VII Salão de
Iniciação Científica
UERN

da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte

Ciência e Internacionalização :
Os desafios da pesquisa na UERN

ANAIS

Artigos Completos
Ciências Sociais Aplicadas
Realização:

Apoio:

SUMÁRIO
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

649

A DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI (RN) Jéssica Samara Soares de Lima; Fátima de Lima Torres; Gerlânia Maria Rocha Sousa; Ana
Lúcia de Lima; Emanoel Márcio Nunes

651

A MATERIALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA NO COTIDIANO DE TRABALHO DOS (AS)
ASSISTENTES SOCIAIS DE MOSSORÓ - Nilmar Francisco da Silva Santos; Samya Rodrigues
Ramos, Lissa Chrisnara Silva Nascimento

656

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

Anais do VII SIC

651

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.
ISBN: 978-85-7621-031-3
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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
ISBN: 978-85-7621-031-3
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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.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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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
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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
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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
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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.
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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.

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

683

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
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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

Disponível em: www.oit.com Acesso em: 22 de novembro de 2010
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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,

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

698

6

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
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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
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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
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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
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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

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

723

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
1
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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
Doutora em Ciências Sociais, Professora do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social, Campus
Central, UERN. E-mail: ghar@ibest.com.br

2
Discente do curso de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social, Campus Central, UERN. E-mail:
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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
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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.

1
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Mestre em (especificar), docente do Departamento Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais,
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3
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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
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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
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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).

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

758

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.
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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

Discente do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus
Central, UERN. E-mail: geilson_fernandes@hotmail.com
2
Doutora em Ciências Sociais, docente do Curso de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus
Central, UERN. E-mail: marciliamendes@uol.com.br
3
Discente do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Campus
Central, UERN. E-mail: nogadriana@yahoo.com.br
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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
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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
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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

ISBN: 978-85-7621-031-3

Anais do VII SIC

794

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
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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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