente de ter mentido! Porque eu salvei companheiros da mesma
tortura e da morte.

A recorrência ao passado nos discursos e debates que configuram uma disputa
eleitoral mostra que o discurso político é um “operador de memória” (COURTINE.
2006). O depoimento de Dilma rememora o passado da ditadura e inscreve a história do
presente naquilo que seria marca de seu governo - a democracia.
Mídia

e

decisão

do

voto

-

estratégia

nas

eleições

2010

Em relação às propostas lançadas por cada um dos três principais concorrentes à
presidência da república, destacamos aqui suas propostas para os dez principais temas
destas eleições. Segundo reportagem da revista “Veja”, edição 2185 de 06 de outubro
de 2010, Dilma Rousseff, José Serra, e Marina Silva, elaboraram suas propostas com
ênfase nos seguintes temas: 1- Economia; 2- Programas Sociais; 3- Saúde; 4- Educação;
5- Segurança Pública; 6- Impostos; 7- Transportes; 8- Saneamento Básico; 9- Mundo e
10- Liberdade de Imprensa.
Embora a revista utilize a pesquisa justificando sua importância para representar
os temas que correspondam aos anseios da população, a reportagem funciona como
elemento influenciador no processo eleitoral, principalmente entre eleitores que tomam
as informações da mídia como dados para decidirem seu voto, pois a forma como a
revista dispõe os resultados, produz os efeitos de sentido que tentam influenciar os
eleitores. Essa avaliação se sustenta no que afirma Mundim (2010) sobre a relação
entre mídia e comportamento eleitoral, ao analisar as teorias que se dedicaram ao estudo
de tal relação. Destacamos a posição do autor sobre a teoria dos efeitos limitados, como
uma das formas de explicar a estratégia da reportagem de “Veja”.
O poder de influência das informações políticas transmitidas via contatos
pessoais [...] reforça a idéia de que o poder de influência da mídia também
acontece de modo indireto e mediado, pois as discussões e conversas
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políticas são, principalmente, abastecidas pelas informações disponibilizadas
pelas mídias. (MUNDIM, 2010, p. 348).

Outra fonte de informação que pode influenciar na decisão do voto é a pesquisa
eleitoral, constantemente anunciada durante o processo e recorrente nos debates e
programas eleitorais dos candidatos. Do ponto de vista de seus efeitos, a pesquisa de
intenção de voto funciona como argumento de autoridade, conferindo à prática
jornalística o efeito de produção da verdade. Como se trata de um efeito, a interpretação
fica por conta das posições dos sujeitos, das crenças e valores que circundam o processo
de produção de sentidos numa cultura, numa sociedade. No caso da política, dos jogos
de interesses dos grupos e partidos e do trabalho em torno do imaginário social.
A seguir, apresentamos os dados da pesquisa DATAFOLHA divulgados dias
antes das eleições para o segundo turno que deixa entrever o desejo da mídia de que sua
informação seja aceita como discurso de verdade. Os dados funcionam como argumento
de autoridade e, portanto inquestionáveis, como efeito de real. Com base nesse real que
é apenas um efeito, os candidatos problematizam os dados e discursivizam para
influenciarem os eleitores usando a relação entre efeito de real e realidade. Nesse
sentido, o trabalho de efeito de imparcialidade das mídias passa a ser desfeito no jogo de
interesses que se instaura no processo da disputa eleitoral.
Com efeito, os participantes do sistema de política de imagem só se sentem
autorizados a falar e a identificar a imagem pública de uma pessoa de uma
classe ou de uma instituição depois que sondagens levadas a termo por
institutos autorizados são realizadas. Essa identificação é etapa inicial e
necessária para que se tracem diretrizes e estratégias de ação, bem como para
que se implementem iniciativas, enfim, para que se dispare ou corrija o
processo da política de imagem. (GOMES, 2004, p.271-272).

Esse fenômeno fez com que os institutos de pesquisa ganhassem importância na
política e se tornassem estrategicamente indispensáveis para o exercício da política na
contemporaneidade.
Gráfico 1

Fonte: Datafolha, Pesquisa de 21 de outubro de 2010. Acesso Google, em 20 de novembro de 2010.

Ainda analisando as estratégias usadas nessa campanha política de 2010,
observamos uma variedade de recursos usados para atrair o eleitor. Na campanha de
Dilma destacamos a colagem entre a figura política de Dilma e sua ligação e fidelidade
ao presidente Lula. Para marcar isso, a imagem de Dilma junto ao Presidente Lula, seu
mais influente cabo eleitoral, foi explorada no material de campanha em diferentes
gêneros e suportes textuais. O cartaz abaixo é exemplificador da exploração dessa
relação Dilma/Lula como estratégia de sedução junto ao eleitor.
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Figura 4 – Panfleto da campanha presidencial de 2010 de Dilma Rousseff

O conjunto de texto verbal e imagético produz um efeito de amálgama entre
Lula e Dilma, fornecendo como ponto de deriva à interpretação a idéia de pacto,
companheirismo, fidelidade. A disposição icônica de Dilma e Lula juntos, de braços
erguidos e punhos serrados, dá a idéia de confiança, perseverança e garra. A ela se
justapõe o enunciado destacado pela cor vermelha - cor que representa o partido de
Dilma e Lula - “Para o Brasil seguir mudando”, que negocia com o leitor, como forma
de pressuposto, a leitura de que se com o governo de Lula, o Brasil mudou para melhor,
com Dilma que é fiel ao modelo de governo de seu antecessor, o país continuaria seu
projeto de desenvolvimento e democracia. Foi esse o mote de toda a campanha de
Dilma, o que lhe garantiu a vitória.
Dilma eleita presidente: desdobramento do jogo político e configuração do quadro
de forças tecido nas eleições/2010
Embora nossa pesquisa tivesse como foco de análise o jogo político das
eleições 2010, achamos necessária uma análise dos primeiro semestre do governo da
candidata eleita, por considerarmos que aí poderíamos compor uma análise preliminar
desse período como forma de assinalar os primeiros desdobramentos das relações de
força que participaram do processo a partir da eleição.
Em oito meses de governo, várias são as avaliações que circulam na mídia.
Destacamos a avaliação abaixo que mostra, por meio dos fatos políticos ocorridos no
governo, os primeiros desajustes no governo de Dilma:
Em seis meses de governo, a gestão da presidente Dilma Rousseff se
notabilizou pela profusão de escândalos - mais do que por medidas concretas
de governo. Dois ministros foram demitidos. Outros dois trocaram de lugar.
Dois se safaram por pouco. Outros dois ainda devem explicações.
(http://veja.abril.com.br)

Os escândalos ocorridos nos primeiro semestre do governo e a ênfase na queda
para 48% no índice de avaliação favorável ao governo de Dilma foi divulgada de modo
a produzir uma heterogeneidade discursiva em torno dos índices e do que eles
representam como significado no mundo da política.
A avaliação favorável em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff
recuou 8 pontos porcentuais em relação à última pesquisa feita pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Ibope. O levantamento,
divulgado hoje, mostra que 48% dos entrevistados consideram o governo
ótimo ou bom. Esse número era 56% na sondagem anterior, realizada em
março. O governo é considerado regular ou péssimo por 48% dos
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entrevistados, antes 32% na pesquisa de março. (Pesquisa Datafolha
divulgada pelo jornal "Folha de São Paulo", edição de 07/08/11)

CONSIDERAÇÕES
Todas as estratégias de produção da imagem política, lançadas na campanha
eleitoral de 2010 mostraram que, como observa Gomes (2004) na sociedade
globalizada, a imagem pública, ganha novas formas de disseminação e circulação. Ela
passou a ser mediada pelo sistema institucional e expressivo da comunicação,
instrumento predominante onde e por onde se realiza a visibilidade social. Assim, a
mídia desempenha um papel de interferência na seleção, estruturação e disseminação de
elementos que irão compor a imagem pública de políticos, conforme os interesses
sociais e políticos dos grupos controladores das instituições midiáticas.
Na corrida pela conquista do voto instaura-se um vale-tudo no qual as questões
éticas da política e dos meios de informação começam a ser questionados, geram
debates e coloca a necessidade de se rever a legislação eleitoral e da comunicação no
sentido de estabelecer princípios éticos por meio dos quais deve ser regido o processo
eleitoral numa sociedade democrática.
Esses mecanismos de intervenção da mídia parecem intensificar suas ações e
estratégias em momentos de importantes disputas eleitorais. Reconhecendo esse poder
de influência, os políticos recorrem a agências de propaganda, aos chamados
marqueteiros e a barganha dos meios de informação para fazê-los trabalhar a imagem
política.
A análise do funcionamento discursivo nas eleições de 2010 para presidência da
república mostrou que se intensificaram o uso e abuso dos recursos midiáticos na
produção da imagem política dos candidatos, vendendo imagens como se vende um
produto de consumo.
Do ponto de vista político, o resultado das eleições 2010 instaurou novas
relações de força com o fortalecimento do apoio ao projeto de governo do PT, iniciado
no Governo Lula e colocou dificuldades para a oposição que se encontra no momento
sem direção de atuação e projeto claros.
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O CHAMADO DE CTHULHU: O GÓTICO DE H. P. LOVECRAFT TRANSMUTADO
PARA O CINEMA.
Ana Karulyne Lopes de Oliveira1
Emílio Soares Ribeiro2

RESUMO: Durante muito tempo os estudos tradutórios estiveram presos à problemática da 'literalidade' ou ao que viria
a ser considerada uma tradução 'fiel ou equivalente'. Acordando com essa concepção, o papel do tradutor seria, pois, o
de preservar esse sentido transcendental que está supostamente imbricado no texto. Todavia, há uma grande necessidade
de se encarar a produção dos significados como algo que envolve e advém das interações entre as pessoas e suas
atividades, levando-se em consideração a temporalidade. Nesse contexto, a tradução é um processo que envolve a
reescritura de textos, que se caracterizam por trazer consigo ideologias e conceitos de realidade, revelando-se como
sendo uma produção subjetiva, não inocente. Almeja-se com este, um estudo sobre a constituição do gótico enquanto
gênero literário, assim como analisar os aspectos góticos que caracterizam o conto de H. P. Lovecraft. Além disso,
analisando a tradução enquanto processo intersemiótico e encarando a tradução como um processo de transformação,
buscar-se-á analisar como tal constituição gótica é traduzida no cinema, isto é, investigar as estratégias utilizadas pelo
diretor ao traduzi-la. A referida pesquisa de caráter analítico-descritivo, tem como corpus o conto Lovecraftiano O
Chamado de Cthulhu (1926) e sua respectiva adaptação The Call of Cthulhu (2005) dirigida por Andrew Leman.
PALAVRAS-CHAVE: H. P. Lovecraft; Literatura Gótica; Tradução Intersemiótica.

INTRODUÇÃO
Inicialmente nos estudos tradutórios, algumas críticas e questionamentos comumente
apareciam, é o caso da fidelidade e a noção da equivalência. Buscava-se por uma “fidelidade” que a
tradução deveria ter para com o texto tido como original, gerando críticas sem uma base teórica
firme para explicá-las. Acordando com estudiosos na área da tradução, acredita-se que estes
conceitos são asserções problemáticas já que caminham ao encontro da busca de uma
sistematicidade complexa que, mesmo sendo tão almejada por alguns linguistas em épocas
anteriores, é algo impossível e que não se aplica aos estudos tradutórios. Nos atuais dias, devido às
grandes contribuições nesta área, estes conceitos estão sem força e bastante desconsiderados já que
não há uma base teórica bem sucedida para explicá-los de maneira satisfatória.
Arrojo (2003, p. 36) afirma que a noção de um significado fora do sujeito leitor e
independente do contexto de leitura referencia a busca por um significado que existe por si só, sem
considerar a recepção, sendo portanto, “transcendental”.
Estudiosos como André Lefevere afirmam que estes conceitos acerca dos estudos
tradutórios devem ser evitados. Para ele, a tradução deve ser encarada enquanto produção
autônoma, uma reescrita, atribuindo-se aos reescritores o papel de grande importância por serem
“co-responsáveis, em igual ou maior proporção que os escritores, pela recepção geral e pela
sobrevivência de obras literárias entre leitores não profissionais, que constituem a grande maioria
dos leitores em nossa cultura globalizada”. (LEFEVERE, 2007, p. 13).
Utilizaremos a semiótica enquanto mediadora na análise dos diversos signos (do cinema
e da literatura) levando em consideração aqui, o diálogo que ocorre entre as mídias, dotadas de
signos híbridos. Desta maneira, a escolha da semiótica é justificada por providenciar uma
abordagem de análise diferente, que se baseia nas valorosas contribuições de Charles Sanders
1
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Peirce, ao proporcionar explanações sobre como os mais variados signos se constituem em seu
sistema e sobre como tais signos representam seus objetos. Como base em sua teoria, busca-se, no
presente trabalho, analisar quais as estratégias utilizadas na adaptação de uma obra literária,
encarando-a como um processo subjetivo, contextualizado.
Objetiva-se então, um estudo da obra Lovecraftiana O Chamado de Cthulhu (1926) e de
sua transmutação The Call of Cthulhu (2005) dirigida por Andrew Leman, investigando assim os
aspectos góticos constitutivos do referido conto, bem como os recursos utilizados pelo diretor da
película para transmutar estes aspectos para o cinema. Espera-se ainda que a presente pesquisa
colabore no âmbito acadêmico proporcionando discussões teóricas envolvendo a semiótica
enquanto mediadora de uma coerente metodologia de análise fílmica.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente pesquisa caracteriza-se por ser um estudo qualitativo e de caráter analíticodescritivo, sendo que suas atividades iniciaram-se com os estudos de tradução e adaptação. Nessa
etapa, deram-se início as leituras de fundamentação teórica imprescindíveis ao bom andamento da
pesquisa. Discussões de Rodrigues (2000), Lefevere (2007), Vieira (1996), Jacobson (1995) e
Arrojo (2003) apontaram para as grandes contribuições da tradução ao longo dos anos e ressaltaram
a importância de se encarar o processo tradutório enquanto algo autônomo, que envolve a
reescritura de textos e caracteriza-se por trazer consigo ideologias, conceitos, maneiras de se
conceber a realidade, sendo pois, uma produção subjetiva.
A tradução é, pois, um processo que envolve a reescritura de textos, que se caracterizam
por trazer consigo ideologias, conceitos, maneiras de se conceber a realidade, revelando-se como
sendo uma produção subjetiva. O tradutor, portanto, deve ser visto como alguém que reescreve
subjetivamente, estando envolvido com seu objeto, o que resulta na impossibilidade de uma
tradução inocente, livre de qualquer preferência.
Em seguida iniciaram-se as leituras sobre semiótica e suas contribuições. Nesta
importante fase, os estudos semióticos proporcionaram uma abordagem de análise diferente, que se
baseia nas valorosas contribuições de Peirce, trazendo explanações sobre como os mais variados
signos se constituem em seu sistema e sobre como tais signos representam seus objetos. Outros
estudiosos semióticos também foram estudados, é o caso de Santaella (2008) e Plaza (2001).
Nessa fase da pesquisa, percebe-se claramente que o próprio processo de leitura já é
uma tradução, pois quando pensamos, os signos verbais se traduzem em signos mentais que
consequentemente se traduzem em outros. Desta forma, o pensamento só é possível a partir desta
cadeia infinita de signos que geram significações. Nesse ponto de vista, a interpretação já é tradução
intersemiótica, pois, quando pensamos, traduzimos aquilo que temos em pensamento (imagens,
cheiros, sensações, etc.) em outras idéias, representações, portanto, outros signos.
O signo pode representar seu objeto indicialmente, iconicamente, simbolicamente.
Ícones, índices e símbolos se inter-relacionam no processo de semiose. Essa classificação é
fundamental para pesquisas que envolvem adaptação, já que podemos identificar como determinado
signo do cinema traduziu uma passagem ou característica da produção escrita.
No que diz respeito à relação cinema e literatura, estas foram trabalhadas baseando-se
em autores como Pellegrini (2003), Brito (1996) e Bazin (1991). Essas leituras trouxeram
contribuições à pesquisa, pelo fato de abordarem a produção fílmica e o livro no qual o cineasta
baseou-se como produções acima de tudo subjetivas, que estão aptas a mudanças de sentido em
razão de tempo e que se diferem pelas imagens, sons, ações, etc. Pellegrini (2003, p. 62) afirma que
produtores de cinema e escritores apresentam características subjetivas, por isso, não é de se
espantar que a adaptação cinematográfica dialogue não só com o texto fonte, mas com o contexto,
acrescentando-lhe outras possibilidades.
Leituras sobre técnicas e recursos cinematográficos foram efetuadas com Martin (2007),
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fundamentais ao progresso da pesquisa, especialmente no que diz respeito à análise das estratégias
escolhidas pelo diretor da película para traduzir o gótico.
Os estudos da literatura gótica também foram atingidos satisfatoriamente, esse
importante passo foi dado com base nas teorias de Bezarias (2010), Vasconcelos (2002), Lovecraft
(2009).
A fase de análise ocorreu com a leitura do conto O Chamado de Cthulhu seguida de seu
respectivo fichamento. Essa etapa inicial foi de grande importância por dar suporte ao andamento
da pesquisa, assim, fez-se um levantamento acerca dos aspectos góticos presentes em tal obra
almejando uma melhor caracterização do horror Lovecraftiano. Em seguida, a partir de tais
características encontradas na obra escrita, iniciou-se a análise da produção fílmica O Chamado de
Cthulhu (2005) buscando sempre apontar quais estratégias foram utilizadas pelo diretor para
transmutar, isto é, traduzir determinados aspectos góticos do conto. Nesse ponto, o uso da semiótica
possibilitou uma análise mais acurada considerando as especificidades dos signos (como eles
representam seu objeto, quais os efeitos por eles proporcionados, etc.) e proporcionou uma melhor
compreensão e método de análise da tradução do verbal para o não-verbal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A obra Lovecraftiana O Chamado de Cthulhu é uma de suas grandes obras primas. É
perceptível nesse conto a maneira atraente com que H. P. Lovecraft vai tecendo essa história em um
misto de horror e anormalidades que se fazem presente à toda obra, de tal maneira que os
sentimentos percebidos pela personagem assemelham-se aos do leitor.
À medida que o conto se desenreda, alguns aspectos são perceptíveis e conferem à obra
um caráter sobrenatural e um horror desconhecido, de tal forma que não há como criar conclusões
ou explicações naturais à luz da razão. Já nas primeiras páginas, podemos notar o caráter pavoroso
da obra que se inicia. Lovecraft explicita através do narrador-personagem a profunda ignorância da
raça humana que, por mais avançada que esteja nos ramos da ciência, vive à sombra de uma
“plácida ilha de ignorância em meio a mares negros de infinitude” e os quais não foram “feitos para
ir longe” (LOVECRAFT, 2009, p. 101). Esse trecho inicial proporciona ao leitor uma breve noção
do que encontrará no texto: o inquietante, anormal horror característico de tal escritor.
Aquilo do qual se sabe muito pouco, ou pior, nem sequer é conhecido, sempre
proporcionou ao homem uma sensação de impotência que lhe causa medo e receio. O que dizer dos
diferentes tipos de doenças sem cura, ou do vasto infinito inexplorado? O desconhecido da obra de
Lovecraft permite ao leitor o contato com o sobrenatural, com criaturas abominantes e atmosferas
sombrias e que são constantes em vários pontos da obra.
Aos poucos percebe-se que na obra O Chamado de Cthulhu, Lovecraft utilizou-se de
vários aspectos para tecer o conto. O uso do desconhecido enquanto algo misterioso, fantasioso e ao
mesmo tempo real, foi uma das opções usadas, que, juntamente com outros pontos, conferem à obra
um horror inexplicável.
No que diz respeito à produção fílmica, a iluminação é um dos fatores indispensáveis à
película, e associada a uma maquiagem expressiva, torna-se responsável por criar a “atmosfera
emocional”, definir e contornar objetos e planos, dar expressividade às imagens e contribuir nos
efeitos dramáticos. Acredita-se que o diretor da produção fílmica utilizou-se da iluminação sombria
para traduzir dois aspectos importantes do conto: o desconhecido e a atmosfera que colaboram para
criar os efeitos do terror.
Segundo Martin (2007, p.57) foi em 1915 que elementos para causar efeitos de
iluminação psicológicos e dramáticos foram descobertos com o chamado Expressionismo Alemão.
Lotte Eisner (apud MARTIN, 2007, p.58) afirma que a “escola alemã” caracteriza-se pelo “emprego
expressivo da luz” e que tais contribuições, encontradas até hoje, são valorosas, pois proporcionam
e apontam para uma iluminação capaz de criar a atmosfera que sugira as emoções psíquicas.
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Sendo O Chamado de Cthulhu uma produção em preto e branco, o diretor utilizou-se de
lâmpadas específicas (ou em alguns pontos a ausência delas), aliadas à maquiagem pálida, para criar
propositalmente o sentimento de horror extremo e sugerir um descontrole emocional sofrido pelos
personagens que caracteriza o gênero gótico.
No que diz respeito ao conto, uma unidade de horror foi então desenvolvida na obra
Lovecraftiana através da soma de vários traços/características fundamentais à criação, dentre estes
pontos que alicerçam a obra está a atmosfera e sua indispensável singularidade. Já afirmou o
próprio Lovecraft que a “atmosfera é o grande desideratum da ficção fantástica” (LOVECRAFT,
2009, p. 155). Assim, há uma ênfase considerável na ambientação e nos efeitos que ela proporciona,
e estes devem ser maiores ao ponto de tornarem-se elementos centrais da história.
Em determinado momento da obra, percebe-se o uso da ambientação propensa a
“enfatizar os pontos críticos da história” (LOVECRAFT, 2009, p. 154), quando o escultor Wilcox
relata mais uma vez sobre os seus pavorosos sonhos:
[...] o escultor teve um sonho sem precedentes de enormes cidades ciclópicas erguidas com
blocos titânicos e monólitos altaneiros, tudo vertendo uma gosma verde e sinistra co o
horror latente. Hieróglifos cobriam os muros e pilastras, e de algum lugar lá embaixo vinha
uma voz que não era uma voz; (p. 105) ²

O cenário, segundo Martin (2007, p.62), tem mais importância no cinema do que no
teatro. Ele diz respeito desde as paisagens naturais englobando até as construções humanas. A
utilização do cenário em estúdios ocorre na tentativa de se buscar uma maior verossimilhança, ou
economia, todavia, alguns também são construídos em função do simbolismo, significação.
No filme O Chamado de Cthulhu o “cenário ciclópico”, isto é, de grande porte, se
enquadra no cenário expressionista arquitetural que é caracterizado por cenários grandiosos. Na
cena em que se depara com o cenário arquitetural de seus sonhos, o horror transparece e Wilcox, é
apoderado pelo medo.
Utiliza-se nessa sequência do filme o plano aproximado para focalizar a expressão de
medo da personagem e, dando continuidade, um plano geral para engrandecer o majestoso cenário.
A utilização do plano geral exprimirá “a impotência às voltas com a fatalidade” assim como “a
inscrição dos protagonistas em um cenário infinito e voluptuoso”, entre outros (MARTIN, 2007, p.
38). Essa representação da atmosfera Lovecraftiana, fruto dos pesadelos do jovem escultor Wilcox,
sugere simbolicamente uma superioridade do cenário e da Coisa, algo maior que a própria
existência humana.
O cenário de proporções imensas contribui para a imagem do personagem enquanto ser
inferior, ou como se o cenário fosse engolir a personagem quase que insignificante diante de
enormes monolitos. Segundo Martin (2007, p.64), esse cenário é, na maior parte das vezes, criado
artificialmente para ser análogo à dominante psicológica da ação. O autor ainda acrescenta dizendo
que:
[...] caracteriza-se por cenários grandes e majestosos, destinados a engrandecer a ação épica
que ali se passa, ou por um extraordinário delírio inventivo [...] ou ainda pela utilização de
cenários sinistros, onde o horror e o assombro transparecem com toda naturalidade.
(MARTIN, 2007, p.65)

O narrador do conto também conta o relato de alguns policiais que foram checar
reclamações de um possível ritual de vudu em uma região pantanosa do Sul. Neste local mais uma
vez a ambientação é explorada:
__________________

² LOVECRAFT, H. P. O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. Trad. Guilherme da S. Braga. São Paulo: Hedra,
2009.
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Raízes abomináveis e forças melévolas de barba-de-pau assediavam os homens por todos
os lados e, de quando em quando, um amontoado de pedras úmidas ou o fragmento de um
muro pútrido, ao sugerir uma habitação mórbida, intensificava a atmosfera depressiva que
cada árvore disforme e cada ilhota infestada de fungos ajudava a criar. (p. 114)

Essa passagem na película foi traduzida com uso das sombras em um cenário típico de
pântano. Esse cenário é impressionista e “escolhido em função da dominante psicológica da ação”
que “condiciona e reflete ao mesmo tempo o drama das personagens”. Isso se dá através de um
“simbolismo às vezes bastante elementar” no qual encontramos por exemplo: “cidade (violência,
solidão), noite (solidão, confusão)” (MARTIN, 2007, p. 63). A mata sombria (já que o episódio
ocorrera à noite) e uma névoa são utilizadas para criar o sentimento de mistério e pavor tão
defendidos por Lovecraft. O uso do preto aparece para remeter às trevas e ao mal.
No conto encontramos a historia de Johansen, sobrevivente da tripulação do navio
Emma. Enquanto estava em alto-mar, o Emma foi abordado por outro barco cheio de mestiços que
ordenaram o recuo do navio e em seguida atacaram. Dentre os sobreviventes encontra-se Johansen,
que seguiu adiante para checar o que havia de misterioso naquelas coordenadas. O narrador ainda
explicita que teve acesso a esta história por meio de um manuscrito deixado pelo tripulante e que
percebeu fatos que não coadunam com o mundo dos homens:
[...] encontrou um litoral composto por uma mistura de barro, gosma e pedras ciclópicas
recobertas por algas que não poderiam ser nada menos do que a substancia palpável que
compunha o terror supremo da Terra – o cadáver da pavorante cidade de R’lyeh, construída
incontáveis éons antes da história por formas vastas e odiosas vindas de estrelas sombrias.
[...] ateve-se à impressão geral de ângulos vastos e superfícies rochosas, grandes demais
para pertencer a qualquer coisa própria ou típica deste mundo – um panorama impiedoso
coberto por terríveis imagens e hieróglifos. (p. 114)

Nesse ponto do filme, o cenário expressionista arquitetural que é geralmente sinistro e
onde o “horror e o assombro transparecem com toda a naturalidade” (MARTIN, 2007, p. 65)
mostra, como fora dito anteriormente, a superioridade do Grande Cthulhu e a submissão da
existência humana. Com a utilização de ângulos específicos tais como a plongée (no qual o tema é
fotografado de cima para baixo, ficando a objetiva acima do nível normal do olhar), tende-se a
“apequenar o indivíduo, a esmagá-lo moralmente” e “rebaixando-o ao nível do chão, fazendo dele
um objeto preso a um determinismo insuperável, um joguete da fatalidade” (MARTIN, 2007, p.
41). Isso nos mostra como o diretor escolheu determinados ângulos para traduzir certas passagens
do conto.
Ao iniciar o conto O Chamado de Cthulhu, o narrador adianta-se e conta-nos sobre seus
temores. Percebe-se instantaneamente que houvera o contato da personagem com a esfera do
desconhecido, e este contato foi algo por demais aterrador a ponto de tirar-lhe o sossego:
Mas o teosofitas não foram os responsáveis pelo singular relance de éons proibidos que me
dá calafrios em pensamento e enlouquece-me no sonho. Esse relance, como todos os
temíveis relances da verdade, foi um lampejo decorrente de uma conjunção acidental de
coisas separadas – no caso, uma notícia de jornal e uma anotação de um professor
universitário já falecido. Espero que ninguém mais logre correlatar estes itens; não há
dúvida de que, se eu viver, jamais contribuirei elo algum a uma corrente tão horrenda.
(p.101-102)

Ao longo da película, a maquiagem associada aos olhos pretos e carregados proporciona
significativamente uma construção da imagem de ambos os personagens, representando o horror
por eles enfrentado e contribuindo, mesmo no início do filme, para se obter “a ambientação e a
atmosfera desejadas e enfatizar os pontos críticos da história” (LOVECRAFT, 2009, p. 155).
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Em certo momento da produção fílmica The Call of Cthulhu, (dirigida por Andrew
Leman) em que o tio-avô Angell entrega uma chave ao sobrinho, percebe-se que a maquiagem
trabalhada não só no professor de línguas semíticas, mas também em seu sobrinho é
predominantemente pálida. O pavor sentido pelas personagens na obra escrita foi traduzido pela
brancura da maquiagem associada aos olhos pretos.
Nesse caso, o signo branco representa seu objeto (o medo) ao mesmo tempo
simbolicamente e indicialmente. O índice representa seu objeto fortemente porque há uma ligação
concreta entre eles, ou seja, eles estão ligados diretamente um ao outro por meio de relações
concretas: o signo branco traduz o medo, pavor sentido pelas personagens, uma vez que,
cientificamente, um dos sintomas do medo é a palidez. Todavia, há de se acrescentar que, além de
ser uma tradução indicial, essa representação se fez de maneira simbólica.
O símbolo concretiza essa tradução de maneira ainda mais forte porque é
convencionado, elegido por senso comum. Assim, os efeitos de tal tradução são bastante
perceptíveis a qualquer indivíduo, já que não dependem muito das experiências subjetivas de cada
um. Quando se sente acuado ou tomado por qualquer pavor, o ser humano em geral fica pálido ou,
segundo o senso comum: “branco de medo”. Embora o filme seja em preto e branco, o uso de
maquiagem pálida ao longo do filme é bastante perceptível.
Em uma das passagens da película, na qual os policiais vão de encontro a um possível
ritual de vudu em um pântano de Nova Orleans e encontram um dos cultos ao Grande Cthulhu, o
horror presenciado pelo inspetor Legrasse e seus companheiros é tão imenso que, em suas faces, o
branco da palidez é claramente perceptível.
Em outra cena, o próprio narrador-personagem vivencia o horror fruto de uma estatueta
encontrada no ritual acima citado. Neste ponto sua face também se encontra bastante pálida,
reforçando a característica amedrontada presente em todas as personagens que entram em contato
com o horror ao longo do filme.
O mesmo acontece com a questão dos olhos e pálpebras negras. Os olhos negros, nesse
caso, as olheiras, expressam as noites mal dormidas, noites em claro as quais foram perturbadas por
um motivo maior: o medo, terror.
O uso desse tipo de maquiagem foi uma das opções do diretor da película para traduzir
tais sentimentos e efeitos. O preto nos olhos também traduz de maneira simbólica e indicial. A cor
negra representa as olheiras concretamente por fazer parte delas (se o indivíduo tem olheiras, ao
redor dos seus olhos, a pigmentação escura é aparente) e simbolicamente por ser convencionado
culturalmente (se uma pessoa não dorme há dias, além da aparência exausta, as olheiras são
facilmente reconhecidas). Vale salientar os efeitos dessa representação. O efeito indicial,
especialmente quando associado ao simbólico, aproxima o receptor por haver uma relação concreta
entre signo e objeto. O espectador vê determinada tradução e prontamente associa tal relação.
O uso de planos aproximados (nos quais temos uma grande aproximação entre a câmera
e o objeto, focalizando-o) são em sua maioria aplicados nas personagens em momentos dramáticos,
destacando o pavor. Já afirma Martin (2007, p. 37) que o “tamanho do plano aumenta conforme a
sua importância dramática ou sua significação ideológica”. O plano geral por outro lado aplicado ao
cenário ciclópico não possui somente caráter descritivo, mas, sobretudo, um “significado
psicológico preciso” (MARTIN, 2007, p.38), ao sugerir um cenário tão grandioso que as
personagens parecem ser engolidas diante de tamanha imensidão, simbolizando a fragilidade da
raça humana.
Na produção fílmica, o momento em que a tripulação de um navio chamado Emma
aporta em uma possível ilha por demais estranha, o uso do plano geral associado ao cenário
ciclópico sugere a superioridade dos seres horrendos, e em contraposição, a inferioridade da raça
humana diante dos imensos monólitos.
Essas opções do diretor da película são responsáveis por criar uma unidade de horror e
conferir o pavor Lovecraftiano em sua obra, todavia, acredita-se ainda que o cineasta se prendeu
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bastante a forma escrita pois a maioria das cenas foram ilustradas, descritas, utilizando-se de várias
passagens do conto.
CONCLUSÃO
A tradução de um texto, seja para o mesmo código ou para um sistema sígnico
diferente, não pode se fundamentar em noções de fidelidade e equivalência, pois a própria
interpretação levará em consideração o contexto sociocultural, ideologias, tempo, espaço, e será
caracterizada pela subjetividade tanto do tradutor quanto do receptor. No cinema encontramos
outros signos além dos verbais, desta forma, não faz sentido elaborar críticas com base em
experiências próprias ou na teoria literária, pois estas se tornam muito superficiais, uma vez que se
referem apenas aos signos verbais.
Os estudos semióticos constroem uma ligação entre a tradução/transmutação e o texto
de partida. Essa ponte criada a partir de tais estudos providencia uma abordagem de análise
diferente das logocêntricas (segundo as quais o significado estava na palavra) e baseia-se nas
contribuições de Charles Sanders Peirce para analisar como os mais variados signos se constituem
em seu sistema e sobre como tais signos representam seus objetos, por exemplo, as estratégias
utilizadas na transmutação de uma obra literária. Fica conferida a semiótica o importantíssimo papel
para com as traduções, por proporcionar uma melhor compreensão e método de análise das mesmas
(sejam elas verbais ou não-verbais), apreendendo-as enquanto textos subjetivos, reescritos e
transformados.
Considerando o caráter subjetivo das adaptações (e que as mesmas devem ser encaradas
enquanto uma produção autônoma nas quais as escolhas que um cineasta faz, demonstram seu
ponto de vista, seu foco, ideologia, estilo), o que é crucial ao momento de análise diz respeito não às
questões de fidelidade, mas às técnicas utilizadas nessa produção, os recursos que foram priorizados
e que deixaram o forte indício da subjetividade na película. Já afirmou Xavier (2003, p. 87), que o
“[...] diretor de teatro e cineasta partilham do movimento comum que vai do texto à cena que o
interpreta. [...] Mas seus recursos não serão os mesmos, em termos da manipulação do espaço e do
tempo, em termos da composição dos olhares e dizeres”. À adaptação fílmica deve ser atribuída não
só autonomia necessária, como também a característica de acrescentar novas possibilidades e
significações ao texto de partida, em uma época de interdisciplinaridade, na qual o receptor tem
cada vez mais acesso aos signos imagéticos como TV, teatro e cinema que se misturam criando um
mundo de novas possibilidades interpretativas.
A própria interpretação considera as ideologias, o contexto sociocultural, o espaço, e
será caracterizada pela subjetividade tanto do tradutor quanto do receptor, dessa forma, as escolhas
dos artifícios cinematográficos pelo diretor Andre Leman demonstram suas próprias interpretações
e considerações, e estas por sua vez, não são imparciais tão pouco atemporais.
O uso da semiótica providenciou uma abordagem de análise diferente, que se baseia nas
valorosas contribuições de Peirce, ao proporcionar explanações sobre como os mais variados signos
se constituem em seu sistema e sobre como tais signos representam seus objetos, providenciando
assim, críticas bem estruturadas e menos preconceituosas. Além disso, tendo a semiótica um
valoroso “instrumental teórico” capaz de dar suporte as mais “variadas linguagens veiculadas pelos
diferentes meios (jornal, cinema, revistas, rádio, TV etc)” (SANTAELLA, 2008, p. 69) nota-se que
esses estudos semióticos aplicam-se não só as críticas cinematográficas atuais, como também as
diferentes artes e literaturas. Acredita-se ainda que, sendo a literatura gótica pouco estudada, o
presente estudo possa servir não de fonte única, mas como visão panorâmica dos principais aspectos
constitutivos de tal gênero, suas especificidades e antecedentes que tiveram no escritor norteamericano H. P. Lovecraft sua representação intensa e instigante.
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O DETETIVE METAFÍSICO NO ROMANCE POLICIAL PÓS-MODERNO: SHERLOCK
HOLMES EM MICHAEL HARDWICK
Wigson Lion Duarte da Costa1, Evaldo Gondim dos Santos2
RESUMO: O presente trabalho busca investigar a constituição do detetive metafísico enquanto elemento

poético característico do romance policial de pura detecção doyliano nos romances policiais The Private Life
of Sherlock Holmes (1971), The Revenge of the Hound (1987) e Prisoner of the Devil (1990) do escritor
inglês Michael Hardwick. Nessa pesquisa, procuramos analisar como o detetive metafísico Sherlock Holmes
característico do romance policial de pura detecção doyliano é constituído nesses romances policiais pósmodernos, fazendo uso da crítica ao romance policial, da poética pós-moderna e do questionamento do
sujeito pós-moderno. Nos romances policiais de Michael Hardwick, Sherlock Holmes é o detetive que se
envolve diretamente com seus casos, pois não age friamente como o detetive metafísico doyliano. Sendo
assim, sua capacidade racional sobre-humana é posto por terra, uma vez ele passa a não ser mais capaz de ter
um domínio completo de sua consciência e dos fenômenos sociais que o rodeiam.
PALAVRAS-CHAVE: Detetive metafísico; Romance policial pós-moderno; Sherlock Holmes.

INTRODUÇÃO:
Na presente pesquisa, buscamos analisar como o Sherlock Holmes, personagem
principal do romance de pura detecção doyliano, é constituído nos romance policiais pós-modernos
The Private Life of Sherlock Holmes (1971), The Revenge of the Hound (1987) and Prisoner of the
Devil (1990) do escritor inglês Michael Hardwick. Para tanto, procuramos analisar como o detetive
é constituído nesses romances policiais pós-modernos em comparação com o Sherlock Holmes
canônico. Nossa análise é sustentada em autores que lidam com o romance policial (ECO e
SEBEOK (1991), DAVIES (1998), REIMÃO (1983), BOILEAU e NARCEJAC (1999) e HELLER
(2008)), com a poética pós-moderna (HUTCHEON (1984, 1989, 1991, 1994) e JAMESON (1996)),
questionamento das metanarrativas (LYOTARD (1986)) e o questionamento do sujeito moderno
(FOUCAULT (2004, 2007), LACAN (1998), FINK (1988) e HALL (1998)).
De acordo com a
crítica ao romance policial, Holmes é um personagem parcialmente baseado em Joseph Bell que foi
professor de Conan Doyle em sua época de universidade (ECO; SEBEOK, 1983). Desse encontro
inusitado, surgiu os romances The Sign of Four (1890), The Hound of the Beskervilles (1902), The
Vallay of Fear (1915), A Study in Scarlet (1887) e mais sessenta contos. Essas obras fazem muito
sucesso até os dias atuais por apresentar Sherlock Holmes como o primeiro detetive científico
excepcionalmente dedutivo. No entanto, o que nos motivou na realização da presente pesquisa não
foi apenas demonstrar como o Sherlock Holmes é constituído nas narrativas policiais de seu
inventor, porém demonstrar que tal detetive metafísico é constituído de outra maneira na literatura
contemporânea, uma vez que atualmente há espaço para o questionamento do detetive metafísico
doyliano cuja criação baseia-se em crenças positivistas.
Essa pesquisa busca analisar como se dá a constituição do Sherlock Holmes doyliano
nos romance do escritor inglês Michael Hardwick. Inicialmente, examinamos como o detetive
1
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metafísico doyliano é criado a partir da crítica aos romances policiais de pura detecção com a
finalidade de posteriormente investigar como o Sherlock Holmes é apresentado nos romances
policiais de Hardwick.
MATERIAL E MÉTODO:
Esta pesquisa foi realizada tendo como corpus os romances policiais pós-modernos The
Private Life of Sherlock Holmes (1971), The Revenge of the Hound (1987) and Prisoner of the Devil
(1990), de Michael Hardwick, que têm o Sherlock Holmes doyliano como detetive. Além disso,
também realizamos leituras de romances e contos de Conan Doyle com Holmes como personagem
principal evidenciado ao longo das narrativas.
Nossa análise é fundamentada em autores que lidam com o romance policial tradicional
(ECO e SEBEOK (1991), DAVIES (1998), REIMÃO (1983), BOILEAU e NARCEJAC (1999) e
HELLER (2008)), com a poética pós-moderna (HUTCHEON (1984, 1989, 1991, 1994) e
JAMESON (1996)), questionamento das metanarrativas (LYOTARD (1986)) e o questionamento
do sujeito moderno (FOUCAULT (2004, 2007), LACAN (1998), FINK (1988) e HALL (1998)).
Tal fundamentação teórica foi realizada exclusivamente com o objetivo de dar respaldo para a
constituição do personagem Sherlock Holmes nos romances pós-modernos de Michael Hardwick.
Já o levantamento das diversas passagens dos romances que constituem o corpus da
pesquisa foi realizado a partir da observação do tradicional detetive metafísico doyliano posto em
situações que desconcertam a sua capacidade excepcionalmente dedutiva. Vale a pena salientar que,
nessa etapa da pesquisa, comparamos o Sherlock Holmes friamente calculista em um mundo
mecânico e idealizado por Doyle com um detetive mais humano e defectível no mundo moderno e
imprevisível criado por Hardwick. Em outras palavras, os romances doylianos enfatizam um
detetive ideal positivista e perfeccionista na solução de casos criminais, enquanto em Michael
Hardwick, Holmes se apresenta como um ser comum sujeito a falhas e as emoções humanas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Sob a influência dos ideais positivistas da época e com os avanços da modernidade
industrial, da modernização do que passou a ser conhecida como força policial e das características
da sociedade urbana inglesa do fim do século XIX e início do século XX, Conan Doyle criou uma
maneira singular de constituição de romances de ficção, o conhecido romance policial de pura
detecção doyliano. Dentre outras características peculiares, o romance policial de Sir Arthur Conan
Doyle é uma narrativa policial de detetive ou romance de enigma cujo enredo tem sempre como
ponto de partida uma dada situação enigmática que deixa os agentes da Scotland Yard
embaraçados, finalizando-se com o esclarecimento do enigma, conseqüentemente, a narrativa tem
seu desfecho com o detetive explicando a Watson toda a cadeia de raciocínio que o levou a solução
do crime (REIMÃO, 1983).
Para que se pudesse criar um personagem com faculdades mentais tão elevadas, ele
precisaria estar intimamente ligado a realidade em que se encontra e estar sempre acima das
emoções humanas. Teria que ser pura racionalidade e não ficar ao acaso dos fatos. Assim sendo, o
inesperado não seria de todo imprevisto, uma vez que a mente dedutiva pré-visualizaria os
fenômenos futuros. Dessa maneira, tal personagem teria de ser um sujeito atrelado a uma espécie de
sistema panóptico muito semelhante a aquele apresentado por Foucault em Vigiar e Punir (2004).
Tais influências na constituição do detetive doyliano vêm do movimento filosófico da época
conhecido como Positivismo, cujos adeptos acreditavam que a mente humana era capaz de
manipular os fatos da realidade na busca pelo saber, desenvolvendo meios de solucionar problemas
diários através da observação e dedução de fatos em si.
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Em Doyle, Holmes se caracteriza por ser um indivíduo frio, calculista, presunçoso, um
ser mecânico que vive para raciocinar a partir de indícios e de seu conhecimento a respeito de
peculiaridades de crimes em sua época. No decorrer das narrativas canônicas, ele se mostra
implacável nas suas deduções lógicas sempre chegando a verdade, caracterizando-se naquilo que
Foucault chamaria de dispositivo panóptico mantenedor da sociedade disciplinar. Um ser capaz de
observar tudo, saber tudo e assim ter plena consciência da realidade dos fatos e chegar a verdade.
“O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer
imediatamente” (FOUCAULT, 2004, p. 165), sendo “uma maquina de dissociar o par ver-ser visto:
no anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser
visto.” (FOUCAULT, 2004, p.167).
O Holmes canônico é o centro panóptico nos romances policiais de pura detecção
doyliano. Ele observa todos os fatos ao seu redor com plena consciência da verdade. Assim sendo,
ele é a “torre de vigia” no centro panóptico, controlando tudo ao seu redor (os outros personagens,
os fatos da realidade, os métodos, os conhecimentos científicos, etc), nada passa despercebido a sua
análise minuciosa. De outra forma, ele é um ego supervalorizado e perfeito descrito por seu amigo e
companheiro de aventuras Watson, que se apresenta como um narrador e parte essencial nas
narrativas sobre o mais famoso detetive metafísico de romances policiais de pura detecção.
Em A Study in Scarlet, The Sign of Four, The Hound of the Baskervilles, The Valley of
Fear e nos muitos contos escritos por Sir Arthur Conan Doyle, o detetive metafísico mostra-se
senhor da realidade, sendo capaz de observar, analisar, comparar, deduzir e concluir a verdade dos
fatos relacionados com os casos investigados. Os mínimos detalhes são se passam despercebidos
por Holmes. Em A Study in Scarlet, por exemplo, ele observa as pegadas deixadas tanto pelo
criminoso quanto pela vítima, o fato de uma passada ser maior que a outra, um ser cambaleante e
ambos seguirem como se alguém estivesse carregando o outro, o tamanho das pegadas, o relato do
guarda que afirma ter visto um bêbado mascarado. Cada pista é minuciosamente analisada e
selecionada para a construção lógica da cadeia de inferências que guia o detetive a solução do caso.
Ele vê tudo e sabe tudo como se fosse o centro de tudo, assim, sempre chega a verdade dos fatos ao
seu redor.
Já nas narrativas contemporâneas de Michael Hardwick, Holmes deixa de ser o centro
de tudo, o dispositivo panóptico que vê e sabe tudo, sempre chegando a solução dos casos. Há um
deslocamento desse eixo central do personagem Holmes, o grande detetive metafísico, para o
personagem Mycroft Holmes, uma espécie de representante do poder do estado e,
coincidentemente, irmão de Sherlock. Nos romances de Hardwick, Holmes mostra-se um elemento
da realidade sujeitado a ser observado constantemente pelo poder do estado na figura de Mycroft,
uma vez que estas narrativas envolvem casos diplomáticos, espionagem, e relações secretas do
estado. Por exemplo, em The Private Life of Sherlock Holmes, o detetive tenta solucionar um caso
que não passa de distração e é enganado por uma mulher alemã, que na verdade é uma espiã. Ao
passo que Holmes vai se aproximando da verdade, seu irmão tenta impedi-lo. Mycroft já sabe toda a
trama de espionagem ao contrário de Holmes. É ele quem alerta Sherlock sobre as reais intenções
da mulher alemã e revela a verdade.
Da mesma forma, em The Prisioner of the Devil Holmes e The Revenge of the Hound, o
detetive está sempre um passo atrás de seu irmão. Ao passo que a narrativa se desenrola e ele vai se
aproximando da verdade, Mycroft está lá para interceptá-lo. Isso ocorre em todas as narrativas de
Michael Hardwick, pois todas elas envolvem casos diplomáticos, relações de espionagem e,
coincidência ou não, a Alemanha passa por grande vilã já que em todas as narrativas seu governo
está envolvido com espionagem. Em The Prisioner of the Devil Holmes, Mycroft acompanha todos
os passos do irmão, de sua ida a Ilha do Diabo, na Guina Francesa, para entrevistar Alfred Dreyfus,
oficial do exercito francês acusado de ter passado informações de uma arma secreta para a
Alemanha, a sua ida a Europa para tentar juntamente com oficiais franceses da polícia e do exercito
inocentar Dreyfus. Em The Revenge of the Hound, fica esclarecido que os Homens de Oliver
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Cromwell, liderados pelo espião alemão conhecido por Anderson, trabalhavam para a Alemanha.
Fica implícito que eles queriam impedir ou perturbar a coroação de Edward VII por propósitos
políticos, que Holmes não consegue descobrir, mas que seu irmão Mycroft Holmes, com certeza,
sabia perfeitamente, pois estava acompanhando todos os passos de Sherlock.
Isso tem certa veracidade histórica, pois os casos se passam num período onde o
imperialismo estava em plena voga com as independências das colônias americanas. A Alemanha
atrasada nas novas conquistas territoriais imperialistas, no processo de industrialização e
desenvolvimento de armas sofisticadas, devido a luta de unificação do país, teve de correr atrás do
prejuízo. Isso causou uma tensão entre as nações européias o que foi um dos fortes motivos que
eclodiram na Primeira Guerra Mundial.
O romance policial pós-moderno em Michel Hardwick se estrutura de uma forma
diferenciada nos vários aspectos que o comporta: o detetive Sherlock Holmes, a realidade criada, os
casos a serem solucionados, os outros personagens, a forma de dedução do detetive metafísico. O
Holmes dos romances de Hardwick, ao contrário do canônico, não mais observa tudo, sabe tudo e
sempre chega a verdade. Esse eixo panóptico move-se para outro personagem (Mycroft), uma vez
que o estilo da narrativa muda, a trama muda, os casos a serem solucionados são mais complexos
dos que os que são apresentados em Doyle. No caso de The Prisioner of the Devil, o romance não é
totalmente fictício, uma vez que foi baseado em uma história real: o Caso Dreyfus.
Recorrendo a poética pós-moderna (HUTCHEON (1984, 1989, 1991, 1994) e
JAMESON (1996)), podemos afirmar que nos romances policiais pós-modernos de Michael
Hardwick há o questionamento implícito do detetive metafísico doyliano. Isso se dá, sobretudo,
pelo questionamento do positivismo na contemporaneidade. O positivismo era uma metanarrativa
moderna que sustentava a idéia de que a sociedade moderna seria governada por cientistas. Dessa
forma, Sherlock Holmes é no romance policial de pura detecção uma espécie de imaginário
idealizado do cientista positivista capaz de chegar a verdade. Essa maneira ideal de atingir a
verdade, sustentada pelo humanismo liberal é mimetizada nos romances analisados na presente
pesquisa através do incessante colapso do detetive metafísico doyliano nos romances
contemporâneos de Michael Hardwick. Em outras palavras, o Holmes que é evidenciado pelo
processo narrativo nos policiais de pura detecção doyliano, passa a ser questionado nos romances
escritos por Hardwick, uma vez que é afetado por práticas sócias e domínios de saber que criam
outras relações de poder. Dessa maneira, ele passa a não ter controle total de suas maneiras de
pensar e agir, deixando de ser o detetive metafísico ideal doyliano, sendo, segundo Fink (1998), não
mais uma intersecção entre o pensar e o agir, mas um espaço em aberto a ser preenchido.
Em suma, Holmes, nos romances de Michael Hardwick, não é mais capaz de observar
tudo, saber tudo e, assim, chegar a verdade. Ele não é mais a parte principal da história, senhor da
realidade. Sua subjetivação e objetivação se dão através de alteridades que o impõem limites, o
impedem de exercer plenamente suas faculdades mentais que o permite nos romances policiais de
pura detecção doyliano ser capaz de manipular a realidade como ela se depara por meio da
observação e análise dos fenômenos e fatos apresentados. Ele não mais se constitui de forma
objetiva, ao o contrário disso, ele é apenas, como afrima Lacan (1998), um ser que busca
incessantemente se encarnar na figura do “outro”, formando-se a partir deste que lhe serve de
referências para o desenvolvimento do seu eu.
CONCLUSÃO:
Após a realização desta pesquisa, pudemos entender melhor o romance policial pósmoderno e suas características, a constituição do personagem Sherlock Holmes, a construção do
enredo, as diferenças entre o romance policial doyliano e o romance pós-moderno de Michael
Hardwick. Holmes em Doyle se caracteriza por um ser frio, presunçoso, extremamente racional,
uma máquina de raciocinar com o ego supervalorizado de grande detetive dedutivo, caracterizando-
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se em um sujeito que tudo vê, tudo sabe, sempre encontra a verdade dos fatos. Já em Hardwick,
Holmes se mostra mais humano, não tão eficiente nas suas deduções lógicas, não mais
caracterizando o sujeito metafísico que sempre chega a verdade. Em Hardwick, há um
deslocamento desse centro panóptico de Sherlock Holmes para Mycroft Holmes, representante do
poder do estado. As narrativas doylianas diferenciam-se das narrativas de Hardwick pelos casos que
são apresentados. Em Doyle, são casos simples e particulares, crimes urbanos, já em Hardwick são
casos que envolvem o poder do estado, casos diplomáticos, de espionagem que podem gerar guerras
entre países. A realidade perfeita e mecânica idealizada por Doyle é essencial para que o detetive
solucione os casos, mas em Hardwick a realidade mostra-se imprevisível causando um certo
suspense característico do chamado “romance noir”.
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O DISCURSO DO OUTRO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS DE ESPECIALISTAS
Ilderlandio Assis de Andrade Nascimento1; Jose Cezinaldo Rocha Bessa2; Rosângela Alves dos
Santos Bernardino3
RESUMO: Nesta pesquisa, investigamos como pesquisadores especialistas de áreas distintas do conhecimento
mobilizam o recurso ao discurso do outro na escritura de artigos científicos. Com base numa abordagem de cunho
qualitativa e quantitativa e numa análise comparativa, buscamos descrever e analisar modos de discurso citado, formas
de introdução e de retomada de discurso citado mobilizados na construção textual dos sentidos de artigos científicos
produzidos por doutores das áreas de Educação Física e Geografia. O corpus foi constituído de vinte artigos científicos
publicados em dois periódicos qualis, de circulação online, sendo dez da Revista Mackenzie de Educação Física e
Esporte e dez da Sociedade & Natureza. Os resultados mostraram que: (i) a evocação aparece como o modo mais
mobilizado nas duas áreas; (ii) e, com exceção do discurso citado direto com “que”, mobilizado apenas na área de
Educação Física, os mesmos modos foram constatados nas duas áreas. Quanto às formas de introdução, constatamos o
uso das mesmas formas nas duas áreas, predominando na área de Geografia o uso dos recursos tipográficos e na área de
Educação Física o uso dos grupos preposicionais. Como formas de retomada, verificamos o uso de quatro formas,
predominando, nas duas áreas, a forma expõe comentário ou ponto de vista. Concluímos que o especialista apresenta a
competência de não apenas reproduzir o dizer de outrem, mas de comentar, parafrasear, opinar, sobre o conteúdo do
discurso do outro, tecendo sentidos e, dialogicamente, construindo saberes/teses na sua área do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Artigo científico; Discurso citado; Especialista.

INTRODUÇÃO
Os estudos acerca da temática do discurso citado começam a repercutir e propagar-se no
campo dos estudos linguísticos especialmente a partir da divulgação dos trabalhos do Círculo
Linguístico de Bakhtin, com destaque para o texto “O discurso de outrem”, do livro Marxismo e
Filosofia da Linguagem. Assumindo o pressuposto do dialogismo bakhtiniano, estudiosos como
Authier-Revuz (1990; 2004), Maingueneau (1996; 2002), Boch & Grossmann (2002), entre outros,
ajudam a intensificar o debate em torno dessa temática, de modo a construir um arcabouço teóricoanalítico que tem servido de referência para inúmeras pesquisas (inclusive para este trabalho),
desenvolvidas sob enfoques os mais diversos e na análise de materialidades também as mais
diversas. Esta pesquisa, ao mesmo tempo em que dá continuidade a estudos que temos desenvolvido
nessa temática, aprofunda a discussão trazendo novos olhares sobre o discurso do outro na análise
de textos acadêmico-científicos, visto que permite conhecer como o pesquisador especialista
materializa o diálogo com os autores aos quais se reporta e como negocia os sentidos na articulação
entre discurso citante e discurso citado que atravessa a tessitura dos textos por eles produzidos.
Com isso, objetivamos mostrar, pois, como pesquisadores especialistas (doutores) de
áreas diferentes do conhecimento mobilizam o recurso ao discurso do outro na escrita de artigos
científicos, centrando-nos, especificamente, no exame dos modos de discurso citado, nas formas de
introdução do discurso citado e nas formas de retomada do discurso citado. Por último, buscamos
refletir sobre a construção textual dos sentidos na escrita acadêmico-científica, procurando observar
as especificidades que caracterizam o uso do discurso citado na escrita dos especialistas.
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Maia”, UERN. E-mail: cezinaldobessa@uern.br
3
Mestre em Estudos da Linguagem. Docente do Departamento de Letras do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque
Maia”, UERN. E-mail: rosangelabernardino@uern.br

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1186

MATERIAL E MÉTODOS
Para esta pesquisa, selecionamos um corpus composto por 20 (vinte) artigos científicos:
10 (dez) da área de Educação Física e 10 (dez) da área de Geografia. Para compor esse corpus, foi
feita consulta on-line em volumes de periódicos das áreas de Educação Física (Revista Mackenzie
de Educação Física e Esporte) e de Geografia (Sociedade & Natureza), publicados no período de
2008 a 2010. Como critério de seleção foi estabelecido que constituiriam o corpus da pesquisa
somente aqueles artigos produzidos por pesquisadores experientes, compreendidos aqui como
especialistas doutores na área. Orientamo-nos, nesse caso, pelo pressuposto de que a experiência
desses pesquisadores com a produção científica permite maior domínio das convenções do texto
acadêmico escrito, entre elas as convenções relativas ao citar o discurso do outro.
Esta pesquisa é de caráter descritivo e interpretativo, isso porque procuramos descrever
e analisar os modos de discurso do outro, as formas de introdução e as formas de retomada do
discurso do outro. Além disso, procuramos estabelecer aproximações e distanciamentos acerca dos
modos de discurso do outro, das formas de introdução e de retomada entre os textos dos
pesquisadores das duas áreas do conhecimento, o que caracteriza tal investigação como um estudo
comparativo. Por fim, para dar conta da análise do corpus, recorremos a uma abordagem qualitativa
e quantitativa.
No desenvolvimento da pesquisa, aprofundamos, inicialmente, os estudos teóricos sobre
o discurso citado/relatado; depois de constituído o corpus, fizemos a codificação dos artigos, em
que ACEF corresponde a Artigo Científico de Educação Física e ACG coresponde a Artigo
Científico de Geografia; na sequência, com base em categorias de análise (algumas delas já
previamente estabelecidas), passamos à análise dos modos de discurso do outro, das formas de
introdução de discurso citado e das formas de retomada do discurso citado; em seguida,
quantificamos os achados, os quais se encontram organizados em gráficos, primeiramente, por área
do conhecimento, e, depois, considerando as duas áreas investigadas; por fim, procedemos à
interpretação e à discussão dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando que nossa pesquisa apresenta uma natureza qualitativa e quantitativa,
apresentamos, aqui, num primeiro momento, a análise quantitativa, revelando as ocorrências dos
modos de discurso citado, de suas formas de introdução e de retomada, e, num segundo, a análise
qualitativa, em que descrevemos e interpretamos fragmentos de artigos científicos de especialistas
das duas áreas investigadas, que ilustram os achados da pesquisa.
ANÁLISE QUANTITATIVA
Dos modos de discurso citado
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50%

57%

Evocação
Discurso citado direto

40%

40%
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20%
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Gráfico 01: Modos de discurso citado em artigos científicos
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Conforme o gráfico 01, nas duas áreas predomina o uso da evocação, com 40% nos
artigos produzidos por especialistas da área de Educação Física e 57% nos artigos de especialistas
da área de Geografia. A evocação, por ser mais econômica (MAINGUENEAU, 2002) e por revelar,
de forma concisa, o leque de leituras que o pesquisador especialista realizou, aparece com um
percentual superior. Constatamos, também, o uso do discurso citado direto com “que” apenas nos
artigos dos especialistas da área de Geografia, com 1% das ocorrências. Por outro lado, o discurso
citado direto surge como o segundo modo mais mobilizado nas duas áreas, com 24% das
ocorrências nos artigos da área de Educação Física e 27% nos artigos da área de Geografia.
Cabe destacar, nas duas áreas do conhecimento, a ocorrência significativa dos modos de
discurso citado em que os pesquisadores especialistas não reproduzem o dizer do outro literalmente.
Percebemos que as ocorrências do discurso citado indireto, juntamente com as ocorrências da
modalização em discurso segundo e da evocação, representam larga maioria de modos de discurso
citado. Por outro lado, os modos de discurso citado em que as palavras do outro são reproduzidas
literalmente, como é o caso do discurso citado direto, do discurso citado direto com “que” e da
ilhota citacional, representam uma porcentagem menor. Essa diferença aponta para a capacidade
dos pesquisadores especialistas de compreender e parafrasear o dizer do outro, e, portanto, de
construir sentidos, não se limitando ao procedimento de reprodução literal desse dizer.
Das formas de introdução do discurso citado
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40%
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Gráfico 02: Formas de introdução do discurso citado em artigos científicos

No gráfico acima, constatamos que foram mobilizadas 04 (quatro) formas de introdução
do discurso do outro pelos especialistas das duas áreas do conhecimento, porém resguardando
algumas especificidades dessas formas por área. Enquanto os grupos preposicionais, juntamente
com os verbos dicendi + “que”, predominam nos artigos da área de Geografia, com 46% das
ocorrências, nos artigos da área de Educação Física predomina o uso dos recursos tipográficos, com
50% das ocorrências.
A recorrência dessas formas de introdução e suas especificidades por área apontam para
os seguintes aspectos referentes aos modos de discurso citado: (i) o maior percentual dos grupos
preposicionais, em artigos da área de Educação Física, mostra que nessa área os pesquisadores
tendem a expressar maior juízo interpretativo e avaliativo sobre o conteúdo do discurso do outro,
visto que esses introdutores comportam uma carga semântica quando introduzem um discurso
citado direto ou uma modalização em discurso segundo; (ii) o maior percentual dos recursos
tipográficos, nos artigos da área de Geografia, revelam que nessa área os pesquisadores
especialistas preferem uma forma menos avaliativa de introduzir o discurso do outro, recorrendo
mais frequentemente a recursos como, por exemplo, as aspas, o itálico e o recuo quando esses
introduzem um discurso citado direto ou uma ilhota citacional.
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Das formas de retomada do discurso citado
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Gráfico 03: Formas de retomada do discurso citado em artigos científicos

Neste gráfico, constatamos 04 (quatro) formas de retomada do discurso do outro
mobilizadas nos artigos analisados. Ademais, dois dados merecem destaque: primeiro, uma forma
de retomada foi mobilizada apenas nos artigos de especialistas da área de Educação Física, a saber:
relaciona o conteúdo do discurso citado com experiência prática, com 6%; segundo, temos uma
notável predominância, nos textos dos especialistas das duas áreas do conhecimento, da forma de
retomada em que o pesquisador especialista expõe comentário ou ponto de vista sobre o conteúdo
do discurso citado. O primeiro dado revela que o modo como especialistas de diferentes áreas do
conhecimento dialogam com o discurso do outro, por meio de formas de retomadas, não é a mesma,
sendo que existem formas que ocorrem somente numa área, o que indica competências diferentes
diante do discurso do outro. O segundo dado mostra que os especialistas exercem um
posicionamento crítico sobre o conteúdo do discurso que ele cita. Desse modo, o especialista
interage com o discurso do outro apresentando sua posição sobre o conteúdo em discussão. Vale
salientar que, na análise empreendida, constatamos casos em que o pesquisador especialista, das
duas áreas, não retoma o conteúdo do discurso citado. Neste caso, o discurso do outro é mobilizado
sem que o pesquisador especialista construa uma relação semântica entre o seu discurso e o dizer do
outro. Muitas vezes, isso acaba comprometendo a continuidade de sentidos na tessitura do artigo
científico.
ANÁLISE QUALITATIVA
Dos modos de discurso citado
Fragmento 01:

[...] Além deste livro outros autores buscaram abordar a temática da linguagem, à luz de diferentes matrizes teóricas;
como Santin (1985), Betti (1994); Kunz (1995); Mesquita (1997); Mattos e Neira (2001); e outros. [...] (ACEF05, p.
21)

Neste fragmento, temos uma ocorrência de discurso citado por evocação. Ao discorrer
sobre a temática da linguagem, o especialista faz menção a vários trabalhos já realizados que
trataram dessa temática. Sendo assim, ele cita apenas o nome do autor e a data em que a obra foi
escrita, fazendo tão somente menção a trabalhos de Santin, Betti, Kunz, Mesquita, Mattos e Neira.
Essa forma de citar é bastante econômica, porque deixa em segundo plano os elementos não
essenciais, requerendo, pois, conforme Boch e Grossman (2002), que se compartilhem
conhecimentos, já que nesse modo de discurso citado o especialista não faz nenhum comentário
nem parafraseia o discurso do outro, mas inscreve a pesquisa em um espaço epistêmico
identificável.
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Fragmento 02:

[...] Merece ênfase a contribuição de Spósito (1991) ao afirmar que o processo de reestruturação urbana ocorre não
somente em áreas metropolitanas, mas também, em cidades de porte menor. Portanto, no caso das cidades médias, o
processo das novas centralidades também é identificado, relacionado ao rápido processo de urbanização. [...] (ACG09, p.
359)

No fragmento em destaque, temos um caso de discurso citado indireto. Percebemos que
o enunciador, ao discorrer sobre o processo de urbanização, citou em discurso indireto os dizeres
de Spósito (1991), a saber: o processo de reestruturação urbana ocorre não somente em áreas
metropolitanas, mas também, em cidades de porte menor. Temos aí a reprodução de uma ideia, ou
de um pensamento completo, já que, de acordo com Maingueneau (2002), não são as palavras
exatas que são relatadas, mas sim o conteúdo do pensamento. Identificamos essa ocorrência pelo
uso da expressão introdutora Spósito (1991) ao afirmar que, que caracteriza formalmente o discurso
indireto, seguindo definição de Maingueneau (2002). Nesse modo de discurso citado, o pesquisador
especialista interpreta o sentido original dito por Spósito (1991) e traduz apenas o conteúdo do
pensamento do autor, ou seja, o sentido das palavras ditas pelo outro.
Das formas de introdução do discurso citado
Conforme mostrado na análise quantitativa, os especialistas das áreas de Educação
Física e Geografia mobilizam quatro formas de introdução de discurso citado, sendo que
predomina, na área de Geografia, o uso dos recursos tipográficos e, na área de Educação Física, o
uso dos grupos preposicionais e dos verbos dicendi + “que”. Nos fragmentos abaixo, analisamos
algumas dessas formas mais recorrentes.
Fragmento 03:

[...] A história de vida das professoras parece ter estreita relação com o que elas pensam sobre a Educação Física
e com a noção pela qual compreendem os conhecimentos da área. O pensamento “deve ser compreendido
„etnograficamente‟, ou seja, por meio de uma descrição daquele mundo específico em que esse pensamento faz
sentido” (GEERTZ, 1997, p. 227). As histórias de vida das professoras constituem-se como esses mundos
específicos. Nesse, o pensamento faz sentido porque diz respeito ao contexto cultural no qual se origina. [...]
(ACEF04, 2009, p. 46)

Neste fragmento, verificamos que o pesquisador especialista cita em discurso direto as
palavras de Geertz. E como introdutor desse discurso foram mobilizados recursos tipográficos. São
os recursos tipográficos que assinalam as fronteiras entre o discurso citado e o discurso que cita,
segundo a abordagem teórica aqui mobilizada (MAINGUENEAU, 2002). Assim, sem as aspas e
sem a identificação do autor e da obra feita no final da citação, Geertz (1997, p.227), não seria
possível identificar exatamente quais as palavras do discurso citado. Além disso, o uso de recursos
tipográficos, especialmente no discurso citado direto e no discurso direto com “que”, embora
coloque em evidência as próprias palavras de um outro enunciador, aproxima o seu discurso do
discurso do outro. Nesse caso, apenas os recursos tipográficos delimitam as fronteiras necessárias
para atribuir o discurso citado ao outro. Em outros casos, apenas o recuo e a diminuição da fonte
são responsáveis por exercer essa função.
Fragmento 04:

[...] Hoje mais do que essas noções aos conceitos de espaço e tempo somam-se o conteúdo das mentalidades: as
identidades, as representações, o imaginário social, entre outros conteúdos simbólicos e ideativos e mais do que isso,
as próprias noções de espaço e tempo são flexíveis, por exemplo, para Zukin (2000) a inversão das identidades
espaciais é um fenômeno recorrente, para o autor, assim como no século XIX o comércio e manufatura criaram
uma anulação do espaço pelo tempo, do mesmo modo o tempo foi aniquilado pelo espaço no enobrecimento, na
retomada do vernacular abstraído da história etc. [...] (ACG02, p.150)
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No fragmento 04, temos duas ocorrências de modalização em discurso segundo. Os
enunciados [...] para Zukin (2000) a inversão das identidades espaciais é um fenômeno recorrente,
[...] e, [...] para o autor, assim como no século XIX o comércio e manufatura criaram uma
anulação do espaço pelo tempo [...], não são assumidos pelo pesquisador especialista, que atribui a
responsabilidade a Zukin (2000). Nesses dois casos é usado um mesmo introdutor Para, que
Maingueneau (2002) inclui na categoria de grupo preposicional. Esse tipo de introdutor, além de
não ser neutro, atua de forma a dar um enfoque subjetivo ao enunciado que introduz
(MAINGUENEAU, 2002). Permite ainda que o especialista, além de não assumir a
responsabilidade do dizer, responsabilize o outro pelo dito. Marcuschi (2007, p. 148) nos diz que o
uso dessas expressões “devolve a responsabilidade do dito ao próprio autor da opinião”, sendo,
também, uma paráfrase do discurso do outro. Assim, cab e dest a car que , ao utilizar esses
recursos como introdutores, o pesquisador especialista está, antes de tudo, interpretando e
parafraseando o discurso do outro.
Das formas de retomada do discurso citado
Na análise quantitativa anteriormente apresentada, constatamos quatro formas de
retomada do discurso do outro na tessitura dos artigos científicos examinados, das quais duas são
retomadas para descrição e análise, nos fragmentos que se seguem:
Fragmento 05:

[...] Trata-se da possibilidade do professor pesquisar sua própria prática, buscando sua melhor compreensão e
mecanismos que possam torná-la mais eficaz. “[...] o professor deveria experimentar em cada sala de aula, tal
como num laboratório, as melhores maneiras de atingir seus alunos, no processo de ensino/aprendizagem”
(STENHOUSE, 1975, apud, LÜDKE, 2001, p.80). Imbuído desse princípio, entendo como fundamental a prática da
pesquisa pelo professor, uma vez que, no mínimo, é possibilitada a reflexão sobre a sua ação. (ACEF01, p.02) [...]

No fragmento acima, verificamos que o especialista discorre sobre a possibilidade do
professor pesquisar sua própria prática. Para essa discussão, ele cita por meio de um discurso
citado direto as palavras de Stenhouse, 1975, apud, Lüdke (2001, p.80), que diz: o professor deveria
experimentar em cada sala de aula, tal como num laboratório, as melhores maneiras de atingir
seus alunos, no processo de ensino/aprendizagem. Após essa citação, o especialista retoma-a
expondo seu entendimento ou ponto de vista sobre o assunto tratado no discurso citado. A
expressão imbuído desse princípio recupera o dito anteriormente. Após recuperar o referente, o
especialista expõe seu ponto de vista com as seguintes palavras: entendo como fundamental a
prática da pesquisa pelo professor, uma vez que, no mínimo, é possibilitada a reflexão sobre a sua
ação. Nessas palavras, o especialista apresenta seu pensamento, seu ponto de vista, sobre a
temática, marcando explicitamente a subjetividade (entendo) do seu dizer. O especialista consegue,
assim, estabelecer um diálogo com o discurso que ele cita, além de revelar uma competência de se
posicionar diante do discurso do outro, expondo, desse modo, o seu entendimento sobre o conteúdo
abordado.
Fragmento 6:

[...] Nessa mesma linha de pensamento, convém observar ainda que apesar da interdisciplinaridade aparecer como
uma categoria aparentemente exclusiva do mundo do conhecimento, largamente discutida no âmbito acadêmico e
escolar, aos poucos ela vai sendo incorporada nas práticas e discursos do mundo do trabalho, principalmente
vinculados ao modelo toyotista de produção. Mangini e Mioto (2009) esclarecem que nesse modelo
[...] a interdisciplinaridade é tomada como uma atitude de abertura do sujeito individual ou coletivo (equipe), disposto à:
integração, interação, coordenação, colaboração, e à cooperação. Além de disposição e abertura, é fundamental
desenvolver uma postura flexível em face das mudanças, das novidades e das diferenças. O sujeito interdisciplinar é um
aventureiro que busca ultrapassar as barreiras do conhecimento e inovar, ou seja, ser transdisciplinar. (MANGINI e
MIOTO, 2009, P. 212)
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Mais adiante, as autoras ressaltam que
Com a difusão do conceito de interdisciplinaridade, as exigências de trabalho em equipe, competência, polivalência,
multifuncionalidade, desespecialização ganham respaldo acadêmico/científico, ou seja, base teórico-metodológica.”
(MANGINI e MIOTO, 2009, p. 212)

Dentro desse contexto, e considerando a impregnação das rotinas de trabalho dos analistas ambientais pela
visão especialista e linear de análise de processos de licenciamento ambiental, executada por anos, várias ações foram
sendo implementadas pela equipe responsável da AIPRA, na SEMAD, com o intuito da efetiva implantação do novo
modelo, [...] (ACG01, 2010, p.277)

Neste outro fragmento, temos um caso de retomada em que o especialista insere um
discurso citado para reforçar o conteúdo de um outro discurso citado. Verificamos que, ao se
posicionar sobre a interdisciplinaridade sendo incorporada nas práticas e discursos do mundo do
trabalho, o pesquisador traz, por meio de um discurso citado direto, o posicionamento de Mangini
e Mioto (2009), a saber: [...] a interdisciplinaridade é tomada como uma atitude de abertura do
sujeito individual ou coletivo (equipe), disposto à: integração, interação, coordenação,
colaboração, e à cooperação. Além de disposição e abertura, é fundamental desenvolver uma
postura flexível em face das mudanças, das novidades e das diferenças. O sujeito interdisciplinar é
um aventureiro que busca ultrapassar as barreiras do conhecimento e inovar, ou seja, ser
transdisciplinar. Logo em seguida, percebemos que o pesquisador mobiliza outro discurso
citado direto para reforçar o conteúdo desse discurso, qual seja: Com a difusão do conceito
de interdisciplinaridade, as exigências de trabalho em equipe, competência, polivalência,
multifuncionalidade, desespecialização ganham respaldo acadêmico/científico, ou seja, base
teórico-metodológica. Esse discurso é mobilizado para reforçar o conteúdo do primeiro, sendo que
em ambos os fragmentos é conservado o mesmo tema, havendo, ao mesmo tempo, um reforço sem
causar prejuízo para a progressão textual dos sentidos.
CONCLUSÃO
Constatamos que os especialistas das duas áreas do conhecimento mobilizaram com
maior frequência os modos de discurso citado em que não há a reprodução literal das palavras do
outro. Isso revela a capacidade dos especialistas em não apenas reproduzirem conceitos e teses, o
que creditamos dever-se à condição de pesquisador mais experiente. A forma de retomada do
discurso do outro em que o especialista expõe comentário ou ponto de vista evidencia o fato desses
especialistas apresentarem maior engajamento, no sentido de se posicionarem diante do dizer de
outrem, haja vista que esse tipo de comportamento não é constatado em pesquisas feitas com textos
escritos por estudantes considerados iniciantes (graduandos), como, por exemplo, nos estudos de
Boch e Grossmann (2002) e em pesquisas realizadas por Bessa, Bernardino e Nascimento (2011),
examinando textos de estudantes iniciantes.
A grande ocorrência, no corpus analisado, dos grupos preposicionais (segundo, para,
conforme) como introdutores de discurso citado é um indicador de que os especialistas apresentam
um juízo de valor sobre o conteúdo desse discurso, ou seja, o discurso citado passa pelo crivo da
interpretação do pesquisador especialista, que constrói, a partir do introdutor, uma avaliação do
conteúdo desse discurso outro. Isso é materializado quando o pesquisador especialista cita o
discurso do outro por meio de modalização em discurso segundo e, em alguns casos, de discurso
citado direto. Ao mobilizar os grupos preposicionais como introdutores, os pesquisadores
especialistas exercem uma influência na construção dos sentidos do discurso que citam, até porque,
conforme Maingueneau (2002), esses tipos de introdutores não são neutros, mas trazem consigo um
enfoque subjetivo. Esses usos, por parte do pesquisador especialista, mostram a maneira como esses
profissionais dialogam com o dizer do outro na construção dos sentidos do texto acadêmico.
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Esses achados e exemplos aqui apresentados mostram, pois, como o apoio no discurso
do outro é também um recurso fundamental e bastante recorrente na escrita de artigos científicos de
pesquisadores especialistas. Diferentemente do que foi constatado em pesquisa realizada com textos
de iniciantes (BESSA, BERNARDINO & NASCIMENTO, 2011), predomina, na escrita dos
especialistas, modos de dialogar com o discurso do outro que revelam indícios de uma maior
autonomia dos especialistas, sem divergências significativas entre as duas áreas, no que concerne à
capacidade de dialogar e construir sentidos para o dizer de outrem.
Desse modo, os resultados e as discussões que emergem dessa pesquisa reforçam a
defesa que temos feito sobre a necessidade de ensino das convenções relativas ao citar o dizer de
outrem para além do aspecto meramente técnico definido nos manuais de metodologia científica.
Defendemos, pois, que se explorem as contribuições teórico-metodológicas do campo dos estudos
linguísticos, pautando-se, por exemplo, pela explicitação das diversas formas de citar, de introduzir
e de retomar o discurso do outro, bem como de suas funções na rede textual dos sentidos.
Entendemos, pois, que seguindo esse direcionamento, poderemos estar contribuindo para a
formação de estudantes iniciantes mais competentes e autônomos na escrita de textos acadêmicocientíficos.
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O GÓTICO DE H.P. LOVECRAFT NO CINEMA: A TRANSMUTAÇÃO DE DAGON
E A SOMBRA SOBRE INNSMOUTH
Elizaíra Libânio da Silva1
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi estudar e analisar a transmutação dos aspectos góticos dos contos
Dagon (1917) e A sombra sobre Innsmouth (1931) de Howard Philips Lovecraft no filme Dagon (2001), de
Stuart Gordon. A pesquisa se iniciou com estudos teóricos acerca de Tradução intersemiótica, cabível na análise
dos signos que toda obra literária e fílmica produzem. Para obtermos melhores resultados na análise da
adaptação em estudo, também revisamos a literatura sobre adaptação, recursos cinematográficos e estudos
referentes à interpretação. Em seguida, pesquisamos sobre o gênero gótico de uma forma geral, bem como sobre
a teoria semiótica de Peirce. Após a leitura das obras Dagon e A sombra sobre Innsmouth, os contos foram
fichados com ênfase nos aspectos caracterizados como góticos. Com os dados em mãos, partimos para a análise
fílmica, e identificamos as características do gótico na adaptação. Por último, a análise se voltou para os recursos
utilizados pelo diretor para traduzir os aspectos góticos dos referidos contos na produção cinematográfica.
Contudo, a pesquisa nos proporcionou resultados importantes que serviu para obtenção de mais dados a respeito
da literatura fantástica do escritor americano, uma vez que a mesma ainda é carente de pesquisas e estudos
acadêmicos. Com a análise detalhada de contos Dagon e A sombra sobre Innsmouth, que incluem o chamado
Ciclo de Cthulhu do escritor americano, foi possível compreender a cosmogonia que embasa todo o mito
lovecraftiano acerca da criação da vida na terra, e consequentemente, permitiu uma maior compreensão das
traduções de tais aspectos no cinema.
PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Gótico; Lovecraft; Tradução intersemiótica.

INTRODUÇÃO
Pesquisa sobre a obra de Lovecraft, incluindo análises sobre os contos Dagon e A
sombra sobre Innsmouth tem sido esquecidas na academia por não se inserirem entre os
cânones literários. Todavia, sabe-se que o chamado Ciclo de Cthulhu, mito cosmogônico
criado por Lovecraft, exerce forte influência em outras artes, como os jogos de RPG, os
quadrinhos, a música e o próprio cinema. Além disso, as referências góticas na obra de
Lovecraft deram grande contribuição a autores atuais do gênero, como Stephen King, assim
como no cinema. Prova disso são as várias adaptações cinematográficas dos seus contos,
dentre os quais se inclui o filme Dagon, produzido em 2001, por Stuart Gordon, tendo como
inspiração os contos Dagon e a Sombra sobre Innsmouth.
Dessa forma, o presente trabalho consiste em um entre poucos estudos
acadêmicos sobre a Literatura Fantástica de H. P. Lovecraft (2010), e almeja analisar as
características góticas de um autêntico subgênero criado e denominado pelo próprio
Lovecraft, o horror cósmico, presente nos dois contos já citados, e em sua adaptação para o
cinema.
Nessa perspectiva, a pesquisa torna-se relevante, pois com a utilização da
semiótica americana de Charles Sanders Peirce no estudo sobre a obra cinematográfica,
podemos analisar elementos dos signos não verbais que compõem o cinema. Enquanto os
estudos na área de Letras, em geral, priorizam o verbal como objeto de estudo, tratamos de
investigar também os outros signos, e para tal, a semiótica surge como ferramentas
indispensável.

1
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A pesquisa assim buscou analisar os aspectos que compõem a Literatura
Fantástica e de horror, através da investigação dos aspectos marcantes do gótico de H. P.
Lovecraft, em seus contos Dagon e A sombra sobre Innsmouth. Da mesma forma, pretendeu
investigar as transmutações desses aspectos para o filme Dagon, além de discutir a
importância da análise semiótica na compreensão dos signos da literatura, do cinema e
oriundo do diálogo entre ambos.
MATERIAL E MÉTODOS
Por se constituir de uma investigação subjetiva, a pesquisa é qualitativa, de caráter
analítico-descritivo, concentrada na área da Linguística, abordagem da linha de pesquisa da
Tradução intersemiótica. O estudo foi desenvolvido do período de agosto de 2010 a julho de
2011. As coletas de dados foram assim realizadas a partir de um cronograma do plano de
trabalho desenvolvido pelo orientador. O corpus da pesquisa inclui os contos Dagon (1917) e
A Sombra Sobre Innsmouth (1931), do escritor Howard Phillips Lovecraft, e o filme Dagon
(2001), adaptação fílmica, dirigida por Stuart Gordon.
Primeiramente, para entender os processos tradutórios, foram feitos estudos
referentes a autores relevantes da área, como Arrojo (2003), Bazin (1991), Vieira (1996),
Jacobson (1995), Lefevere (2007), Plaza (2001), Reis (2002), Ribeiro (2007) e Rodrigues
(2000). Em seguida, foram realizados estudos teóricos de autores que trabalham a adaptação
de obras literárias para o cinema, bem como os recursos cinematográficos, como Xavier
(2003) e Pelegrini (2003). Embora pouco conhecida nas academias, e contando com poucas
pesquisas de referência, a literatura de ficção fantástica em geral, mais especificamente a obra
de H. P. Lovecraft, e seu chamado Ciclo de Cthulhu foram estudados, para facilitar a análise
dos contos em questão. Ainda quanto à fundamentação, revisamos a teoria semiótica de
Peirce, através dos estudos de Santaella (2008) e Plaza (2001).
Após leituras prévias do referencial teórico, partimos para as leituras dos contos
Dagon e A sombra sobre Innsmouth. Na ocasião, as duas obras foram fichadas, destacando os
aspectos que as caracterizavam como góticas. Posteriormente, assistimos ao filme Dagon, e
realizamos as análises referentes às estratégias e/ou recursos cinematográficos utilizados pelo
diretor cineasta para representar aspectos importantes das obras, na adaptação fílmica.
A partir do plano de trabalho, detemo-nos a estudar e iniciar as atividades por
etapas, esperando desta forma um aprimoramento mais adequado e embasado a cada passo
previsto. A pesquisa, assim, buscou penetrar no universo da literatura fantástica e mundo
cinematográfico. O diálogo entre as duas artes, que se completam através de jogos imagéticos,
sonoros e verbais transitáveis, permitiu analisar através de que signos foram transmutados
aspectos góticos das obras, e quais recursos cinematográficos foram utilizados para traduzir
tais aspectos lovecraftianos.
Por ser um trabalho que tem como linha de pesquisa a Tradução intersemiótica,
buscou-se analisar os signos que as obras literárias em questão produzem, e investigar como
tais signos foram traduziram quando transmutados para o cinema. Tais signos sofreram,
inevitavelmente, transformações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Feitas as análises como descritas anteriormente, destacaremos sequencialmente e
primeiramente a respeito das análises literárias dos contos de H. P. Lovecraft, Dagon (1917) e
A sombra sobre Innsmouth (1931). Logo a seguir, discorreremos acerca do estudo referente à
produção fílmica.
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Ao iniciar o estudo, observamos que apesar do conto Dagon, ser um conto curto,
Lovecraft tece um texto muito detalhado, enfatizando as emoções e dúvidas do personagem,
até a descrição da revelação final de tal horror presenciado por ele, deixando sempre o leitor
em dúvida sobre como seria a real descrição da criatura marinha desconhecida, revelada
somente ao fim do conto, e mesmo assim, com poucos detalhes. Dessa maneira, o conto
contém ainda mais a atmosfera de terror, pavor, suspense e mistério no ar. Sem nenhuma
explicação feita por meios naturais, o desconhecido ou o incomum no conto Dagon pode ser
observado como marcas sempre presentes nos contos de H. P. Lovecraft, como pano de fundo
e características de sua Literatura Fantástica, o que impossibilita àquele que tem acesso aos
relatos maiores explicações sobre o conteúdo. Até então o que se percebe é uma ênfase na
constituição da atmosfera do conto, e nas sensações de pavor do protagonista. Não há ações
em grande parte do conto, pois Lovecraft guarda para o final da história a apresentação da
manifestação do horror. Assim, uma vez que “a atmosfera, e não a ação, é o grande
desideratum da ficção fantástica” (LOVECRAFT, 2010, p.159), o autor opta por não revelar o
horror propriamente dito com detalhes, enfatizando em todo o conto “os efeitos específicos do
horror em relação ao conjunto de condições dadas” (LOVECRAFT, 2010, p.158).
Esse conjunto de condições dadas pela atmosfera da ficção fantástica, através dos
efeitos específicos do horror presenciado pelo narrador, descrito num total estado de incerteza
tanto por parte do leitor quanto por parte do próprio personagem protagonista, atua nos
delírios e ilusões provocadas por tal espanto e horror que nem ele mesmo julga em acreditar
ou lembrar. O conjunto, assim como os efeitos, serão desta maneira condições bem
articuladas nas narrativas de H. P. Lovecraft, provocando por intermédio das tensões do
tempo racional a loucura no indivíduo.
Portanto, é notória a grande criatividade do escritor H. P. Lovecraft em criar um
universo onde criaturas grotescas e marinhas ganham formas e características que parecem
mesmo terem existido. Descrições horripilantes, que aterrorizam os personagens, que mais
parecem loucos, ao ponto de nem querer mais viver, por carregarem consigo a eterna imagem
do medo.
Não diferente, o conto A sombra sobre Innsmouth (1931) apresenta uma história
contada por meio de um relato em primeira pessoa, através de memórias que são relembradas
por usos de falas de indivíduos que participam desse episódio. Tais falas dos indivíduos são
citadas pelo narrador, no próprio corpo do texto, dando ao conto o caráter de algo mais real,
denotando que o personagem narrador parece ter mesmo vivido aqueles acontecimentos. A
história deste modo inicia-se no momento em que o personagem sente-se obrigado a desafiar
o silêncio que se impôs sobre as poucas horas em que passou na pacata e estranha cidade de
Innsmouth, há tempos. Sem ter a “intenção de alertar o leitor sobre horrores inomináveis”
(BEZARIAS, 2010, p. 44), Lovecraft descreve toda a história em forma de relato sugerindo
algo mais real. A primeira vez que o personagem escuta falar sobre Innsmouth, desperta
inesperadamente nele uma curiosidade de conhecer tal lugar.
Podemos perceber, então, que o desconhecido funciona como fator estimulante, e
desperta no personagem um sentimento de curiosidade, “o perigo” torna-se hesitante e
impressionante, fazendo o individuo narrador se motivar através dos poucos vestígios do
passado mencionado. A história obscura torna-se, deste modo, ainda mais merecedora de
interesse, informação e conhecimento.
Encontramos neste ponto uma descrição da atração pelo lugar desconhecido. O
medo, nesse tipo de literatura gótica, atua como chave principal para as narrativas
acontecerem. Ao mesmo tempo, atrelado ao medo está a negação desse sentimento, isto é, não
querer entender ou se aprofundar nesse mistério. Assim, o que percebemos durante toda a
narrativa é o encontro dessas contradições nas citações encontradas no corpo do texto e na
própria fala do narrador, há estimulação e negação do início ao fim da trama. A negação e a
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estimulação ao horror são, deste modo, algo que se encontra ao mesmo tempo, e se contradiz
de forma inusitada, como certo sarcasmo. Essa junção de sentimentos projeta na história o
confronto de idéias, entre o que é real ou irreal. Além disso, há a contradição entre o fascínio
e a rejeição, ocasionados também nas exposições marcadas durante o contar da história. O que
então resta no fim da trama narrada é o encontro de características marcantes, das histórias de
terror, especificamente da literatura gótica de H.P Lovecraft.
O horror se manifesta em pequenos detalhes (cenários; nativos; cheiro; objetos),
elementos que, unidos na trama, apresentam o horror presenciado pelo personagem narrador.
E é através da junção de tais elementos mencionados que o estranho surge, manifestando o
sentimento e o ingrediente responsável pelo pavor do personagem, o medo, que é o enfoque
maior desse tipo de narrativa.
Dessa forma, percebemos que mesmo diante do presenciando e vivido no lugar,
descrito pelo narrador, ninguém se julga capaz de conhecer o que realmente existe ou
acontece lá de fato. Não há como concluir, explicar os aspectos estranhos e bizarros do lugar
desconhecido, pois o “[...] interesse intenso e mórbido pelo oculto e o sobrenatural, está tão
entrelaçado com os frequentes pesadelos, que a relação entre causa e efeito não pode ser
distinguida” (BEZARIAS, 2010, p. 26). Deste modo, o horror em Lovecraft é visto como algo
que almeja ser encontrado, que busca, através dos seus mistérios narrados, ocasionar a
característica principal desse tipo de literatura, o medo.
No decorrer final da trama, o medo tornar-se ingrediente fundamental e
estimulante, pois não há mais necessidade de temer. Por fim o mistério é desvendado, e o
destino do personagem é de vez revelado. O horror por ele descrito agora é o real motivo de
seu fascínio e atração, agora algo muito maior o impulsiona a revelar seu verdadeiro destino
sobre a terra, e comparecer ao lugar que antes era desconhecido e macabro, mas que no fundo
sempre provocou nele fascínio e desejo.
Contudo, podemos concluir que o personagem narrador mostra-se em um
momento de revelação e liberdade de fazer o que há muito esperava, mas que temia por medo
ou dúvida. Ele agora se sente liberto e forte para seguir seu destino e viver sua real história,
sem temer o que antes julgava apavorante. O fascínio e o desejo agora podem ser apreciados,
pois, sem as dúvidas, não há mais o que temer. Agora há aceitação e a oportunidade de ser
feliz, e grandioso por receber tal prodígio e eternidade herdadas da origem.
Quanto ao filme Dagon (2001), de Stuart Gordon, adaptação fílmica inspirada nos
contos da literatura fantástica de horror Dagon (1917) e A sombra sobre Innsmouth (1931), do
escritor Howard Philips Lovecraft, percebemos o uso de muitos aspectos do gótico, e as
características da literatura fantástica de terror, como citados e analisados anteriormente nos
contos Dagon e A sombra sobre Innsmouth de H. P. Lovecraft.
Tal adaptação fílmica, assim, é traduzida através de muitos recursos
cinematográficos desde o início do filme, quando é apresentado o nome do filme e os seus
créditos, submersos no misterioso mundo aquático, fazendo referência ao lugar por onde os
mistérios dessa trama circundam, ou seja, o mar.
A cor dourada utilizada nas palavras que incluem os créditos do filme
representa/traduz o ouro que era adquirido em troca do culto a Dagon. Além disso, a textura
das letras, simulando algo submerso em água, remete à própria origem da criatura e do ouro
dela proveniente. Os signos que constituem os crédito do filme (cor e textura), representam,
assim, seus objetos iconicamente, ou seja, apenas por assemelharem-se a eles (sua cor
dourada é semelhante ao ouro, e sua textura se assemelha à água). Tais similaridades fazem
com que o espectador reconheça tais signos como traduções de seus objetos semióticos, o que
permite ao espectador produzir sentimentos, associações e significados no nível da
primeiridade. Como exemplo, podemos citar os objetos vistos tanto no sonho do personagem
Paul, como os mencionados e encontrados em Imboca pelo personagem Francisco, quando
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ainda era criança. Tal passagem é mostrada no filme através do recurso cinematográfico
flashback, utilizado para melhor apresentar a quem assiste a compreensão da cena mostrada
A música de abertura que acompanha os letreiros de cor dourada, mencionados
anteriormente, simula a imersão na água. A utilização do referido som remete ao próprio
conteúdo do filme, e aponta para o que será narrado. O mistério, o mar e o medo são então, os
elementos principais que rondam os segredos que ocorrem durante toda a trama do filme,
onde personagem Paul e nós espectadores, ansiamos em desvendar. Muitos são os mistérios,
mas nenhum é tão estranho quanto os poucos nativos de Imboca. Como descrito e já analisado
no conto A sombra sobre Innsmouth, de H. P. Lovecraft, os sujeitos eram muito esquisitos,
aparentavam aspectos estranhos, pouco comuns. Não diferente do conto, no filme, os nativos
de Imboca também eram mal encarados, de pele asquerosa, olhos arregalados que não
piscavam, andar estranho, como se estivessem sempre mancando ou se rastejando.
A passagem da descrição feita dos nativos no conto A sombra sobre Innsmouth,
assim é montada e adaptada no filme, através de outras interpretações. Por exemplo, no conto
quem vive o terror ao ver os nativos pela primeira vez ao chegar a Innsmouth é o personagem
narrador, enquanto no filme Dagon, é a namorada de Paul, Bárbara, que presencia pela
primeira vez algo de estranho na aparência dos habitantes de Imboca. Tal passagem no filme é
assim uma tradução do conto A sombra sobre Innsmouth, de Lovecraft, que enfatiza o medo
do personagem narrador quando ver e descreve a aparência física desses nativos, como já
analisado anteriormente. No filme a cena é então montada, e é através do olhar de Bárbara,
que a representação da tensão do medo da personagem é traduzida por uso de uns dos
recursos cinematográficos, o travelling. É pelo uso dos movimentos de câmera, seguido do
travelling enquadrado em primeiro plano no rosto de Bárbara, rapidamente aproximando na
tela, que a cena traduzirá o “realce dramático de um personagem ou de um objeto que vão
desempenhar um papel importante na sequência da ação” (MARTIN, 2009, p. 45). Tal cena
então representa a tensão provocada pelo medo ao ver barbatanas nas mãos do padre,
características incomuns para um ser humano. A barbatana é assim interpretada como um
signo simbólico, reconhecido convencionalmente como pertencente ao universo marinho. Seu
poder referencial se dá a partir de sua semelhança (inconicidade com o objeto que ele
representa), ou seja, a própria seita aos adoradores do deus Dagon. A história apresenta um
deus e um povoado totalmente ligados a água, ou seja, ao universo marinho, onde são comuns
os seres desse habitar possuir características de um corpo fusiforme, com barbatanas, guelras
e escamas.
Assim, como já analisado nos dois contos de Lovecraft, o medo é a principal
manifestação do horror presenciado, tanto quando os personagens entram em contato com o
ambiente desconhecido, como quando eles vêem os nativos de tal lugar. Não diferente dos
contos, mas sim traduzidas às obras literárias, já que se trata de uma adaptação fílmica, a
interpretação do medo e do espanto nos personagens em contato com o desconhecido, não
deixa de ser perceptível e assustadora, ao vermos através da interpretação e do trabalho da
atriz e do ator, o medo estampado em seus rostos. O efeito desse signo na trama traduz e
mostra as manifestações e transformações que os nativos de Imboca sofrem com o passar dos
anos, por sua relação e adoração ao deus Dagon. Tal signo ainda influencia os horrores e
espantos vividos pelos personagens turistas, quando entram em contato com os habitantes e
todo o ambiente hostil da pacata Imboca.
Outro fato de grande significação no filme é a aparição da mulher sereia, princesa
Ushia, que Paul encontra, sem querer, em um quarto, deitada na cama sob cobertores (a
mesma mulher sereia vista sempre em seus sonhos, o atraindo para as profundezas do
misterioso mar). Tal sonho, assim realiza-se com tais acontecimentos descritos anteriormente,
no presente, parecendo se manifestar como no sonho (primeiro passado). O sonho de Paul
deste modo pode assim ser interpretado como um signo, de caráter indicial, já que ele
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reproduz efeitos de grande significação, representando e aprontando para acontecimentos
futuros, os quais traduz. Através dos flashes que se repetem (primeiro passado), e de todos os
momentos em que Paul depara-se (no presente) com as imagens e visões, tornando-se reais, é
possível para o espectador prévias conclusões ou futuras ideias do que a trama tenta nos
mostrar por meio de fugas no tempo cronológico da história. Carregadas de poder simbólico e
de representação por ser um signo cabível de interpretação, esses flashes são partes
constitutivas da montagem escolhida para representar e transmutar as histórias dos contos de
H. P. Lovecraft, para o cinema. Segundo Peirce, (apud Plaza, 2001, p. 20) pode ocorrer que
este signo não consiga “expressar, podendo apenas indicar, cabendo ao intérprete descobrir-lo
por experiência colateral”.
As histórias dos dois contos traduzem-se no filme de forma inovadora, como já
podemos notar, mas o importante nesse tipo de análise é perceber como essas histórias
ganharam novas releituras e interpretações. Não estivemos aqui preocupados em descobrir se
o diretor do filme foi ou não fiel às obras, mas sim em investigar através de que signos e
recursos cinematográficos o diretor traduziu elementos góticos importantes das obras escritas.
Ao final do filme Dagon, tais manifestações já argumentadas a respeito do destino
referentes aos contos adaptados para o cinema, ganha por meio de intervenções de algumas
mudanças, o desfecho do conto A sombra sobre Innsmouth. No final do filme, assim vermos a
concretização da história, onde Paul, de uma vez por todas aceita seu destino indo viver para
sempre ao lado de Ushia nas profundezas oceânicas. O conto assim tornar-se diferente do
filme o final da história, somente por Lovecraft não narrar a confirmação da passagem do
personagem indo morar no seu local de origem, o escritor então, não entrega totalmente o
final, ele faz com que nós leitores imaginemos a continuidade da trama, com um clima de
suspense no ar.
Por uso dos muitos recursos cinematográficos, o diretor Stuart conseguiu traduzir
as obras de H. P. Lovecraft, Dagon e A sombra sobre Innsmouth, em uma verdadeira trama
significativa, rodeada de signos e de elementos interpretativos, cheios de enigmas e efeitos no
filme Dagon. Todo o filme, deste modo, trata-se então, “de um futuro já imaginado (temido
ou esperado) por um personagem [...], ou ainda, [...], a sequência da evasão imaginada e, em
[...] flashes dos acontecimentos imaginados pelo protagonista”. Contudo, tal futuro antecipado
pode ser “desmentido pelo acontecimento, por razões dramáticas. Mas também pode ser
confirmado pela sequência da ação, passando do imaginário projetivo à realidade em ato [...]”
(MARTIN, 2009, p. 233). Ao refletirmos sobre esse descrito, o filme Dagon é, conforme
analisado, a interpretação e a transmutação dos contos de Lovecraft através de uns dos
recursos cinematográficos mais audaciosos utilizados para filmes, o flashes-forward. É
através desse recurso que o diretor do filme, consegue demonstrar a principal ideia e mistério
da trama, onde o passado e o presente ficam unidos, por uso da fusão. O filme conforme
analisado, expressar toda essa transição do passado e presente, presente e passado, que por
fim se encontram tornando somente um, ou seja, o (primeiro passado) imaginado e/ou
sonhado.
Assim, desde o início do filme, o sonho de Paul remete à adoração do deus
marinho Dagon, ou seja, representa o ciclo cosmogônico do mito de Cthulhu, simbolizando
um signo com valor representativo de índice, pois, como tal, aponta para fim da história,
indicando por meio de muitos flashes, indícios do desfecho da trama cinematográfica.
CONCLUSÃO
Embora saibamos da vastidão do conteúdo a ser explorado na literatura de horror
de H. P. Lovecraft, os resultados obtidos através da presente pesquisa foram relevantes para
obtenção de mais dados a respeito da literatura fantástica do escritor americano, uma vez que
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a mesma ainda é carente de pesquisas e estudos acadêmicos. Com a análise detalhada de
contos Dagon e A sombra sobre Innsmouth, que incluem o chamado Ciclo de Cthulhu do
escritor americano, foi possível compreender a cosmogonia que embasa todo o mito
lovecraftiano acerca da criação da vida na terra, e consequentemente, permitiu uma maior
compreensão das traduções de tais aspectos no cinema.
Compreender os signos constituintes do terror cósmico lovecraftiano e em suas
traduções no cinema ajuda-nos a compreender os processos pelos quais tais signos passam ao
ser traduzidos. Todavia, tal compreensão somente foi possível graças ao arcabouço teórico
desenvolvido pela semiótica de Charles Sanders Peirce. Suas definições e classificações de
signo permitiram analisar os signos em suas relações com outros signos. Assim, a escolha por
uma abordagem da Tradução intersemiótica serviu de apoio significativo, já que pretendíamos
analisar os muitos sistemas sígnicos do cinema, incluindo o som, as imagens e o verbal, para
o qual a teoria literária se mostraria insuficiente. Assim, acreditamos que o modelo de análise
semiótica aqui utilizado, não de forma isolado, mas associado ao estudo dos recursos
cinematográficos, possa contribuir para outros trabalhos futuros de tradução intersemiótica.
Esperamos também progredir com o estudo sobre o gênero gótico na literatura de Lovecraft,
incluindo, em pesquisas futuras, outras obras do autor, assim como suas traduções em outros
sistemas de signos.
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O MITO DO DUPLO EM “A HORA E VEZ DE AUGUSTO MATRAGA” E “O ESPELHO”,
CONTOS DE JOÃO GUIMARÃES ROSA
Francisco Ronaldo da Silva Santos1; Antônia Marly Moura da Silva2
RESUMO: A pesquisa em sua fase inicial intitulada A expressão da dualidade na representação da personagem em
“A hora e a vez de Augusto Matraga”: conto de Guimarães Rosa, tal como foi apresentada no Relatório parcial,
avançou para um estudo comparativo de dois contos do escritor, tendo como corpus os contos “A hora e a vez de
Augusto Matraga”, integrante de Sagarana (1946) e o conto “O Espelho” (1962) do livro Primeiras Estórias. Trata-se
de um enfoque crítico-comparativo e teve como objetivo identificar as marcas do mito do duplo na ficção rosiana. Para
tanto, foram feitas pesquisas em textos teóricos e literários a fim de compreender a noção clássica e moderna do mito
para, em seguida, desenvolver reflexões sobre o tema. Assumindo o desafio proposto, buscamos a articulação de
conceitos e concepções teóricas sobre o duplo, tentando compreender sua manifestação nos contos de Guimarães Rosa,
sobretudo, em Sagarana, e Primeiras Estórias, com o intuito de escolher quais contos apresentavam a perspectiva
defendida. Observando as narrativas que representavam o tema da dualidade em maior grau, escolhemos os dois contos
aqui referidos obedecendo os seguintes critérios: primeiro, a opção pelas obras selecionadas no projeto de pesquisa;
segundo, a preferência por contos em que as metáforas melhor indicavam o tema do duplo na construção da
personagem. A partir do estudo comparativo desses contos é possível afirmar que a dualidade é a marca dos
protagonistas rosianos e que o esfacelamento dos seres ficcionais é atributo decisivo na construção da arquitetura
ficcional.
PALAVRAS-CHAVE: Guimarães Rosa; Mito do duplo, Conto brasileiro contemporâneo.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte de uma pesquisa maior que investiga o duplo na ficção de
Guimarães Rosa. É um fragmento do plano de trabalho integrante da pesquisa PIBIC/CNPq
intitulada: “Espelhos, sombras, máscaras e outras metáforas: o mito do duplo na ficção de
Guimarães Rosa”, atividade que desenvolvi na qualidade de bolsista na Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte.
Trata-se de um estudo crítico comparativo dos contos “A hora e vez de Augusto
Matraga”, integrante do livro Sagarana (1962) e o “O espelho”, do livro Primeiras Estórias (1962),
ambos de João Guimarães Rosa, escritor considerado pela crítica como um dos maiores autores de
ficção brasileira, destacando-se no cenário das letras nacionais pela criação de enredos complexos e
pelo investimento na subjetividade dos personagens, característica marcante em sua produção
literária.
O duplo é um mito recorrente na literatura. É ponto focal no gênero fantástico e estendese até a ficção científica. O termo “Doppelgänger” consagrou-se durante o romantismo por JeanPaul Richter em 1796, ao qual se traduz “Duplo” e significa “aquele que caminha do lado”,
“companheiro de estrada” (BRAVO, 1997, p. 261).
Convém ressaltar que o tema da dualidade ganha maior evidência no século XIX,
embora as primeiras representações do problema sejam encontradas em tempos muito remotos. O
duplo está presente em lendas, livros sagrados e folclore. Temos, por exemplo, nO Banquete, de
Platão a menção ao andrógino, ser uno, completo e perfeito. Segundo o mito, não havia dois sexos,
mas três: homem, mulher e o andrógino, constituído dos dois gêneros. O andrógino representa a
união primitiva que, mais tarde, por desobedecer aos deuses, recebe como castigo a divisão da
espécie. Com a cisão, nasce o desejo da união perfeita de antes, é a ideia da busca incessante pela
metade perdida, visando o resgate da reconstituição da unicidade primordial. No livro Gênesis a
1
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ideia da divisão ressurge, pois Eva nasce de uma parte de Adão. Outros aspectos da dualidade
também são expressos no texto bíblico, como, por exemplo, a composição da formação do homem
pelo corpo e alma; a representação do bem e do mal, céu e inferno, anjos e demônios etc. Em todos
os casos, o homem é visto como portador de natureza dupla, não-homogêneo.
O duplo ganha na lenda de Narciso uma de suas maiores representações. No mito,
Narciso, nascido do amor do rio Ovídio e da ninfa Liríope, é um ser dotado de extrema beleza.
Após seu nascimento, sua mãe procura Tirésias para saber se Narciso viverá muito, e este responde
que ele viverá até o dia que se conhecer. Durante uma caçada, o jovem e orgulhoso Narciso
desperta o amor da ninfa Eco, mas recusa-se a entregar-se a ela. A ninfa, então, pede à deusa
Nêmesis que o amaldiçoe para que ele também não possa possuir seu objeto de desejo. Certo dia, no
campo, Narciso, sedento, aproxima-se de um poço de água límpida para bebê-la quando, ao ver sua
imagem refletida na água, apaixona-se por ela. Ele, encantado por seu reflexo, não consegue parar
de contemplar sua própria imagem e, por isso, definha de sede e fome até a morte. Narciso surge,
então, como símbolo do duplo na literatura, inspirando diversos autores até os nossos dias.
O mito do duplo é recorrente na ficção rosiana, o que pode ser observado na obra
Grande Sertão: Veredas (1956), na representação da personagem Diadorim/Reinaldo e também na
construção do perfil de Riobaldo; nos contos “Estória Nº 3”, “Desenredo”, “Se eu seria personagem,
de Tutameia (1967); em “Meu Tio, o Iauaretê”, de Estas Estórias (1969), bem como nos contos
aqui estudados “O Espelho” e “A hora e vez de Augusto Matraga”, narrativas que trazem a
característica da duplicidade expressa na arquitetura ficcional.
Observando que o tema da dualidade ocupa espaço privilegiado na produção literária do
escritor mineiro, desenvolvemos esta pesquisa com o intuito de identificar o modo de atualização do
tema do duplo em sua obra. Partindo da idéia de que desde o modernismo de 45 a literatura tem
explorado como viés temático a representatividade da condição humana e também atentos aos
elementos estéticos que constituem a matéria da prosa rosiana, optamos por focalizar a relação mito
e literatura e, em particular, o tema da dualidade com o intuito de observar o modo como a referida
problemática é tratada nos contos “O espelho” e “A hora e a vez de Augusto Matraga”, objeto de
nossa investigação.
Analisando motivos e circunstâncias que permeiam a ação dos personagens de
Guimarães Rosa, constatamos que o escritor elabora situações que põem em foco a construção da
identidade do indivíduo. Em seus enredos, engenhosamente construídos, na criação de neologismos,
na pluralidade dos discursos dos seres ficcionais, na plurinomeação dos personagens, dentre outras
técnicas, o escritor reinventa a língua e a linguagem para compor uma vertente moderna do
regionalismo brasileiro.
Vale destacar que para a realização deste trabalho, buscamos como referência teórica os
textos Metamorfoses de Ovídio, os conceitos sobre o duplo desenvolvidos por Platão; as obras de
Freud Sobre o narcisismo e O estranho; dentre outros trabalhos que tratam do problema em pauta.
O propósito é observar o modo de atualização do mito do duplo em dois contos de Guimarães Rosa,
buscando compreender como metáforas e símbolos são expressos nessas narrativas.
MÉTODOS
Através do enfoque crítico-comparativo de dois contos de Guimarães Rosa procuramos
compreender a relação mito/literatura e também o modo de funcionamento da narrativa. Utilizando
o método de abordagem dedutiva, partimos de conceitos e concepções gerais sobre o mito do duplo
para, a partir daí, identificarmos o problema do desdobramento do eu na ficção rosiana.
O propósito é analisar o discurso narrativo, focalizando as representações dos
personagens e suas funções na narrativa. Dessa forma, foram escolhidos dois contos, um de
Sagarana e outro de Primeiras Estórias com o objetivo inicial de desenvolver uma leitura de cada
narrativa e em seguida um estudo comparativo dessas narrativas. Na segunda etapa da pesquisa o
objetivo foi indicar pontos convergentes e/ou divergentes observados nos textos analisados.
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A escolha pelo corpus foi feita levando em consideração os contos que apresentam maior
evidencia do mito do duplo. Inicialmente, estudamos o tema da dualidade em obras clássicas como
O Banquete e República de Platão, e Metamorfoses de Ovídio; no decorrer de nossa investigação,
também foram importantes os conceitos sobre o narcisismo formulados por Freud, dentre outras
concepções sobre o duplo. Após o estudo da teoria, investigou-se a presença do duplo em contos de
Guimarães Rosa.
Na leitura pretendida, procuramos identificar metáforas que indiciam a temática do
desdobramento do eu como o espelho, a sombra, a máscara, dentre outros. Sistematizando o
trabalho em partes, as atividades foram assim desenvolvidas: 1) seleção de textos teóricos, literários
e de crítica que nos ajudaram a ter uma visão ampliada dos contos eleitos; 2) leitura, fichamento e
discussão do material teórico escolhido; 3) Análise e interpretação dos contos. Nessa etapa,
iniciamos a produção de textos para a apresentação em sessão de comunicação em Congressos e
publicação em Anais de eventos. Por fim, organizamos os resultados da pesquisa tendo em vista a
elaboração do Relatório final.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sagarana (1946) foi seu primeiro livro publicado. Nessa coletânea de contos,
Guimarães mostra sua personalidade estilística e literária, deixando claro sua preferência por temas
ligados ao universo do sertão e, sobretudo, às questões humanas. A primeira versão da obra contava
com doze contos e aproximadamente quinhentas páginas, reescrito e publicado dez anos depois,
figurava com apenas nove contos e cerca de trezentas páginas. Quanto ao título, é constituído da
fusão de “Saga” – do germânico, significando “conjunto de estórias orais” – com o sufixo “-rana” –
do tupi, “à maneira de”, ou seja, o livro é composto por contos narrados à maneira de histórias orais.
Dentre os contos de Sagarana, o que é visto com maior relevância é “A hora e vez de
Augusto Matraga”. Ao compor o personagem Augusto Matraga, Guimarães Rosa cria dois
personagens distintos dentro de um só, sendo um deles o Nhô Augusto Esteves das Pindaíbas,
homem temido e prepotente, e o outro Nhô Augusto, homem criado sob a religiosidade da avó, que
trocam de lugar em determinadas passagens de suas vidas. Esse é apenas um dos personagens que
demonstra a sutileza e habilidade de Rosa como escritor.
Com a publicação de Primeiras Estórias em 1962, Guimarães Rosa mais uma vez
surpreende os críticos literários pelo investimento poético e formal na composição de suas
narrativas curtas. Os vinte e um contos desta coletânea tematizam, de um modo geral, problemas
inerentes à condição humana. Uma das características rosianas, observada nos contos de Primeiras
Estórias e tida como marca recorrente em sua ficção, chamando a atenção do leitor, é o modo como
ele enfoca a fala de seus personagens como pontos centrais de suas tramas.
Primeiras Estórias é marcado pelas simbologias expressas no discurso narrativo,
observadas desde as figuras que aparecem no índice da obra. É o teor simbólico observado no
decorrer do conto “O Espelho” que cria uma atmosfera de experiência fantástica, provocando à
sensibilidade dos leitores atentos e propiciando fascinantes reflexões sobre a essência humana. A
obra faz jus à mestria de Guimarães Rosa, figurando como um de seus grandes legados.
Sobre o conto “A hora e vez de Augusto Matraga”
No conto “A hora e vez de Augusto Matraga” o personagem central, Nhô Augusto é o
signo do duplo, sujeito dividido entre o bem e o mal, que experimenta o sabor do poder e do
desamparo, contra tudo e contra todos até o desfecho narrativo que acontece após ele perder seus
bens, família e honra, quando um major rival manda matá-lo. Porém é numa trajetória de vida que o
personagem Nhô Augusto, destronado de sua condição de fazendeiro, num exercício de negação de
suas atitudes demoníacas, consegue sobreviver e reconstruir sua vida através da caridade e do
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trabalho, até o momento em que encontra em Joãozinho Bem-Bem, um cangaceiro, a oportunidade
de voltar a ser o sujeito bruto e temido de antes.
Nhô Augusto é um personagem de comportamento duplo. Toda sua trajetória é marcada
pela dualidade de valores e atributos como: valentia/religiosidade; poder/humildade;
riqueza/pobreza; bravura/mansidão; orgulho/humildade; ócio/trabalho; maldade/generosidade;
bem/mal; Deus/diabo; Céu/inferno; vida/morte. A cisão do eu do personagem é o tema central da
narrativa. Na construção do personagem o escritor revela, metaforicamente, que a formação do
homem constitui-se de experiências diversas e, muitas vezes, opostas.
O duplo que se observa na composição de Nhô Augusto condiz com uma das
classificações de Pélicier (1995) (apud MELLO, 2000, p. 117): o “resultado de transformação em
que o original sofre uma metamorfose, surgindo para si mesmo e para outros completamente
diferente”. A ambiguidade e ambivalência de Nhô Augusto surgem “como representação de uma
cisão interna” (ROSA, 2001, p. 121). As situações extremas e as mudanças ocorridas no decorrer da
história narrada são os indicadores da existência de vários eus ou de dois seres que integram um só
ser.
Na plurinomeação do personagem é possível visualizar seu próprio esfacelamento. O
nome Augusto Matraga é mencionado no conto somente duas vezes, no começo: “Matraga não é
Matraga, não é nada. Matraga é Estêves, filho do Coronel Afonsão Estêves, das Pindaíbas e do
Saco-da-Embira. Ou Nhô Augusto – o homem” (ROSA, 2001, p. 363). Somente no final ele é
identificado através da marca Augusto Matraga: “Então, Augusto Matraga fechou um pouco os
olhos, com sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sério
contentamento” (ROSA, 2001, p. 413). Augusto Matraga é assim nomeado no final da narrativa
para indicar ao leitor o nascimento de um novo ser, embora isso ocorra minutos antes de sua morte.
O termo surge do verbo “matraquear” que aparece no trecho “E a casa matraqueou que nem panela
de assar pipocas” (ROSA, 2001, p. 410), referindo-se aos tiros da metralhadora durante a luta final
(FREITAS, 2003). A mudança de nome indicia a junção de seus dois eus no momento em que ele
mata em nome da justiça, o que nos faz lembrar Mello ao referir-se, à luz de Jung, ao conceito da
integração da personalidade, pois, é aí que reside “o caráter de proximidade e antagonismo das
faces complementares” (2000, p. 122).
A dualidade de Nhô Augusto/Augusto Matraga encontra sua forma final no signo do
nome próprio. A história de Augusto Matraga conta o drama de um “diabo” que se tornou “santo”.
Neste conto, Guimarães Rosa usa seu magnífico poder poético e criativo para compor através de seu
personagem traços característicos da dualidade humana, tendo como fonte de inspiração recursos do
mito e do símbolo. A estética do autor mineiro nos convida a uma reflexão sobre os mistérios da
vida humana.
Sobre o conto “O espelho”
No conto “O espelho” o personagem central da narrativa diante de um espelho, assustase ao ver refletida a imagem de um ser monstruoso. Atormentado com a visão, ele decide procurar
em si seu verdadeiro eu, sem máscaras. É no ato contemplativo que o não reconhecimento de si
mesmo constitui o drama da personagem, pois a imagem refletida representa ilusionalmente o
verdadeiro eu. A história, em primeira pessoa, é contada por um narrador-personagem, de tal modo
que durante todo o texto, a impressão é que estamos conversando com o narrador da história, pois
ele nos interroga, refuta e chama-nos a atenção constantemente. Outro elemento que nos dá essa
impressão é o travessão colocado no início do conto: “- Se quer seguir-me, narro-lhe” (ROSA,
1963, p. 61), indicando que todo o relato é dirigido a um interlocutor que se constitui como um
ouvinte, a quem o narrador convida a interagir com ele.
É notório que o narrador, ao contar sua história, é dotado de maturidade e segurança.
Antes de narrar a experiência em si, ele faz uma reflexão acerca dos espelhos, centro de toda a
discussão. Para ele, os espelhos são “para se ter medo” (ROSA, 1963, p. 62), pois trazem uma carga
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mística muito grande. Inclusive, o personagem cita que onde morava na infância dizia-se que não
devia olhar no espelho “às horas mortas da noite, estando sozinho” (ROSA, 1963, p. 62); e que para
os antigos, o reflexo do espelho representava a alma. Mello (2000, p. 116) confirma esse
pensamento quando diz que “desde a Antiguidade, os espelhos fazem parte dos instrumentos
divinatórios, participando de todas as espécies de rituais ligados à magia”.
Para encontrar seu eu genuíno, o personagem decide olhar-se através de sua figura
externa. Para isso, ele devia submeter-se a “um bloqueio „visual‟ ou anulamento perceptivo”
(ROSA, 1963, p. 64) de diversos componentes de seu rosto externo, eliminando traços de
personalidade como sua imagem animal, posto que ele acredita que cada um de nós traz em si traços
animais, os elementos hereditários e os “traços” adquiridos através de relações com outras pessoas,
como paixões, influência e interesses. O personagem, então, passa a ver-se refletindo uma imagem
deturpada, escurecida.
Com isso, dores de cabeça começam a atormentá-lo, o que o leva a abandonar a
experiência da contemplação de si temporariamente. Depois de meses sem olhar-se em espelhos,
resolve, enfim, mirá-lo, mas dessa vez não vê seu reflexo. Sua imagem havia desaparecido por
completo, como se o processo que havia começado tempos atrás tivesse continuado por si próprio.
Desse acontecimento surge a questão principal do conto: existe algo no ser realmente
considerado individual ou tudo é decorrente de influências externas? É aparência e não essência?
Tanto dito que, partindo para uma figura gradualmente simplificada, despojara-me, ao
termo, até à total desfigura. E a terrível conclusão: não haveria em mim uma existência
central, pessoal, autônoma? Seria eu um... des-almado? Então o que se me fingia de um
suposto eu, não era mais que, sobre a persistência do animal, um pouco de herança, de
soltos instintos, energia passional estranha, um entrecruzar-se de influências e tudo o que na
impermanência se define? [...] Seríamos não muito mais que as crianças – o espírito do
viver não passando de ímpetos espasmódicos, relampejados entre miragens: a esperança e a
memória. (ROSA, 1963, p. 67)

Não ver sua imagem refletida no espelho faz o personagem imaginar que seria um ser “desalmado”, o narrador mostra inclinação à aceitação do mito do reflexo do espelho como a
representação da alma, o que nos leva a refletir sobre o problema a partir da colocação oportuna de
Menouar sobre a questão. Segundo o estudioso:
A busca do rosto verdadeiro do homem desenvolve-se em duas etapas: a primeira é a busca
narcisista, que significa a individuação extrema e a que ameaça a própria identidade. A
segunda etapa é a busca espiritual-humanista na identificação com o sofrer e amar, que lhe
revela o seu eu verdadeiro. (2000, p. 68)

O personagem passou a acreditar, então, que diante do espelho existia um duplo de si
mesmo, primeiramente representado por um monstro e depois pela falta do reflexo. A imagem
repugnante de si seria a mistura de todas suas expressões, sentimentos guardados, cicatrizes etc.
Operava com toda a sorte de astúcias: o rapidíssimo relance, os golpes de esguelha, a longa
obliqüidade apurada, as contra-surpresas, a finta das pálpebras, a tocaia com a luz derepente acesa, os ângulos variados incessantemente. Sobretudo, uma inembotável paciência.
Mirava-me, também, em marcados momentos–de ira, medo, orgulho abatido ou dilatado,
extrema alegria ou tristeza. (ROSA, 1963, p. 64)

Já a falta de seu reflexo no espelho significa a ausência de todos esses elementos formadores de si,
resultados de seu experimento. Para Rosset (2008, p. 90), o espelho é uma forma recorrente nos
casos de busca do eu. Porém, o espelho apresenta “„uma falsa evidência‟, quer dizer, a ilusão de
uma visão. Ele não mostra o eu, mas um inverso, um outro; não meu corpo, mas uma superfície, um
reflexo”. Ao buscar seu reflexo nele, o personagem procura uma prova de que ele existe de verdade.
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Após vivenciar uma fase difícil de sua vida e iniciar uma nova etapa na qual o
personagem desperta para o amor, ele volta contemplar-se diante do espelho como um “tênue
começo de um quanto como uma luz, que se nublava, aos poucos tentando-se em débil cintilação,
radiância” (ROSA, 1963, p. 67). Nesta cena, o reflexo no espelho é o de um menino – metáfora para
o recomeço. Como um Narciso moderno, ele conscientemente delineia sua nova identidade
excluindo as marcas ruins, deixadas por experiências passadas, e definindo uma imagem permeada
de novas e boas experiências; é o momento em que seu eu volta a constituir-se no reflexo do
espelho. Este processo configura-se como um rito de iniciação, o que nos faz lembrar a declaração
de Menouar (2000, p. 68) ao referir-se ao personagem. Em sua concepção, ele ganha uma “imagem
mais profunda e verdadeira, a qual supera seu eu material, individualizado. O que o homem do
espelho consegue é a união com um algo ou alguém maior do que ele (a identificação), sendo este
algo ou alguém profundamente ele só e único (individuação)”.
O narrador, então, questiona: “Se sim, a „vida‟ consiste em uma experiência extrema e
séria; sua técnica – ou pelo menos parte dela - exigindo o consciente alijamento, o despojamento, de
tudo o que obstrui o crescer da alma, a atulha e soterra” (ROSA, 1963, p. 68). Ou seja, se para
conhecermos a verdadeira vida deveríamos abandonar todas as experiências e sentimentos ruins
guardados, que impedem o crescer de nossa alma. Então, o questionamento “Você chegou a
existir?” (ROSA, 1963, p. 68) seria a chave para o desvendamento do conflito da narrativa. Para o
personagem, ele passou a realmente existir quando conseguiu libertar-se de suas influências e das
coisas que atrapalharam seu desenvolvimento interior.
Em toda a narrativa se desenrola o clássico questionamento: nós chegamos a existir?
Diante dos resultados do experimento é posto em dúvida nossa real existência. O personagem relata
que se conheceu apenas quando se “livrou” dos traços formadores de sua personalidade, chegando
ao ponto de seu “outro” tornar-se transparente, refletindo seu interior. Sugerindo, assim, que
seríamos seres formados, ideologicamente, por questões abstratas, como sentimentos e influências
adquiridas socialmente, no contato e relação com outras pessoas.
“o espelho, são muitos” - confluências narrativas
Até mesmo para o leitor mais desatento a ambivalência e a ambiguidade presentes na
construção dos protagonistas dos contos “A hora e vez de Augusto Matraga” e “O Espelho” são
perceptíveis na estrutura dessas narrativas. A dualidade expressa nesses contos explora a dicotomia
entre o bom e o mau, ser e parecer.
Na composição do personagem Augusto Matraga o que se destaca é o caráter cindido de
sua personalidade. Primeiramente, o personagem é um temido coronel, impiedoso e poderoso; num
segundo momento, ele é um penitente, temente a Deus, caridoso e trabalhador. Por fim, as duas
personalidades parecem fundir-se para constituir o que seria o verdadeiro eu do personagem, posto
que ele é capaz de matar alguém em favor da justiça. Nhô Augusto é um sujeito de identidade
esfacelada, pois ele não apresenta um perfil bom ou mal. Em outras palavras, ele não é inteiramente
mal ou inteiramente bom, em seu comportamento ora predominam características ruins, ora
características boas.
Nesse conto, o duplo é resultado da transformação do personagem-protagonista, o que
ocorre através de um lento processo de mudança interior, observado nas experiências de vida do
personagem. Porém, a expressão do verdadeiro eu somente acontece pouco antes da morte de
Matraga, quando ele, destruído moralmente, ressurge completo, um novo ser.
Já no conto “O espelho”, o personagem é um ser de identidade também plural, porém,
ao contrário do que ocorre com Augusto Matraga, a trajetória deste Narciso caminha para a
desconstrução de si, pois o espelho é o elemento deformador do eu. Ao contrário do Narciso
ovidiano que se apaixona por seu reflexo e por isso é fadado ao fim, o Narciso rosiano tem na
imagem de um “monstro” refletida no espelho o motivo de busca de sua real identidade, o que
culmina com a vitória. Num jogo especular diante do espelho, o personagem empreende uma
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investigação em busca de si mesmo com o propósito de reverter o processo de desfiguração de sua
imagem. Como quem tece seu próprio retrato, questionando a realidade e a ilusão, de forma mágica
ele consegue destruir aquele hediondo e estranho reflexo e passa a contemplar seu rosto
metamorfoseado. Assim, ser e parecer, fora e dentro, medo e revolta são os pares que constituem a
dualidade desta narrativa.
CONCLUSÃO
O duplo é tema recorrente no mito e na literatura e tem conquistado espaço privilegiado
na produção literária contemporânea. No Brasil, Guimarães Rosa pode ser apontado como um dos
nomes que utilizou com esmero o mito do duplo em suas obras, isso se observa não só nas temáticas
de suas tramas, mas na própria estrutura de suas narrativas. Um traço que indica o valor dado ao
duplo em sua ficção pode ser observado no zelo em nomear suas personagens, um aspecto que
indica o esfacelamento de seus heróis.
Nos dois contos analisados, é o jogo ambivalente entre o bom e o mau, o ser e o parecer,
o belo e o feio que põe em cena o tema do duplo. Em “A hora e vez de Augusto Matraga”, a
construção do verdadeiro eu acompanha a trajetória de vida da personagem principal. A formação
da identidade de Augusto Matraga está entrelaçada ao processo de maturidade da personagem, o
que acontece mediante uma série de situações adversas que o leva a sentimentos distintos; as
mudanças no comportamento de Nhô Augusto contribuem para a construção do drama do
personagem representado como um ser cindido, ambíguo e ambivalente.
No que se refere ao caso particular do conto “O Espelho”, de Primeiras Estórias,
observamos que o escritor atualiza metaforicamente o mito de Narciso, pois, na trama o
personagem-narrador, como Narciso, é atraído por seu reflexo num espelho, metáfora indiciadora
do drama do personagem. Ao contemplar a imagem de um ser grotesco, o personagem, não
nomeado, inicia um experimento de ordem psicológica que tem como objetivo encontrar sua
verdadeira imagem. O espelho é o meio pelo qual o “outro” do narrador emerge. O estranho reflexo
no espelho representa alegoricamente seu duplo. Dividido entre a realidade e a ilusão, o personagem
se coloca como investigador de sua própria identidade.
Analisando os personagens protagonistas dos dois contos e buscando analogias com o
mito do duplo, constatamos que ambos são representados como seres esfacelados, em busca de
compreender seu verdadeiro eu. Nos dois contos, Guimarães Rosa põe em discussão a problemática
da dualidade humana, propiciando uma reflexão sobre a condição existencial. Nas obras estudadas,
é possível perceber como o escritor desconstrói a concepção de que o homem é um ser uno,
exemplar dotado de originalidade.
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O OBJETO DE ENSINO DA MELP EM CURSOS DE LETRAS-PORTUGUÊS EM IES
BRASILEIRAS
Elvis Alves da Costa1; Gilton Sampaio de Souza2; Crígina Cibelle Pereira3
RESUMO: Nessa pesquisa, investigamos como se configura institucionalmente e se caracteriza, pedagógica e
teoricamente, a área recoberta pelas disciplinas vinculadas à Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa em cursos de
graduação de Letras-Português, tendo em vista a necessidade de delimitação do objeto específico de ensino dessas
disciplinas e os objetivos e conteúdos propostos para essas disciplinas no PPC e nos PGDs. O corpus dessa pesquisa é
constituído por documentos oficiais disponibilizados pelo MEC, pelas IES e por outros órgãos oficiais. Para tanto,
adotamos como aporte teórico os estudos de Souza (2008), Antunes (2003), Geraldi (2004), Barzotto (2008a, 2008b),
Buzen et all (2006), Rojo (2000), Pietri (2006), entre outros. Os resultados obtidos apresentam as disciplinas que se
inserem nas metodologias do ensino de Língua Portuguesa, bem como o objeto de ensino dessas disciplinas, uma vez
que a bibliografia que dá sustentação a essas disciplinas estão relacionadas ao ensino da Língua Portuguesa, a produção
de texto e a prática de leitura. Além disso, constatamos que essas IES pretendem formar profissionais para atuar no seio
social de forma crítica e reflexiva, tendo em vista que os objetivos do curso de Letras dessas instituições estão voltados
para a formação e qualificação dos graduandos. Acreditamos que esses resultados possam contribuir com os estudos e
as discussões acerca das políticas de formação de professores em Letras e em Pedagogia, enfim, refletir sobre o que é
mesmo que se ensina e estuda nas aulas ditas de ensino de Língua Portuguesa.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Portuguesa; Graduação em Letras-Português; Graduação em Pedagogia

INTRODUÇÃO
O ensino de Língua Portuguesa, principalmente a partir da década de 80, vem passando por
profundas transformações que se refletem nas práticas de ensino, nos métodos e nos conteúdos
escolares. Em conseqüência disso, pesquisas e discussões teóricas e práticas sobre o ensino de
Língua Portuguesa em cursos superiores de formação de professores têm ganhado cada vez mais
espaços em eventos nacionais e internacionais da área de Letras e de Educação (Pedagogia), com
ênfase especialmente nas questões que envolvem concepção de linguagem, ensino de gramática,
ensino de literatura, leitura e formação do leitor, ensino e produção de textos, entre outros. No
entanto, mesmo com todas essas discussões acerca do ensino de Língua Portuguesa no Brasil,
muitos problemas (como ensinar o aluno a ler, interpretar e produção textos coerentes) ainda
permanecem quase intocáveis e, às vezes, inalterados nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e
nos Programas de Disciplinas (PGD) de graduação dessas áreas e nas práticas efetivas de ensino em
sala de aula.
Dessa forma, objetivamos investigar como se configura institucionalmente e se caracteriza,
pedagógica e teoricamente, a área recoberta pelas disciplinas vinculadas à Metodologia de Ensino
de Língua Portuguesa em cursos de graduação de Letras-Português e de Pedagogia, tendo em vista a
1
Discente do curso de Letras com habilitação em Língua Espanhola, do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque
Maia” – CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail: elvinhojk@yahoo.com.br
2

Doutor em Linguística e Língua Portuguesa, Docente do Curso de Mestrado e do Departamento de Letras da UERN, Campus de
Pau dos Ferros; Bolsista de Produtividade em Pesquisa da UERN. Coordenador da pesquisa. Email: giltonsampaio_uern@ig.com.br
3

Doutoranda em Estudos da Linguagem/PPgEL/UFRN; docente Departamento de Letras, do Campus Avançado “Profª. Maria
Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; Vice-coordenadora da
pesquisa. E-mail: criginacibelle@uern.br

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

1210

necessidade de delimitação do objeto específico de ensino dessas disciplinas e os objetivos e
conteúdos propostos para essas disciplinas no PPC e nos PGDs.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a agosto de 2011, por meio de
método de investigação qualitativo, com pesquisa da campo, documental e bibliográfica. O universo
de estudo dessa pesquisa se constitui de todos os cursos de Licenciatura em Letras-Português e
Pedagogia da UERN, da USP e da UFMA. A opção por esse universo se deu em função de que essa
investigação se vincula a uma pesquisa financiada pela CAPES, por meio do PROCAD (cf.
SOUSA, 2008), da qual fazemos parte, cujo foco é também a problemática das disciplinas das
licenciaturas voltadas para o ensino de Língua Portuguesa e o universo de estudo são os cursos das
próprias IES envolvidas.
Considerando que a pesquisa “O objeto de ensino da MELP em cursos de Letras-Português e
de Pedagogia de IES brasileiras” busca estudar cursos de formação de professores para atuarem no
ensino de Língua Portuguesa, essa investigação apresenta um caráter descritivo, comparativo e
interpretativo, e, ainda, configura-se como uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental.
Os dados dessa pesquisa foram coletados em documentos oficiais, junto ao portal do
Ministério da Educação (MEC) e aos portais das instituições (UERN, USP e UFMA), na internet, e
às coordenações dos cursos. Esses dados serão compostos por: (i) Documentos oficiais
disponibilizados pelo MEC, pelas IES e por outros órgãos oficiais, quando for o caso; (ii) PPC em
vigor (ou partes dele) e suas matrizes curriculares atuais, de todos os cursos; (iii) PGD de todas as
disciplinas vinculadas à MELP, especialmente as que apresentem em seus nomes termos como
“Metodologia do Ensino”, “Didática”, “Prática”, “Oficina”, “Seminário”, entre outros. Com os
dados coletados, faremos a sua codificação e tabulação, utilizando-se de quadros demonstrativos e
de outros recursos metodológicos.
Para dar sustentação teórica às metodologias e às análises aqui realizadas, fazemos essas
reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa com base nos estudos de Geraldi (2004), para quem
o ensino do português deve se dar por meio de trocas de conhecimento, das interações sociais
efetuadas entre um locutor e seus interlocutores, possibilitando aos sujeitos se expressarem por
meio da fala e da escrita, o que confere aos aprendizes autonomia e maior compreensão da língua
materna. Além de Geraldi, destacamos os estudos desenvolvidos por Souza (2008), Antunes (2003),
Barzotto (2008a, 2008b), Buzen et all (2006), Rojo (2000), Pietri (2006), entre outros, que trazem
contribuições a essas reflexões, sejam nas questões de leitura e produção de textos como nas
reflexões sobre políticas lingüísticas e formação de professores no Brasil.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tomando por base os estudos acima referidos acerca do ensino de Língua Portuguesa,
analisamos os Projetos Pedagógicos do curso de Letras/Português da UERN, da USP e da UFMA,
no intuito de verificar quais disciplinas dessas instituições se inserem no campo das chamadas
Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa – MELP.
Considerando os objetivos desse trabalho, focalizaremos uma apresentação geral dos dados,
com algumas reflexões de caráter exploratório e descritivo, no intuito de apresentar um panorama
da MELP nos cursos em análise; no entanto, optamos por priorizar, para esse texto, o curso de
Letras-Português.
Assim, de acordo com os documentos analisados, elaboramos alguns quadros panorâmicos,
que são expostos a partir de agora.
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Disciplinas do campo da MELP do curso de Letras/Português
USP

Didática da Língua Portuguesa
Produção textual
Leitura
Estágio supervisionado I

Metodologia do Ensino de Língua
Portuguesa I
Metodologia do Ensino de Língua
Portuguesa II

Estágio supervisionado II
Seminário de Monografia I
Seminário de Monografia II
Quadro nº 1: Disciplinas do campo da MELP do curso de Letras/Português

UFMA

Prática de Leitura
Prática de Produção de Textos
Aproximação com a Prática
Estágio Supervisionado – Língua
Portuguesa (Ens. Fundamental)
Monografia
Estágio Supervisionado – Língua
Portuguesa (Ensino Médio)
Estágio Supervisionado – Literatura
Portuguesa (Ensino Médio)

O quadro acima, elaborado com base no PPC e nas matrizes curriculares do curso de
Letras/Português da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), da Universidade do
Estado de São Paulo (USP) e da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), apresenta as
disciplinas que realmente apresentam propostas para o campo das chamadas Metodologias do
Ensino de Língua Portuguesa (MELP). Na comparação entre as disciplinas ofertadas pelas três IES,
vemos que é na USP em que há o menor número de disciplinas vinculadas à área de ensino de
Língua Portuguesa.
Com efeito, tomando como objeto de estudo essas disciplinas que estão vinculadas as
Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa (MELP), assim como partindo da análise do PPC do
curso de Letras/Português e especialmente de duas ementas, elaboramos um quadro com o intuito
de identificar o objeto de ensino da MELP nos cursos de Letras/Português nas tr~es IES envolvidas
na pesquisa.
Vejamos:
O objeto de ensino das metodologias do ensino de Língua Portuguesa no curso de Letras/Português

UERN

Leitura, produção de texto e análise
lingüística

USP

Ensino da Língua Portuguesa, prática
de leitura e produção de texto

UFMA

Reflexão sobre o ensino da Língua
Portuguesa, produção de texto e
leitura
Quadro nº 2: O objeto de ensino das metodologias do ensino de Língua Portuguesa no curso de Letras/Português

Conforme quadro, constatamos que o objeto de ensino da MELP nessas três IES brasileiras
não sofre muita alteração de uma instituição para outra, uma vez que na Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN) o objeto recai, especialmente, na prática de leitura, produção de texto
e análise linguística; na Universidade de São Paulo (USP) o objeto de ensino da MELP enfatiza o
ensino da Língua Portuguesa a partir da prática de leitura e produção de texto e, na Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), o objeto passa a refletir acerca do ensino da Língua Portuguesa,
bem como da produção de texto e da prática de leitura.
Nesse sentido, percebemos que nas disciplinas que fazem parte das metodologias do ensino
de Língua Portuguesa (MELP) o objeto de estudo enfatiza principalmente a produção de texto e a
prática de leitura, de modo que, nessas disciplinas, o texto é tomado como objeto de ensino da
língua materna, uma vez que, assim como aborda Geraldi (2004, p. 135), a
[...] produção de texto (orais e escritos) como ponto de partida (e de chegada) de todo o
processo de ensino/aprendizagem da língua. E isto não apenas por inspiração ideológica de
devolução do direito à palavra às classes desprivilegiadas [...]. Sobretudo, é porque no
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texto que a língua – objetos de estudos – se revela em sua totalidade quer enquanto
conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma
relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação marcada pela
temporalidade e suas dimensões.

Assim sendo, o texto passa a ser encarado como ponto de partida para o processo de ensinoaprendizagem da língua materna, permitindo ao aluno refletir sobre a estrutura e funcionamento do
sistema lingüístico, colocando em contato com a leitura, a produção de textos e análise linguística,
sendo que “centrar o aluno na produção de textos é tomar a palavra do aluno como indicador dos
caminhos que necessariamente deverão ser trilhados no aprofundamento quer da compreensão dos
próprios fatos sobre os quais se fala quer dos modos (estratégias) pelos quais se fala” (GERALDI,
2004, p. 165).
A aproximação nas abordagens das questões referentes ao ensino de Língua Portuguesa
podem ser observadas também se observarmos as referências bibliográficas de seus programas de
disciplinas, com destaque para Koch (que aparece nos três cursos) e Geraldi e Dionísio (que
aprecem em dois), conforme apresentamos no quadro a seguir.
Bibliografia que dá sustentação às disciplinas da MELP
UERN
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais/Língua portuguesa – 3º e 4º
Ciclos. Brasília, 1997.
BUNZEN. C; MENDONÇA. M. Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo, Parábola
Editorial, 2006.
DIONÍSIO, P. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
GERALDI. J. W. (Org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997.
FIORIN, J. L. ; SAVILOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 17.ed. São Paulo: Ática, 2007.
KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2001
______; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2001.
ROJO, R. A Prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. São Paulo: EDUC, Campinas: Mercado de
Letras, 2000.
USP
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. [trad.]. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
GERALDI, João Wanderley (org.). O texto na sala de aula: leitura e produção. Cascavel: Assoeste, 1984.
_____________. Linguagem e ensino. Campinas: Mercado de Letras-ALB, 1996.
_____________. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.KOCH, I. V. , A coesão textual. São Paulo:
Contexto, 1991
.KOCH, I. V., TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1991.
MARCUSCHI, L. Antonio. Da fala para a escrita. Atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2002.
ORLANDI, E. P. Autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis,RJ: Vozes, 1996.
UFMA
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.
DIONISIO, Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. (orgs). Gêneros textuais &
ensino. Rio de janeiro: Lucerna, 2002.
KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas, SP: Pontes: Editora da UNICAMP, 1.
KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002.
KOCH, Ingedore G. Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1992.
KOCH, Ingedore G. Villaça. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1992.
MEURER, José Luiz; MOTTA-RUTH, Desirée. (orgs). Gêneros textuais: subsídios para o ensino da linguagem.
Bauru: EDUSC, 2002. (Signum).
Quadro nº 3: Quadro síntese da bibliografia que dá sustentação às disciplinas da MELP

O quadro acima, conforme análise dos PPCs, de PGDs e de outros documentos oficiais,
mostra a bibliografia que dá sustentação as disciplinas que estão vinculadas às metodologias do
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ensino de Língua Portuguesa (MELP). Além disso, constatamos que as bibliografias dessas
disciplinas apresentam referências relacionadas ao ensino da Língua Portuguesa, a produção de
texto e a prática de leitura, contemplando, assim, as propostas defendidas por Geraldi (2004).
Consoante com isso, acrescentamos, ainda, que a bibliografia dessas disciplinas possibilita
ao aluno ampliar seus conhecimentos acadêmicos, assim como desenvolver as habilidades de
interpretação, expressão e reflexão, tanto no contexto oral como no escrito, isto é, permite ao aluno
um aprendizado de conhecimento e produção e, não meramente, um aprendizado de
reconhecimento e reprodução.
Vimos, também, que as tratadas por Geraldi acerca da formação crítica dos egressos e do
compromisso dos profissionais educadores para com um ensino de português de qualidade se
refletem em alguns dos aspectos focalizados no perfil dos egressos desses cursos, conforme
ilustramos no quadro abaixo.
O perfil dos egressos do curso de Letras/Português
UERN
- Capacidade de interagir em diferentes situações de uso da linguagem, bem como refletir criticamente sobre a
linguagem como um fenômeno social, histórico, cultural e político;
- Domínio do uso da língua objeto de sua habilitação e respectivas literaturas, em diferentes manifestações lingüísticas
para atuar como professor, investigador, critico literário, intérprete, produtor e consultor, fornecendo, assim, o processo
contínuo de construção do conhecimento da área e a utilização de novas tecnologias;
- Domínio crítico de um repertório representativo das literaturas portuguesa e brasileira, das literaturas norte-americana
e inglesa ou hispano-americana ou espanhola, conforme sua habilitação;
- Domínio de diferentes noções de gramática e (re) conhecimento das variedades lingüísticas existentes, bem como dos
vários níveis e registros de linguagem, nas suas manifestações orais e escritas;
- Capacidade de analisar, descrever e explicar diacrônica e sincronicamente, a estrutura e o funcionamento de uma
língua, em particular, daquela por ele preferida como habilitação;
- Domínio teórico e descritivo dos componentes fonológicos, morfossintáticos, lexicais, semânticos, pragmáticos da
língua conforme habilitação.
USP
- Ter capacidade de analisar, descrever e explicar, diacrônica e sincronicamente, a estrutura e o funcionamento de uma
língua, em seus componentes fonológico, gramatical e semântico;
- Ter capacidade de (re)conhece as variedades lingüísticas diatópicas, diacrônicas, diastráticas e diafásicas existentes;
- Compreender o funcionamento da linguagem humana em suas dimensões psicológicas, históricas, políticas e
ideológicas e, principalmente, o fato de que a mudança e a variação são inerentes a ela;
- Analisar as condições de uso da linguagem, sendo capaz de descrever as coerções internas e a heterogeneidade
constitutiva que produzem o sentido do texto, ou seja, sua estrutura e sua historicidade;
- Compreender como se processa a aquisição da linguagem e, por conseguinte, os problemas de ensino e aprendizagem
da língua materna e de línguas estrangeiras;
- Ter capacidade de analisar, descrever, explicar e interpretar um texto literário levando em consideração os seus
componentes formais (fonológicos, gramaticais, semânticos e genéricos), temáticos e conteudísticos;
- Conhecer o processo de formação dos sistemas literários levando em consideração tanto a autonomia formal quanto
as determinações histórico-sociais das obras literárias.
- Ter domínio ativo e crítico de um repertório representativo de uma dada literatura (obras) e sua respectiva fortuna
crítica (história, polêmicas);
- Ter conhecimento bem fundamentado das mais relevantes teorias críticas e ser capaz de desenvolver em relação a
elas antes atitudes independentes que dogmáticas;
- Adotar métodos apropriados para o trabalho com textos literários no ensino fundamental e médio.
UFMA
- Satisfazer as exigências da sociedade contemporânea, no que diz respeito a sua atuação no mercado de trabalho;
- Ser capaz de manusear, de forma crítica, as diferentes linguagens, sobretudo nos contextos oral e escrito, de forma a
assimilar dialeticamente os valores culturais; além de ter consciência das variedades linguísticas e culturais.
- Saber utilizar estratégias de solução de problemas, no contexto da diversidade/heterogeneidade do conhecimento,
com vistas a atender as novas demandas sociais.
- Ser capaz de refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como fenômeno linguístico-literários, à luz de
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diferentes teorias.
- Estar apto a promover a articulação intrínseca entre o ensino, a pesquisa e a extensão, de modo a compreender sua
formação profissional como um processo contínuo, autônomo e permanente.
- Ser capaz de atuar no campo da interdisciplinaridade, promovendo diálogo constante entre áreas afins, não perdendo
de vista o compromisso indispensável com a ética, com a responsabilidade social e educacional.
Quadro nº 4: O perfil dos egressos do curso de Letras/Português

Observar, com esse quadro, que a UERN, a USP e a UFMApretendem formar profissionais
competentes, que esteja apto para lidar de forma crítica e reflexiva com a linguagem nos diversos
contextos sociais, assim como busca capacitar seus alunos para encarar as transformações no
ensino-aprendizagem de línguas. Pensando nisso, o PPC de Letras da UERN, da USP e da UFMA,
na busca de atender às necessidades do mercado de trabalho, aponta alguns objetivos a serem
alcançados para que o aluno de Letras, possa sair do curso preparado para atuar no mercado de
trabalho. Esses objetivos procuram preparar o futuro profissional para se adaptar às grandes e
profundas mudanças ocorridas no âmbito social, assim como também prepará-lo para enfrentar os
desafios, que não são poucos, na prática do exercício profissional.
Objetivos do curso de Letras
UERN
- Construir consciência lingüística e consciência crítica dos usos que se fazem das línguas materna e estrangeira, de
modo a desenvolver a capacidade de analisar criticamente os diferentes discursos, incluindo o próprio, identificando e
representando juízos de valor sócio-ideológicos e histórico-culturais associados às linguagens e às línguas.
- Desencadear processos de produção de conhecimento acerca do ensinar-aprender línguas e literaturas, utilizando
diferentes referenciais teóricos necessários à investigação de diversas questões de uso da linguagem.
- Formar professores para o ensino de Língua Portuguesa e respectivas literaturas, Língua Inglesa e respectivas
literaturas e Língua Espanhola e respectivas literaturas na Educação Básica, especialmente nos níveis de Ensino
Fundamental e Médio;
- Assegurar ao graduando do Curso de Letras a integração entre teoria e prática, através das disciplinas e demais
componentes curriculares;
- Proporcionar condições necessárias à formação do graduando do Curso de Letras, enquanto futuro professor de
Língua e Literatura Nacional ou Estrangeira;
- Possibilitar ao graduando do Curso de Letras a construção e ampliação do conhecimento através da iniciação
científica.
USP
- Compreender o funcionamento da linguagem humana;
- Compreender a heterogeneidade constitutiva dos discursos com que os homens
exprimem sua visão de mundo;
- Compreender a estrutura das línguas naturais;
- Perceber a importância da literatura na expressão da experiência humana;
- Compreender como se constitui um sistema literário específico;
- Compreender as relações sincrônicas e diacrônicas num sistema literário e entre
diferentes sistemas.
UFMA
- Capacitar o alunado do curso de Letras, de modo a possibilitar-lhe uma formação competente, para a resolução de
problemas, a tomada de decisões e a liderança.
- Propiciar uma fundamentação sólida na área de Letras, para que o Licenciado possa lidar, de forma crítica, com as
linguagens, especialmente a verbal, oral e escrita, e possa atuar interdisciplinarmente no contexto em que se insere.
- Possibilitar a formação específica do Licenciado em Letras, segundo a habilitação pretendida.
Quadro nº 5: Objetivos do curso de Letras
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Nessa perspectiva, constatamos que, segundo as diretrizes e normas dos projetos
pedagógicos dos cursos em análise, durante o processo de formação, o graduando em Letras é
contemplado com uma proposta de ensino que é capaz de atender às necessidades inerentes à sua
futura atuação profissional. Assim sendo, os objetivos dos cursos de Letras-Português dessas três
instituições apresentam articulação com as questões teórico-práticas do ensino-aprendizagem e
revelam, em suas normas, preocupação com a formação e qualificação do profissional, uma vez
que, além de se preocupar com a capacitação e atuação do graduando na área do ensino, está
diretamente preocupado com a postura desses futuros profissionais par lidarem com aspectos sociais
e culturais de seus alunos e deles próprios, buscando contribuir de maneira relevante para os
desafios e transformações ocorridas no âmbito de ensino da Língua Portuguesa.
CONCLUSÃO
De um modo geral, essa pesquisa pretendeu analisar o objeto de ensino da MELP em curso
de Letras/Português e de Pedagogia de IES brasileiras. Na análise, os resultados obtidos permitiram
constatar que as disciplinas que se inserem no campo das chamadas metodologias do ensino de
Língua Portuguesa, bem como o objeto de ensino dessas disciplinas, têm uma vinculação direta com
a formação teórica e com metodologias de ensino e de aprendizagem de Língua Portuguesa.
Ressaltamos que as análises realizadas constataram que as disciplinas que de fato se inserem
no campo da MELP apresentam como objeto de ensino: a leitura, a produção de texto e a análise
linguística, além de abordarem o ensino da Língua Portuguesa como essencial à formação dos
egressos. A bibliografia que dá sustentação a essas disciplinas estão relacionadas ao ensino da
Língua Portuguesa, à produção de texto e à prática de leitura, contemplando, assim, as propostas
defendidas por Geraldi (2004).
Além disso, observamos também que os cursos dessas IES brasileiras em análise pretendem
formar profissionais capazes de lidar com as situações reais de ensino, assim como capacitá-los não
só para lecionarem uma disciplina, mas, sobretudo, para atuarem no seio social, de forma crítica e
reflexiva, tendo em vista que os objetivos do curso de Letras dessas instituições estão voltados para
a formação e qualificação dos graduandos e, principalmente, para com as mudanças ocorridas no
ensino da Língua Portuguesa nos últimos anos.
Acreditamos que os resultados dessa pesquisa podem contribuir com os estudos e as
discussões acerca das políticas de formação de professores em Letras e em Pedagogia, assim como
as reflexões sobre o que se faz nas aulas de língua materna, sobre a especificidade do objeto de
ensino, conteúdos e as metodologias de ensino da própria MELP; enfim, refletir sobre o que é
mesmo que se ensina e estuda nas aulas ditas de ensino de Língua Portuguesa, despertando o
interesse de futuros pesquisadores que estão preocupados com o objeto de estudo das metodologias
do ensino de Língua Portuguesa e do que se faz no Brasil nas aulas de Língua Portuguesa.
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O ENSINO DE GRAMÁTICA EM CURSOS DE LETRAS DE IES BRASILEIRAS
Rosângela Maria Bessa Vidal¹; Telma Patricia Nunes Chagas Almeida²
RESUMO: Este artigo discute os resultados finais advindos do desenvolvimento da Pesquisa “O Ensino

de Gramática em Cursos de Letras de IES Brasileiras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
em parceria com o CNPq – PIBIC 2010/2011, tendo como questão central o ensino de gramática. De
forma particular, a investigação tenciona examinar as propostas pedagógicas de cursos presenciais de
Licenciatura em Letras desenvolvidas na UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), na
USP (Universidade de São Paulo), e na UFMA( Universidade Federal do Maranhão), com base nos
documentos oficiais que respaldam esse ensino, o material didático utilizado e, ainda, a análise dos
programas de disciplinas.
PALAVRAS – CHAVE: Ensino de Gramática, Funcionalismo, IES Brasileiras.

INTRODUÇÃO
A pesquisa O Ensino de Gramática em cursos de Letras de IES brasileiras focaliza o
estudo das metodologias de ensino de Língua Portuguesa, em particular as metodologias do
ensino de gramática colocadas como referências nas propostas teórico-metodológicas e nos
programas de disciplinas de algumas IES do Brasil, desenvolvidas especialmente pela UERN,
USP e UFMA dos cursos de graduação em Letras Língua Portuguesa. Os objetivos que dão
sustentação à pesquisa buscam investigar o ensino de gramática nos cursos de Letras, com base
nos documentos oficiais que respaldam esse ensino, o material didático utilizado e, ainda, a
análise dos programas de disciplinas. Dessa forma, a intenção é examinar as concepções de
análise linguística/gramática que subjazem aos programas de disciplinas e/ou às propostas de
ensino de gramática. Investigar os conteúdos gramaticais propostos e as atividades/metodologias
sugeridas para aprendizagem dos alunos e por último averiguar a análise linguística ensinada
aos graduandos de letras e os conteúdos e metodologias de ensino de gramática
sugeridos/estudados, pelos documentos analisados, para que sejam ensinados na educação
básica.
MATERIAL E METÓDOS
A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto de 2010 a agosto de 2011. A coleta de dados
foi realizada via visitas in lócus (UFMA E UERN) e via consultas on line (USP, através do
sistemasusp@br). De caráter bibliográfico, a pesquisa aqui formulada assumiu o caráter
descritivo e interpretativo, cuja ênfase recai sobre o ensino de gramática e suas metodologias nos
cursos de IES brasileiras. Em sua operacionalização, foram adotados pesquisa documental e
bibliográfica, conforme universo de estudo; este constituído por informações advindas dos
cursos de Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e respectivas
Literaturas (Letras/Português), nas modalidades presenciais de IES brasileiras, particularmente a
UERN, a USP e a UFMA que ofertam esse curso em seus campi e/ou unidades acadêmicas.
-----------------------

¹ Doutora em Estudos da Linguagem, docente do Departamento de Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
Líder e Orientadora acadêmica do Grupo de Pesquisa em Estudos Funcionalista (GPEF), Campus Avançado Maria Elisa de
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Partindo dos estudos teóricos realizados durante o desenvolvimento da pesquisa,
incialmente apresentaremos como resultado obtido uma breve discussão teórica acerca do ensino
de gramática, com enfâse nos estudos funcionalistas e, por conseguinte, na gramática cognitivofuncional. Em seguida, partiremos para as análises e resultados do material coletado nas
instituições de Ensino Superior UERN, UFMA e USP, corpus da pesquisa.
Quando falamos em gramática, várias concepções podem ser encontradas em manuais
de lingüística e de língua portuguesa (gramática Tradicional / normativa, gramática descritiva,
gramática cognitiva funcional, etc.), no entanto para este trabalho destacaremos somente a visão
da abordagem cognitivo- funcional.
A gramática cognitivo funcional considera “a língua como instrumento de uma prática
social, sendo as expressões linguísticas analisadas em circunstâncias efetivas de interação
verbal”. (PEZATTI, 2007 p. 179) que, adotando princípios distintos dos que caracterizam o
formalismo, apresenta em sua constituição aspectos que:
 Observam o uso da língua, considerando-o, fundamental para a compreensão da natureza
da linguagem;
 Observam não apenas o nível da frase, analisando sobretudo, o texto e o diálogo;
 Têm uma visão da dinâmica das línguas [...]
 Consideram que a linguagem reflete um conjunto completo de atividades comunicativas,
sociais e cognitivas, integradas com o resto da psicologia humana [...] (BECHARA, 2005,
p.62)

Conforme essa concepção, a situação comunicativa motiva a estrutura gramatical. Nessa
visão, o conhecimento do sistema lingüístico não é suficiente para entendermos certas situações
lingüísticas utilizadas em situações concretas de fala. Ao nos expressarmos numa língua não
trabalhamos apenas o modo de estruturar suas frases. É crucial saber combinar unidades
sintáticas em situações comunicativas eficientes e, para tanto, é necessário conhecer, não
somente, as regras semânticas, sintáticas, morfológica, fonológicas, mas também as pragmáticas.
A gramática funcional consiste em uma gramática do uso. Busca, essencialmente,
verificar como a comunicação é processada em uma determinada língua, e, para isso, não elege
como tarefa descrever a língua enquanto um sistema autônomo. Não desvincula, portanto, as
peças desse sistema das funções que elas preenchem, como sublinham Wilson; Martelotta e
Cezário (2006):
Os estudos gramaticais, segundo o pensamento funcionalista, não devem se limitar à análise
de frases ou períodos isolados, mas aos atos enunciativos dos diferentes tipos de discursos,
pois “quando falamos, criamos frases, que, juntas formam um texto coeso e coerente com a
situação em que é empregado. O processamento desse texto é o discurso” (WILSON;
MARTELOTTA E CEZÁRIO, 2006, p.234).

Há, pois, uma identificação entre o termo discurso e o uso real da língua, já que nossas
escolhas feitas na produção do discurso não se dão aleatoriamente, mas decorrem das condições
de produção desse discurso. Dessa forma, o ensino de gramática em suas disciplinas especificas
em IES Brasileiras, deve não apenas contemplar a gramática tradicional, mas deve também
realizar um trabalho reflexivo com a língua.
Consoante à visão funcionalista, a língua é um instrumento de comunicação, assim não
pode ser considerada como um objeto autônomo e, sim, como uma estrutura exposta a situações
comunicativas influenciadas por estruturas lingüísticas. Dessa forma, o funcionalismo busca
analisar a estrutura gramatical a partir de sua situação comunicativa, ou seja, leva em
consideração na análise toda a situação comunicativa em que se encontra: o propósito do evento
da fala, seus participantes e o contexto discursivo.
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NEVES (1997, p.46), diz que “a língua (e a gramática) não pode ser descrita como um
sistema autônomo, já que a gramática não pode ser entendida sem parâmetros como cognição e
comunicação, processamento mental, interação social e cultura, mudança e variação, aquisição e
evolução”.
FURTADO DA CUNHA (2008), por sua vez, nos revela que no modelo de análise
funcionalista, “a língua desempenha funções que são externas ao sistema lingüístico em si; as
funções externas influenciam a organização interna do sistema lingüístico”, e a partir dessa base
é que são feitas outras propostas funcionalistas, como: o funcionalismo europeu e o
funcionalismo norte americano.
As primeiras análises na linha funcionalista são atribuídas aos membros da Escola de
Praga (o funcionalismo europeu), a quem se deve o uso dos termos função/ funcional. A língua é
entendida como um sistema funcional, em que se passa a valorizar o uso da língua enquanto
voltado para uma determinada finalidade, ou seja, a intenção do locutor ao fazer uso da língua
passa a ser fundamental para compreensão da sua natureza, bem como a determinação dos
fundamentos teóricos básicos da corrente e as análises que consideram parâmetros pragmáticos e
discursivos. Os funcionalistas da Escola de Praga enfatizaram a “multifuncionalidade da
linguagem” e os estudos da distinção entre análises fonética e fonológica dos sons, análise dos
fonemas em traços distintivos e as noções correlatas de binário e marcação da morfologia,
diferenciando as categorias marcadas das não-marcadas, levando em consideração os contrastes
binários (interna/externa, intelectual/emocional, prática/teórica, etc.).
A teoria funcionalista ganha força a partir de 1970, tendo como percussor Bolinger. No
entanto, é em torno dos anos 1975 que são iniciadas as análises lingüísticas propriamente ditas
como funcionalismo norte-americano. Os funcionalistas admitem que a gramática é constituída a
partir do discurso, concebida como um conjunto de regularidades que são convencionalizadas
pelo uso concreto nas diferentes situações discursivas. Du Bois (1993) afirma que “o discurso
molda a gramática e a gramática molda o discurso”. Surgem, a partir daí, na língua, novas
funções/valores/usos para as formas já existentes.
Assim, o funcionalismo se preocupa com o estudo da utilização da língua em situação
comunicativa, priorizando o componente pragmático, ao qual estariam ligados os componentes
sintáticos e semânticos, segundo afirmam Furtado da Cunha e Oliveira (2003):
Para o funcionalismo, todas as orações de um texto têm uma dupla função: semântica e
pragmática. O que se comunica em cada porção não é só o conteúdo semântico da língua,
mas também a natureza e o propósito do ato de fala visto como fenômeno cultural e
cognitivo. O conteúdo semântico proposicional de uma oração pode permanecer estável, ao
passo que sua função discursivo pragmática pode se modificar. (FURTADO DA CUNHA,
OLIVEIRA, 2003, p. 47).

Dessa forma, para os funcionalistas, a língua não pode ser considerada totalmente
independente de seus fatores externos, pois a gramática de uma língua é dinâmica e flexível e
sob esse contexto, a gramática é como propõe Du bois (1985), “um sistema adaptativo”, ou seja,
em parte autônomo por se tratar de um sistema e ao mesmo tempo suscetível a pressões externas,
tornando-a adaptativa.
O estudo da gramática na perspectiva cognitivo-funcional de uma dada língua proporciona
uma análise linguística e discursiva, calcada no uso efetivo da língua. Tal estudo considera que o
falante utiliza recursos lingüísticos de maneira adequada a cada situação comunicativa, sem criar
uma falsa noção de que a fala, a escrita e a leitura não se associam à gramática.
A seguir, apresentaremos as análises dos resultados do material coletado e mapeado nas
instituições, referente ao ensino de gramática, focalizando nos conteúdos e nas metodologias.
Selecionamos 39 programas gerais de disciplinas (PGDs) relacionados às disciplina Lingüística,
Tópicos de gramática, Semântica, Língua Portuguesa, Morfossintaxe e Diacronia do Português.
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Verificamos que há uma variação nas grades curriculares das instituições corpus da
pesquisa, ou seja, as disciplinas componentes na grade curricular do Curso de Letras Língua
Portuguesa ocorrem de forma especifica em cada instituição, conforme estão dispostas no
quadro que se segue:
Instituições de Ensino Superior
Disciplinas

UERN

USP

UFMA

Linguistica

02

03

07

Tópicos de Gramática

02

01

0

Semântica

02

03

0

Língua Portuguesa

01

07

05

Morfossintaxe

03

01

0

01

01

0

Diacronia do Português

Verificamos que as disciplinas curriculares variam. Na UFMA (IES1), a grade curricular
do curso de Letras em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas é composta por 07
disciplinas de Lingüística (Lingüística I, II, III, IV, V, VII e VII), que ocorrem durante os
períodos, bem como as disciplinas de Língua Portuguesa, composta por 05 disciplinas
consecutivas (Língua Portuguesa I, II, III, IV e VI). Há ausência de disciplinas na grade
curricular como Tópicos de Gramática, Semântica, Morfossintaxe e Diacronia e presença de
outras disciplinas voltadas à prática docente, tais como Aproximação com a Prática, Diagnóstico
da Comunidade Escolar, Intervenção na Realidade Escolar e Informática Aplicada à Educação.
Vejamos abaixo ementas das disciplinas de Lingüística e Português I da referida instituição:
EMENTA IES1:
EMENTA: Visão da Lingüística em seus objetivos, campos de atuação e vultos mais
expressivos. A Lingüística na cultura superior brasileira: principais representantes.
Lingüística e Semiótica.

EMENTA IES1:
EMENTA: Semântica: conceituação, objetivo e áreas afins. Léxico e semântica.
Sentido e referência. Significado: propriedades e relações semânticas.

Nessa amostra, temos a ementa da disciplina lingüística do Departamento de Letras,
correspondente ao centro de Ciências Humanas, com carga horária de 75h e três créditos. Seu
objetivo geral é compreender os pressupostos teóricos básicos indispensáveis à compreensão da
estrutura e do funcionamento da linguagem verbal, a partir de uma exposição dialogada, em que
os conteúdos relacionam o estudo da língua oral e escrita; língua e linguagem como objeto,
objetivos e áreas de atuação, a fins de introduzir nos estudos dos estudantes de letras a
importância de reconhecer a relação e interação entre língua e sociedade.
A amostra referente à IES1 expõe a ementa da disciplina Linguística IV, com uma carga
horária de 60h, cujo objetivo geral é apresentar os princípios da Semântica e sua relação com a
Lingüística. Em seu escopo, procura estabelecer relações entre a Lingüística e a Significação,
verificar o histórico dos estudos semânticos, e, por fim, identificar seus diferentes níveis. Em seu
conteúdo programático, constata-se a inserção da abordagem gramatical, uma vez que são
estudados elementos semânticos (lexical, formal, sentido e referência), assim como os estudos na
área da semântica do enunciado, da enunciação e do discurso.
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EMENTA IES1:
EMENTA: Língua e sociedade. Variação lingüística. Variação e
mudança. Competência comunicativa. Noções de Lingüística Aplicada
ao Ensino de Língua Materna.

Esse quadro apresenta a ementa da disciplina Linguística V, com uma carga horária de
60h, cujos objetivos apontam para uma reflexão sobre a relação entre língua e sociedade, de modo
a possibilitar o entendimento da língua como uma atividade social. Em seus fundamentos,
examina os fenômenos de variação e mudança lingüística de modo consistente e cientificamente
embasado, assim como, discute o conceito de competência comunicativa e suas implicações para o
ensino/aprendizagem de línguas, analisando a contribuição que a sociolingüística pode dar ao
ensino/aprendizagem de línguas, ao estudar a língua em uso.
Os Programas Gerais de Disciplinas referentes ao núcleo de Língua Portuguesa
denominadas I, II, III, IV e V não contemplam as respectivas ementas. Dessa forma, trabalhamos
com os conteúdos programáticos. A disciplina Português I, por exemplo, com uma carga horária
de 75h, apresenta como objetivo geral demonstrar, pela apreensão do conteúdo programático, o
raciocínio crítico e analítico, bem como aplicar os conhecimentos da Língua Portuguesa na
compreensão da cultura veiculada a esse idioma. Verificamos, portanto, uma relação de
proximidade entre os conteúdos de Linguística e os da disciplina Português, ambas com o
propósito de estudar elementos fonológicos e sistema entonacional, embora a aplicação das
atividades seja particular à sua proposta de ensino, em que o aspecto gramatical ganha espaço nas
disciplinas de Português e Linguística. Percebemos, assim, que um novo olhar e novas
perspectivas estão sendo formulados para o ensino de línguas, definindo novos conceitos e novas
trajetórias para que se possa favorecer a língua em uso, seja falada e/ou escrita, assumindo uma
dimensão discursivo-pragmática para o ensino de gramática e, consequentemente, constituindo-se
como conhecimento relevante na formação acadêmica dos graduandos de Letras.
A seguir, apresentamos análises das disciplinas curriculares das Instituições UERN (IES2)
e USP (IES3), que se aproximam, conforme mapeamento. São comuns em ambas a presença das
disciplinas Semântica, Tópicos de gramática, Morfossintaxe e Diacronia, com uma leve variação
no que se refere aos créditos de aulas e trabalhos práticos. Nas disciplinas curriculares acerca dos
estudos semânticos, as Instituições de Ensino Superior UERN e USP¹, apresentam semelhanças no
que diz respeito a objetivos e ementas, como pode ser percebido nos fragmentos a seguir.
EMENTA IES 2:
EMENTA: Sentido e significado. Semântica estrutural. Semântica gerativa.
Análise componencial. Semântica formal ou lógica. Semântica argumentativa.
Introdução `teoria dos atos de fala. Introdução à Pragmática. Análise de textos.

EMENTA IES 3:
PROGRAMA RESUMIDO: A semântica e sua relação com a teoria lingüística
geral. Noções básicas de semântica. A semântica formal.

A amostra EMENTA IES 2 apresenta a disciplina Semântica ministrada na Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), com uma carga horária de 60h, 04 créditos, cujo objetivo é
________________
¹ As IES, UERN e USP fazem uso de nomenclaturas distintas: a UERN adota o termo EMENTA, enquanto a USP trabalha com a
denominação PROGRAMA RESUMIDO.
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reconhecer a importância da semântica como ciência aplicada ao ensino de língua portuguesa. A
exploração das possibilidades de conhecimento do léxico, como proposta, combina relevantes
sentidos para possíveis enunciados. Em seu conteúdo pragmático são trabalhados termos básicos e
noções fundamentais em semântica, as escolas semânticas e seus fenômenos, bem como, a teoria dos
Blocos Semânticos e a semântica cognitiva.
Em seguida, apresentamos o programa resumido (ementa) da disciplina Semântica/
Universidade de São Paulo (USP), com uma carga horária de 60h, 02 créditos e 01 crédito trabalho.
Seu objetivo é situar a semântica como parte de uma teoria lingüística geral e explicitar suas tarefas,
apresentando e discutindo o trabalho com as noções fundamentais da semântica formal. Para tanto
são trabalhados em seu programa a semântica e sua relação com a teoria lingüística geral. O conteúdo
programático aborda aspectos como a natureza do significado, Sentido e referencia, a perspectiva da
semântica formal, significados e condições-de-verdade, a noção de verdade e sua relação com o
significado; O significado de sentenças: a predicação; a negação os conectivos; a quantificação.
Relações de sentido entre sentenças; Contribuições das palavras para o significado sentenciais e por
último, sinonímia, acarretamento, contradição, pressuposição e ambigüidade. A exploração desses
conteúdos pode impulsionar o estudo dos aspectos gramaticais, enfatizando a relação entre a sintaxe e
a semântica, oferecendo uma base semântica à gramática.
No que se refere aos estudos morfossintáticos, as instituições contemplam disciplinas
distintas. Na USP, por exemplo, estudos de morfossintaxe referem-se à língua latina, através da
disciplina Língua Latina: Morfossintaxe, com uma carga horária de 120h, sendo 20h destinadas a
créditos práticos e 100h a estudos teóricos. O objetivo é apresentar ao aluno uma visão sistêmica da
morfologia nominal e verbal latina, bem como dos usos e particularidades sintáticas dos casos latinos
em proposições simples. Esse estudo morfossintático diverge em relação ao proposto da UERN, vez
que, é composto por três disciplinas curriculares consecutivas (Morfossintaxe I, II e III), fazendo uma
análise mórfica, estrutural e flexional, proporcionando ao aluno uma visão sincrônica do sistema
morfológico da Língua Portuguesa, tendo em vista o reconhecimento e a compreensão dos
fundamentos teórico-metodológicos dos nomes e dos verbos do português, percebendo os aspectos
morfossintáticos da língua materna de forma contextualizada, e aplicada ao ensino.
Outra constatação importante refere-se às divergências curriculares nos estudos sintáticos e
diacrônicos nas instituições de ensino; uma vez que, na USP, não encontramos para mapear
disciplinas voltadas à diacronia do português, enquanto que na UERN foram feito mapeamentos
curriculares voltados ao estudo diacrônico, cuja disciplina tem como ementa estudar a história
externa da língua portuguesa, o português no Brasil, suas mudanças fonológicas e morfo-sintáticosemânticas, tal como, sua morfologia, sintaxe e semântica histórica. Embora não constamos
existência de estudos diacrônicos na USP, mapeamos duas disciplinas curriculares consecutivas
voltadas ao estudo sintático, intituladas como “Sintaxe do Português I e II”, cada disciplina é
composta por uma carga horária de 60hs, sendo que, a primeira contém 20h de práticas como
componentes curriculares, seus objetivos são conduzir o aluno a refletir sobre um conjunto de
fenômenos sintáticos, tanto no português atual como do português histórico, analisando-os e
descrevendo-os, com base em instrumentos teóricos e empíricos, apresentando os aspectos
fundamentais da sintaxe da língua portuguesa.
A seguir, apresentamos as ementas e programa resumido da disciplina curricular
Tópicos de Gramáticas das Instituições de ensino superior UERN e USP.
EMENTA IES 2:
EMENTA: Análise crítica de fatos lingüísticos nos níveis fonológico, morfológico,
sintático, semântico e estilístico tendo em vista a sua aplicabilidade no ensino
fundamental e médio, a partir do enfoque da gramática tradicional
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EMENTA IES 3:
PROGRAMA RESUMIDO: Estudo de aspectos sintáticos da língua, com ênfase
nos dois componentes da estrutura frasal: sintagmas nominal e verbal. Compreensão
das diferenças entre gramáticas descritivas, prescritivas e pedagógicas. Discussão
entre gramática e discurso.

A ementa da disciplina curricular “Tópicos de Gramática do Português” (UERN), com
uma carga horária de 90h, cujo objetivo, é oferecer aportes teóricos e metodológicos sobre os
fatos lingüísticos nos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e estilístico
possibilitando a construção dos primeiros passos nas atividades de pesquisa em língua
portuguesa. Dessa forma, procura propiciar ao aluno subsídios para o seu desenvolvimento
produtivo em uma prática de ensino, observando a visão teórica de ensino de gramática no
contexto da investigação lingüística. Para essa disciplina são reservados 30h para o cumprimento
de uma atividade prática a ser realizada conforme planejamento curricular, por meio de duas
propostas de ensino. A primeira propõe a elaboração de relatório a partir de estudo de caso, em
que o aluno deverá pesquisar os elementos que compõem um dos ramos da gramática (fonologia,
morfologia, sintaxe, semântica, estilística) e a partir dessa pesquisa visitar uma sala de aula de
ensino fundamental ou médio, coletando dados via questionários, entrevistas, diário de pesquisa
e/ou outros, a fins de identificar o conteúdo trabalhado, seus objetivos, aspectos e atividades
metodológicas empregadas pelo professor colaborador, para que ao final o aluno de graduação
possa construir o seu relatório e apresentá-lo como requisito avaliativo da disciplina.
A segunda proposta trata de uma elaboração de artigo científico teórico que venha a tratar
da tradição gramatical e ensino de língua portuguesa. O aluno deverá pesquisar sobre a tradição
gramatical e sua abordagem em um livro didático do ensino médio, buscando aportes teóricos na
leitura de Neves (2002-2004) e Britto (1997, para comparar o que diz a teoria e o que está posto
implícito e explícito no livro didático analisado como corpus da pesquisa. É importante ressaltar
que na matriz curricular de Letras da referida instituição é ofertado como disciplina optativa
“Tópicos de Gramática II”.
A seguir, apresentamos o programa resumido (ementa) da disciplina curricular “Tópicos
de Gramática”, da USP, com uma carga horária de 30h, sendo que 10h corresponde a créditos
práticos e 20h a estudos teóricos. O objetivo da disciplina é compreender aspectos sintáticos,
diferenças entre gramáticas descritivas e prescritivas, bem como suas relações entre o discurso.
Ao mapearmos a disciplina, não encontramos nenhuma atividade referente às práticas como
componentes curriculares.
Assim, constatamos ao final de nossa análise diferenças e semelhanças na abordagem dos
aspectos gramaticais adotados nas instituições de ensino corpus de nossa pesquisa. Os dados
expressam a dinâmica de efetivação dos conteúdos gramaticais em suas respectivas grades
curriculares. Um fator relevante a ser mencionado é que, embora estas ocorram de maneiras
distintas, o aporte teórico se repete nas instituições pesquisadas. Contudo, aspectos
metodológicos adotados divergem em muitos pontos quanto à formação do graduando em Letras,
uma vez que, cada instituição oferta disciplinas e créditos práticos diferentes. A UFMA e a
UERN se assemelham na iniciação de seus graduandos na prática docente, ao propor junto às
disciplinas a realização de trabalhos práticos, com significativa carga horária, construindo uma
ponte entre os saberes teóricos e a prática docente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o que foi apresentado, constatado e analisado ao longo desse resumo
expandido, pode-se concluir que o ensino de gramática ocorre de maneira peculiar em cada
instituição de ensino superior. Contatamos que, o ensino de gramática não deve está limitado a
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um método e/ou gramática específica. Esse deve se prender ao estudo de novas visões
gramaticais, que possibilitem articular estratégias para um frutuoso estudo gramatical, em
consonância com os estudos do texto e funcionamento discursivo, vez que a gramática estimula o
desenvolvimento cognitivo do aluno ao oferecer critérios para adequação da linguagem e
estimular o exercício do pensamento crítico.
A pesquisa nos possibilitou resultados significativos ao que se refere à valorização e
capacitação dos profissionais envolvidos, que embora, localizem-se em estados e regiões
distantes, há um encontro de ideais e metodologias, sendo o maior beneficiário os acadêmicos
que podem ter acesso a um ensino de gramática sem preconceitos e barreiras, servindo de base
para trabalhos futuros.
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OS DISCURSOS QUE CONSTITUEM O CAMEAM/UERN: DAS VOZES DE GESTORES
ÀS VOZES DOS SEGMENTOS ACADÊMICOS E COMUNIDADE
Fernando Filgueira Barbosa Júnior1; Gilton Sampaio de Souza2; Rosa Leite da Costa3
RESUMO: Este pesquisa tem como objetivo maior investigar os discursos que constituem o Campus Avançado “Profa.
Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM/UERN), com o foco nos sentidos constituintes de sua própria
identidade como espaço de produção acadêmica e de desenvolvimento do conhecimento humano e social. Com aporte
teórico advindo dos estudos do Círculo de Bakhtin e da Nova Retórica, e com metodologia qualitativa com constituição
e análise de corpus, os dados foram coletados por meio de depoimentos, em gravações audiovisuais e/ou escritos, de
gestores universitários e dos segmentos acadêmicos do CAMEAM e da UERN, e de representantes da sociedade do
Alto-Oeste Potiguar e região. Esses discursos foram organizados no corpus “Discursos e Sentidos” (DISSE), sob a
responsabilidade do coordenador dessa pesquisa. Os resultados apontaram que há sentidos diversos sobre o CAMEAM,
mas convergentes em muitas das teses defendidas, dos fatos narrados, notadamente nos sentidos do crescimento pessoal
e profissional dos informantes e das adversidades pelas quais passaram o CAMEAM ao longo de sua história, das aulas
em escolas da educação básica, quando não havia sede própria, ao campus referência na educação oferecida,
notadamente na contribuição para o desenvolvimento de toda a região do Alto-oeste potiguar e regiões adjacentes.
PALAVRAS-CHAVE: Discursos; Efeitos de sentido; CAMEAM/UERN.

INTRODUÇÃO
A história do CAMEAM/UERN, com mais de trinta anos de atuação no Alto-Oeste
Potiguar e na região de fronteira dos estados do Ceará (CE), Paraíba (PB) e Rio Grande do Norte
(RN), no sertão do semi-árido, formando profissionais em diversas áreas do conhecimento, com
destaque para educação, saúde e economia, foi, ao longo de sua existência, produzindo e
reproduzindo conhecimentos, produzindo e reproduzindo discursos e sentidos, ao mesmo tempo em
que esses discursos também o constituíam, reforçando sentidos circulantes e lhe atribuindo novos
sentidos e identidades. É um Campus Universitário que tem crescido bastante em quantidade de
alunos atendidos e na qualidade das ações desenvolvidas, conforme informações obtidas no site da
própria universidade (UERN, 2010). Tendo sido criado em 1976, com implantação dos primeiros
cursos em 1977 (MAIA, 1990), esse Campus goza de muito respeito junto à comunidade,
oferecendo cursos de graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu (Mestrado Acadêmico),
atendendo alunos de mais de 40 municípios dos estados do CE, PB e RN.
O CAMEAM carrega, em sua história, processos coletivos de lutas e de crescimentos,
cujos discursos, efeitos de sentido, produzidos nas interações humanas, pelo próprio CAMEAM ou
por representantes da sociedade, em relação a esse Campus, constroem argumentativamente
definições (identidades), sentidos múltiplos, sobre o próprio CAMEAM e sobre os sujeitos atores e
participantes de sua história. E é exatamente o rastreamento dos sentidos do CAMEAM que
buscamos desenvolver nessa pesquisa. São sentidos que, por serem definidores e identitários, e por
não serem tidos como verdade absoluta dos fatos, assumem um caráter de verdadeiros, produzem
1
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efeitos de verdade, para o próprio Campus e para a sociedade, constituindo identidades de si e para
si, que repercutem e constituem, também, sentidos identitários para seus servidores, comunidade
acadêmica e região de sua área de atuação e influência.
Objetivamos, portanto, nessa pesquisa, descrever e interpretar discursos que constituem
o CAMEAM, no intuito de mapear esses discursos e os sentidos por eles produzidos, tendo em vista
as teses defendidas, os sentidos subjacentes a esses discursos e os ethos dos sujeitos enunciadores.
Em função desse objetivo maior, e de forma mais específica, também objetivamos constituir, em
médio e longo prazo, e tomando por base os dados dessa pesquisa, um banco de dados com
discursos do/sobre o CAMEAM, no intuito de criar e organizar, em arquivo digital, o Corpus
“Discursos e Sentidos” (DISSE), para que o mesmo possa ser consultado, quando necessário e,
também, contribuir para os estudos sobre discursos, histórias e identidades em torno dos sentidos da
Educação Superior na região e para os estudos sobre a constituição de identidades e sobre memória
coletiva do CAMEAM e dos que fazem essa região.
MATERIAL E MÉTODOS
Com aporte teórico advindo das teorias da argumentação no discurso (ARISTÓTELES,
199-, 1973; PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005; PERELMAN, 1993, 1999,), dos estudos
a ela filiados (REBOUL, 1998; SOUZA, 2003, 2008, entre outros), da teoria dialógica da
linguagem desenvolvida no Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2002, 2003) e dos estudos sobre
efeitos de sentido (POSSENTI, 2001; SOUZA, 2003), essa pesquisa trabalha com métodos de
investigação próprios da Linguística, especialmente da área de análise de discurso, com base nos
estudos de corpus, nos quais os próprios discursos, em seus mais diversos domínios, se apresentam
como materiais de análise.
Para Orlandi (1999), em pesquisa na qual o discurso esteja como foco central, “Inicia-se
o trabalho de análise pela constituição do corpus”, assim como a sua continuidade e a interpretação
dos dados, pois é necessário um delineamento de “seus limites, na mesma medida em que se vai
iniciando um primeiro trabalho de análise, retomando-se conceitos e noções”. Orlandi ressalta,
ainda, que “a análise de discurso tem um procedimento que demanda um ir-e-vir constante entre
teoria, consulta ao corpus e análise” (ORLANDI, 1999, p. 66-7).
Assim, as noções de discurso e de sentido são definidas em função do caráter
argumentativo da linguagem, advindo, entre outras, da argumentação quase-lógica, nos termos da
Nova Retórica, para a qual “Uma das técnicas essenciais da argumentação quase-lógica é a
identificação de diversos elementos que são objetivo do discurso. [...]”. (PERELMAN,
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 238) e da argumentação que se funda na estrutura do real,
especialmente pelos argumentos de exemplo, modelo e ilustração.
Em argumentos quase-lógicos, os efeitos de sentido são produzidos também pelo
processo de identificação mediado por definições (conceituais, descritivas, normativas etc), uma vez
que as atividades de definir e conceituar são também processos de argumentação e de constituição
de identidades. Em suma, ainda nas palavras desses autores, “Todo uso de conceitos, toda aplicação
de uma classificação, todo recurso à indução implica uma redução de certos elementos ao que neles
há de idêntico ou intercambiável [...]”. (2005, p. 238). Já em argumentos que se fundam na
estrutura do real, são os próprios acontecimentos, os fatos, as histórias, os exemplos, que produzem
sentidos para a argumentação; são dos acontecimentos narrados da realidade que a argumentação
ganha corpo e os discursos se vestem de poder e de efeitos de verdade.
Em função do recorte teórico adotado, a metodologia utilizada nessa investigação, de
caráter descritivo e interpretativo, seguiu deferentes passos. Tendo como foco os discursos e os
sentidos que constituem o CAMEAM, para coleta, análise e interpretação dos dados,
desenvolvemos uma pesquisa de campo, com gravação de depoimentos e/ou de entrevistas semiestruturadas.
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Dessa forma, para a constituição do corpus, os discursos foram coletados por meio de
mídia eletrônica ou recebidos (por e-mails e/ou impressos) e contam com autorização legal, por
meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para análise e publicação, quando
for o caso. Para descrição, análise e interpretação dos discursos sobre o CAMEAM, organizamos os
depoimentos em categorias, considerando a relação de vinculação ou não dos informantes aos
segmentos acadêmicos do CAMEAM, com codificação e tabulação dos mesmos, com análise,
interpretação e elaboração de quadros demonstrativos, com sínteses e discussões dos resultados.
Para isso, percorremos várias etapas: (i) estudos teóricos com os demais membros da
pesquisa; (ii) solicitação das relações dos servidores do CAMEAM/UERN (docentes e
técnicos/pessoal de apoio) à Secretaria Geral do CAMEAM e/ou a outros Setores da UERN, desde a
implantação do Campus; (iii) solicitação das relações de alunos, egressos e atuais, do CAMEAM,
desde a conclusão da 1ª turma, ao DARE e/ou a outro Setor da UERN; (iv) contatos com os
possíveis enunciadores de discursos sobre o CAMEAM, com gravações de depoimentos (livres ou
com base em entrevista semi-estruturada), tendo, ao todo, na constituição do corpus, depoimentos
de forma impressa (em mãos), digital (por email) e com gravação em audiovisual (por meio de
câmeras). No entanto, na organização, codificação e tabulação (com transcrição das falas e
digitação, quando necessário) dos dados para constituição do corpus, todos os depoimentos
recebidos foram organizados em formato digital, em arquivo de formato para texto. Por último, os
dados foram codificados, analisados e interpretados, cujos resultados foram apresentados em
relatórios, parcial e final, em textos para comunicação e publicação em eventos acadêmicocientíficos, em livros e junto à comunidade interessada na história, nos discursos e nos sentidos do
CAMEAM/UERN.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos depoimentos sobre o CAMEAM/UERN, muitas teses, diferentes argumentos e efeitos
de sentido são revelados, em discursos de pessoas de diferentes segmentos acadêmicos, em
atividades ou aposentados, ou mesmo egressos e comunitários, autoridades políticas,
administrativas, de épocas bem diferentes, que abarcam a década de 1970, quando o Campus de Pau
dos Ferros foi criado, até o início da segunda década do século XXI, em que este estudo se realiza.
Entre os muitos sentidos atribuídos ao CAMEAM, destacamos aqui dez entre as diversas
teses (T) defendidas pelos colaboradores dessa pesquisa:
Nº
T1
T2
T3
T4

T5
T6

ALGUMAS TESES AXIAIS DEFENDIDAS SOBRE O CAMEAM/UERN
CATEGORIA
TESE
Comunidade:
O CAMEAM conquistou um novo espaço em Pau dos
autoridade
Ferros e Região.
Técnico/a:
A evolução do CAMEAM é reconhecida e os servidores
aposentado/a
estão mais profissionalizados.
Técnico/a: em
Mesmo ainda apresentando dificuldades, o CAMEAM
serviço
evoluiu muito e tem sua atuação reconhecida.
Discente: egresso/a;
O CAMEAM oferece emancipação intelectual e boa
Ex-docente;
formação aos seus egressos.
Autoridade
acadêmica na UERN
Docente: atual
O CAMEAM desperta nos alunos o desejo por uma
vida acadêmica ativa e é exemplo a ser seguido pelo
restante da UERN.
Docente: em serviço O CAMEAM proporciona, com qualidade, formação e
crescimento profissional para Pau dos Ferros e região.
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Discente: atual

T8

Discente: atual

T9

Discente: egresso/a

T10

Discente: egresso/a
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O CAMEAM tem crescido e ampliado seus horizontes,
com os propósitos de evoluir sempre.
O CAMEAM desperta no aluno o interesse pela vida
acadêmica.
O CAMEAM constrói novas perspectivas de ensino e
formação ao longo dos anos.
O CAMEAM desperta sentimento de gratidão pela
oportunidade pioneira na região.

Quadro nº. 1: Teses sobre o CAMEAM

Nessas teses defendidas sobre o CAMEAM destacam-se os sentidos ligados à formação e
profissionalização dos profissionais por meio de um curso superior. São os efeitos de uma
universidade sobre seus egressos, técnicos e docentes, em que “evolução”, “formação profissional”,
“abertura de horizontes”, “exemplo a ser seguido” se transformam em efeitos de sentido de
desenvolvimento humano. Em sua constituição argumentativa, diversos processos e argumentos se
revelam.
Assim, nesses discursos que constituem o CAMEAM, sentidos emergem sob diferentes
vozes, em processos argumentativos os mais diversos; de fatos e narrativas que fundam o próprio
CAMEAM, no ontem e no hoje; no ensino, na administração, nas relações humanas, conforme
podemos ver em alguns recortes desses discursos:
Recorte 1:
[...] O Campus de Pau dos Ferros funcionou durante o período em que cursei a
graduação em três prédios com salas muito pequenas e superlotadas: Primeiro, na Escola
Estadual Joaquim Correia [...]. Segundo, na Escola Estadual Tarcísio Mais e, por último, no
Bairro Arizona, onde hoje funciona a sede do Campus da UERN.
Embora declarada pública, lembro-me bem: pagava uma mensalidade para cursar
Pedagogia [...]
O funcionamento dos Cursos de Pedagogia, Letras e Economia dava-se em condições
infra-estruturais muito precárias: as avaliações eram datilografadas ou mesmo manuscritas;
não havia biblioteca, mas sim um pequeno, pequeníssimo acervo de livros cedido por
instituições diversas. Recursos tecnológicos não havia e os recursos técnico-didáticos eram
poucos. [...]

Recorte 2:
[...] Então, vim para Pau dos Ferros em dezembro de 2007, morando, de início, na
Pousada Parque das Serras onde tive, durante duas semanas, a rotina de pousada –
CAMEAM, CAMEAM-pousada.
E foi neste período que, com o olhar de um estranho, comecei a perceber algumas
nuances que este campus tem de diferente em relação àqueles que já conheci, mais
especificamente, aquele no qual me formei. Comecei a perceber que muitas das relações
humanas se dão de forma diferenciada, não sei se influência do estilo de vida das pessoas
da cidade, ou da posição que as pessoas assumem em seus locais de trabalho ao longo de
muitos anos, mas no CAMEAM, o jardineiro era amigo do diretor, que tinha um quadro
com a foto do “cuidador” por trás do seu birô de gabinete; os professores novos e antigos
no meu departamento tinham um entrosamento que é incomum aos demais grupos docentes
que conheci, os alunos tinham mais proximidade com seus mestres, às vezes até demais, o
que quebrava aquela tradicional barreira do pedestal onde o docente está em cima e o
discente em baixo. É claro que há exceções, num universo tão diverso de áreas de
conhecimento, de pessoas de origem diferentes, de tantas relações de trabalho e poder, mas
ainda assim hoje o CAMEAM me parece diferente. [...]

Recorte 3:
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[...] Meu primeiro contato com o Campus Avançado Professora Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM), ou Campus de Pau dos Ferros, ocorreu no ano de 2004.
Havia um ano que eu ingressara na UERN como professor e já conhecia relativamente bem
a Universidade. Ao entrar no CAMEAM tive a impressão de que estava dentro de algo
vivo. O campus como um todo era muito ativo, e ao mesmo tempo alegre .
Passaram se os anos e fui muitas vezes ao Campus de Pau dos Ferros. Em
todas elas, havia sempre algo novo, inovavam ou na estrutura ou na
organização administrativa. Vi a evolução do CAMEAM ao longo desses
anos e o meu sentimento é de que durante todo esse tempo estão sempre
em evidência o sentimento de unidade na execução de um trabalho
coletivo com um foco bem definido. Um trabalho grande e bonito: criar
em Pau dos Ferros e região um universidade de boa qualidade. [...]

Tanto no Recorte 1 como nos Recorte 2 e 3, os colaboradores dessas pesquisas se utilizam,
em seus discursos, de um mecanismo argumentativo para falar do CAMEAM, eles fazem uso dos
recursos de presença (PERELMAN, TYTECA, 1996), com os quais acontecimentos do e no
CAMEAM chegam a todos nós por meio de pequenas histórias, geralmente cobertas de
sentimentos. Narrativas, relato de pequenos fatos, como esses tornam mais reais, mais visíveis, os
posicionamentos das pessoas envolvidas sobre a própria realidade que apresentam em seus
discursos.
É por meio desses relatos que sentidos diferentes e desconhecidos para muitas pessoas
emergem, sentidos como os de que o “Campus de Pau dos Ferros funcionou” em estruturas de
outros órgãos, ou ainda que se “pagava uma mensalidade para cursar” nesse Campus; “o CAMEAM
me parece diferente”; entre outros. Dessa forma, relatos como esses e outros mostram que o campus
apresenta curiosidades e questões que precisam ser conhecidas para que o próprio campus possa ser
entendido, para que sua identidade argumentativa se revele no e pelo discurso dos sujeitos que o
constituem.
Entre outros argumentos, destacamos aqui, nesses recortes, os argumentos que fundam a
estrutura do real, pelo exemplo e pela ilustração de imagens do próprio CAMEAM, em que, nos
discursos analisados, quase todos os colaboradores revelam que consideram positivas muitas das
características do CAMEAM, e que, por isso mesmo, merecem destaque nessas rápidas reflexões,
na qual buscamos uma síntese dos sentidos dessa unidade acadêmica.
Nesses recortes analisados, segundo os colaboradores, os sentidos de ontem (de um Campus
com dificuldades) se unem aos sentidos de hoje, de um Campus que se apresenta diferente,
notadamente nas relações humanas (Recorte 2) e em seus propósitos formativos, como podemos ver
no Recorte 3, para quem no CAMEAM, há “Um trabalho grande e bonito: criar em Pau dos Ferros e
região um universidade de boa qualidade”.
CONCLUSÕES
Nos discursos que constituem argumentativamente o CAMEAM e, em conseqüência, que
constituem muitos dos sentidos sobre o Ensino Superior na região do Alto Oeste potiguar, e numa
perspectiva amais ampla, no próprio Brasil, já que os sentidos dessa universidade (do CAMEAM)
são também, em parte, os sentidos de toda UERN e de muitas das universidades brasileiras, que
enfrentam dificuldades as mais diversas, mas que exercem uma grande importância na formação de
seus cidadãos e no desenvolvimento das regiões que atuam.
Observamos, ainda, que muitas dessas teses trazem histórias, fatos, vidas, que se formaram
nesse Campus e que dele receberam grande parte de suas formações; são teses argumentativamente
bem elaboras, mas que, devido limite dos espaços desse texto, não pudemos trazer recortes de todas.
Daí porque a opção por apresentar, no quadro demonstrativo, uma pequena amostragem, com
ilustrações de dois depoimentos, cujos discursos revelam um pouco (nunca a sua totalidade) de
efeitos de sentido do CAMEAM, para alunos, egressos, técnicos e docentes (aposentados ou em
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exercício, transferidos ou que já estão em outras unidades ou instituições), autoridades acadêmicas,
educacionais e político-administrativas e comunidade de modo geral.
Os sentidos desse campus universitário, construído argumentativamente, principalmente por
meio de argumentos quase-lógicos e dos argumentos que fundam a estrutura do real, como os
exemplos, as ilustrações, os modelos, e com grande utilização, nos discursos dos colaboradores, de
recursos de presença, tornando visíveis ações, imagens e fatos que nele ocorreram, tornam o
CAMEAM um espaço acadêmico mais humano, mais discursivo e, por isso mesmo, com mais
sentidos, cujos efeitos podem transformar aos próprios segmentos acadêmicos e a toda a sociedade
em que atua.
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UMA DESCRIÇÃO RETÓRICO-ARGUMENTATIVA PARA AS NÃO COINCIDENCIAS DO
DIZER
Ananda Lúcia Lima de Oliveira1, Carlos Magno Viana Fonseca2
RESUMO: No presente trabalho objetivamos analisar as propriedades argumentativas das não-coincidências do dizer,
para isso foi utilizado como corpus 20 textos, do gênero Cartas ao Leitor coletados de revistas de grande circulação
nacional e de artigos acadêmicos de algumas das mais conceituadas revistas da área de Letras/Línguistica. No decorrer
da pesquisa tais textos foram examinados à procura de ocorrências de não-coincidências do dizer; na análise destacouse a predominância do tipo NC Interdiscursiva, nas quais o enunciador aproveita-se do poder contido na fama, cargo
profissional, experiência profissional, status social do outro para defender sua posição em relação ao assunto, exercendo
assim seu poder retórico-argumentativo por meio das NCD.
PALAVRAS-CHAVE: Argumentação, Não coincidências do dizer, Produção Textual.

INTRODUÇÃO
Entendemos a importância da argumentação na vida humana, visto que o meio em que
habitamos a pratica em suas mais variadas formas. Nós, assim como este meio, também somos seus
praticantes. Televisão, revistas, jornais, rádio, familiares, amigos, colegas de sala, professores,
diariamente somos bombardeados pela linguagem, em contrapartida, através de nossos enunciados,
retornamos a esse exterior nossa subjetividade. Nos relacionamos, misturamos por meio da
linguagem, e a argumentação faz a homeostase ideológica acontecer, sendo essa essencial e por
diversas vezes inconsciente. Não sendo a argumentação o ato de força alguém a seguir seus
conceitos, e sim fazendo através de suas palavras “uma integração com o universo do outro”
(Abreu, 2001, p. 10)
Compreendendo também a linguagem como ambiente do Não-Um, como ente
heterogéneo em sua essência, o estudo da heterogeneidade enunciativa torna-se essencial. A
presença de outros discursos no/do sujeito é a prova mais clara, presente na linguagem, da relação
entre os indivíduos, e esta presença não se dá por acaso. Utilizamo-nos do enunciado alheio para
firmar o nosso, para dá-lhe força, para que seja aceito, praticando assim, uma intenção
argumentativa, onde o próprio enunciador por diversas vezes multiplica-se, entre o que diz e outro
que articula sobre esse já dito, chamando essa ação de metaenunciação
Nossa análise buscou unir estes dois campos do estudo do discurso. Tomamos como
objeto principal as não coincidências do dizer, uma das formas de apresentação da heterogeneidade
enunciativa, procuramos caracterizar seu uso argumentativo. O objetivo é verificar a ocorrência
deste uso, suas características, suas positividades/negatividades, tornando viável a aplicação de tais
técnicas no aprendizado de produção e interpretação textual. Tomamos com base de nossos estudos
e discussões o trabalho apresentado pela francesa Jaqueline Authier-Revuz, a mesma apresenta
quatro manifestações das “não-coincidencias do dizer” , tais manifestações são elencadas da
seguinte forma: Não-coincidencia interlocutiva: Onde o enunciador questiona suas palavras em
relação ao outro, não sendo necessariamento o interlocutor, mas seu próprio inconsciente, a si
mesmo. Segunda, Não-coincidencia interdiscursiva: Onde os discursos se enfrentam, o meu e os
outros discursos, de outras épocas, outras línguas, outros textos. Terceira, Não-coincidencia das
palavras e das coisas: Diz respeito a uma falha no sistema linguístico em que a “coisa” nomeada
não atende a nomeação. Diante diversos encontros nos debruçamos sobre essas fontes teóricas
1
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procurando através delas entender suas aparições, que muitas vezes assumem uma aparência
distinta do que realmente é, a argumentação está presente em qualquer fala da sociedade atual
possuindo diversas técnicas que ajudam a maquiar sua intencionalidade, mas sendo muitas vezes
traída pelo inconsciente humano.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa ocorreu entre agosto de 2010 e julho de 2011. Inicialmente foi reforçada a carga teórica
dos pesquisadores, utilizando-se principalmente dos postulados de Authier-Revuz por meio dos
livros Palavras Incertas e Heterogeneidade(s) Enunciativa(s), e de Chaïm Perelman e Lucie Tyteca
contidos no livro Tratado da Argumentação: a nova retórica, além das consagradas teorias
Bakhtinianas. Outra fonte teórica, e esta de grande ajuda a compreensão dos conteúdos, foi a
dissertação de mestrado intitulada Escavando o discurso e encontrando o sujeito: uma arqueologia
das heterogeneidades enunciativas, do docente Carlos Magno Viana Fonseca, orientador da
pesquisa. Reforço teórico este, crucial para a concretização da investigação.
Na constituição do corpus foram escolhidos textos do discurso acadêmico e do discurso
jornalístico. Mais especificamente, foram coletados artigos acadêmicos de revistas da temática
Linguística, sendo elas algumas das mais conceituadas do país, avaliadas pela Capes com qualis A,
são elas DELTA (Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada), Linguagem em
(dis)curso, ReVEL (Revista Virtual de Estudos da Linguagem), todas de divulgação on-line. Já na
parte jornalística os textos colhidos foram cartas ao leitor do tipo opinativa, de revistas de grande
circulação nacional, sendo elas VEJA, Isto É e Carta Capital.
Procedeu-se a digitalização dos textos (aqueles retirados de meios impressos) de forma
a facilitar o manuseio dos dados. A partir daí, passou-se à investigação propriamente dita, buscando
nos textos a ocorrência dos eventos metaenunciativos. Esta tornou-se a tarefa mais minuciosa, já que
toda a pesquisa baseia-se nela.
Com os objetos-chave da análise já localizados, passamos a retirá-los dos textos,
dispondo-os classificatoriamente em tabelas, para somente depois tabulá-los em planilha eletrônica.
Foram divididos por gênero textual e tipo de ocorrência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nessa sessão apresentaremos exemplos de como, com base teorias convocadas para
servirem de base para a pesquisa, analisamos e propusemos uma função argumentativa para as nãocoincidências do dizer. Dada a insidência de repetição dos eventos coletados, selecionamos aqueles
que foram mais evidentes e mais representativos do fenômeno tratado.
Exemplo 1:
Nos últimos tempos, uma dessas instâncias, o Tribunal de Contas da União (TCU),
órgão consultivo do Congresso, entrou na mira do Palácio do Planalto, sob a acusação de atraso nas
obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o qual o governo federal pretende
tirar a enorme defasagem do país no plano da infraestrutura - e quem sabe, dar um empurrão na
candidatura presidencial da “mãe do PAC”, a petista Dilma Rousseff. (Veja)
Nesse exemplo, vemos pelo menos duas vozes, uma explícita, a voz do enunciador, e
outra implícita, não necessariamente a voz de um co-enunciador, mas a voz de uma outra instância,
a voz do Outro inconsciente marcada por meio da expressão “quem sabe”; é justamente nesse trecho
em que se revela o poder argumentativo das não coincidências do dizer, pois ao inserí-la no
discurso, o enunciador se afasta da responsabilidade de utilizar o argumento de ironia - “a mãe do
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PAC” - marcado, inclusive, entre aspas, aspas de questionamento ofensivo, por meio das quais o
enunciador questiona a legitimidade do título atribuído à petista; é portanto, por meio da não
coincidência interdiscursiva que a força argumentativa do enunciado se faz presente.
Exemplo 2:
Chegou-se mesmo a cogitar a substituição do TCU por outro órgão “mais rápido” nas
fiscalizações. (Veja)
Nos estudos de Authier-Revuz, chama-se a atenção para o uso das aspas como um dos
primeiros instrumentos evidenciadores do Não-Um da linguagem, consideradas uma das marcas
mais fundamentais da heterogeneidade. Desse modo, as aspas no enunciado acima, marca uma
estratégia discursiva do enunciador para se afastar do dito, recusando-se a assumir a
responsabilidade por elas. A expressão “mais rápido” traz consigo uma crítica velada ao TCU acusa-o de lento - contudo, para não se comprometer o enunciador coloca a expressão entre aspas,
mostrando-se um sujeito hesitante, temeroso, dividido entre o dizer e o não-dizer, o dizer e o
insinuar. É o sujeito-efeito de sentido que se revela por meio de marcas formais possível de ser
observado e analisado.
Exemplo 3:
O presidente Lula faz galhofa com as movimentações do candidato da oposição: “Tem
gente inaugurando até maquete”, disse em cerimônia na qual ele mesmo carregava sua escolhida
Dilma para mais uma das sessões de exposição aos flashes e câmeras. (Isto É)
É notável no exemplo acima o uso irônico no termo marcado por aspas, a mesma marca
a presença do outro no discurso, trazendo elementos enunciativos do exterior da sua própria
enunciação através do discurso direto, onde o enunciador acaba ficando isento da responsabilidade
do dizer, tecendo posteriormente uma critica ao próprio termo utilizado, é através da citação em
aspas que o autor produz uma argumentação favorável ao discurso pessoal.
Exemplo 4: Essa satânica estratégia política foi levada ao paroxismo nos anos 80 pelo
governador Leonel Brizola e seu vice, Darcy Ribeiro, autor da tese, repetida com gosto pelos
populistas, de que “favela não é problema, é solução”. (Veja)
Nesse exemplo podemos perceber um argumento de contradição construído por meio do
uso do discurso do outro para combatê-lo e ridicularizá-lo com seu próprio argumento, isto é, o
enunciador, por meio de uma não coincidência interdiscursiva, se apropria do discurso-outro,
utilizando-o como argumento de contradição, o que fica evidente pela nomeação atribuída pelo
enunciador ao tipo de estratégia política, ao nomeá-la “satânica”, é o típico caso em que as
ideologias entram em combate na arena que é a linguagem, como muito bem nos mostrou Bakhtin.

Exemplo 5:
Para Locke (2005: 9), “o conceito de intertextualidade se relaciona aos modos como
textos recorrem a outros textos em virtude das histórias (ou discursos) neles embutidos” e, para
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Bloor & Bloor (2007: 7), intertextualidade é “o modo como um texto conta com textos prévios para
sua formação e referências e os modos pelos quais pode incorporar outros textos”. (DELTA)
Podemos perceber nesse exemplo que o enunciador confronta dois discursos externos,
em fomato de discurso direto, para sustentar através deles suas própria tese sobre o conceito de
intertextualidade, é nótavel que essa estratégia argumentativa trás para o mesmo não só exposição
dos fatos, mas alicerce e vigor ao que vem ser citado posteriomente. Aqui encontramos as NC
interdiscursivas pela presença do Não-Um, onde o discurso e feito sobre a fala do outro.
CONCLUSÃO
Baseados em diversas teorias, porém dedicando uma atenção especial as obras da francesa
Jaqueline Authier- Revuz, que pudemos através dessa pesquisa nos introduzir nos aportes que dizem
respeito a heterogeneidade enunciativa, priorizando o estudo de uma de suas tendencias, sendo essa
as não coincidencias do dizer. Para tal dedicamos um ano de pesquisa, flexibilizando-nos entre a
teoria e a prática, dos conceitos a nós apresentados, visando através disso oferecer uma contribuição
social no campo da argumentação.
Selecionamos para nosso estudo dois diferentes gêneros enunciativos, foram eles: A carta ao leitor,
impressa em diversas revistas de grande circulação no nosso país e artigos acadêmicos para compor
nosso corpus.
Em termos de resultados, constatamos que as não coincidências do dizer são expressões aleatórias,
códigos randômicos do dizer que se prestam a inúmeras funções que vão desde a mobilização do
sujeito que se enuncia ora como um sujeito-efeito do dizer, ora como um sujeito-origem do dizer,
passando pela reflexão metaenunciativa da “falha” do sistema linguístico, ou pela polissemia
generalizada do sistema, até exercendo funções argumentativas como estabelecer ou manter o
acordo inicial, reafirmar a tese proposta, convocar argumentos das mais variadas ordens como o
argumento de autoridade, o argumento da contradição ou o argumento da ironia.
Esta pesquisa deixa em aberto espaço para inúmeras outras, como por exemplo: em quais gêneros o
uso de NCD é mais propício? Há alteração de funções de uma mesma NCD se inserida num ou
noutro tipo de gênenro? É possível que haja uma sobreposição de funções levando a uma
redefinição da categorização original proposta por Authier-Revuz? Essas são algumas das questões
levantadas a partir da presente pesquisa e, pretendemos, serão desenvolvidas em novas pesquisas
realizadas por nós ou por outros pesquisadores que, como nós, se interessam pelo caráter
eminentemente heterogêneo da linguagem.
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